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Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

Değerli misafirlerimiz, 
 
Pegasus Hava Yolları olarak, yeni nesil çevreci motorlara sahip Airbus 
uçaklarımızla filomuzu her geçen gün genişletmeye ve gençleştirmeye 
devam ediyoruz. Filomuzun 75. uçağı olan “Eylül Masal”ı Şubat ayında 
teslim aldık. 2018 yılında teslim aldığımız ilk uçak olma özelliğini 
taşıyan Eylül Masal dahil, 2018’de 10 yeni uçağın daha katılmasıyla 
filomuzu adım adım büyüteceğiz. Bu güzel haberi siz değerli 
misafirlerimizle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Yeni yerler keşfetmek isteyenlere bu ayki tavsiyelerimizden ilki 
Kosova’nın başkenti ve tam anlamıyla kültürler mozaiği olan 
şehri Priştine. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresinde 
kalan, bugün doğal, tarihi ve kültürel özellikleriyle dikkat çeken 
Priştine’de, İskender Bey (Skanderbeg) Heykeli’nin olduğu Nene 
Tereze Bulvarı’nda günlük hayatın akışına katılabilir, Osmanlı 
döneminden kalan en eski ve en önemli ibadethanelerden Fatih Camii 
ile şehirdeki diğer Osmanlı eserlerini ziyaret edebilirsiniz. “Yeni 
bir şehir keşfederken soğuklar beni etkilemez” diyenlerdenseniz, 
Moskova da gezip görmek için iyi bir alternatif olabilir. Rusya’nın 
başkenti Moskova’da “şehrin kalbi” olarak bilinen Kızıl Meydan’da 
gezebilir, Kremlin Sarayı’nı ziyaret edebilir, şehrin batısındaki 
ünlü Arbat Sokağı’nda yürüyüş yapabilir, birer müze havasındaki 
istasyonlarından metroya binerek şehrin değişik bölgelerini 
keşfedebilirsiniz. Siz yeter ki uçmak isteyin, keşfetmenin sonu yok…

Pegasus’un kabin ekibinde görev alan iki çalışma arkadaşımız, kendi 
mesleklerini özverili bir şekilde yürütmenin yanı sıra, hobilerini de 
başarıyla profesyonelliğe dökerek bizi gururlandırdı. Biri müzik, diğeri 
edebiyat alanında başarılara imza atan bu değerli arkadaşlarımızla 
yapılan söyleşileri dergimizin ilerleyen sayfalarında keyifle 
okuyacağınızı umuyor, kendilerine başarılarının devamını diliyorum.

Kahraman Mehmetçiğimizin dünyanın en güçlü donanmalarına 
geçit vermeyerek “Çanakkale Geçilmez” dediği Çanakkale Zaferi’nin 
103. yıl dönümünü kutlarken, aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle 
anıyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s 
Empowerment Principles – WEPs) platformuna katılan dünyadaki  
ilk havayolu şirketi olarak, dünyayı iyileştiren ve güç katan tüm 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de yürekten kutluyoruz.

Keyifli uçuşlar.

Dear Guests,

At Pegasus Airlines, we are constantly continuing to expand and 
renew our fleet with Airbus aircrafts possessing a new generation of 
“green” motors. In February, we took possession of the 75th aircraft 
in our fleet, the “Eylül Masal”. The aircraft is not only the first to be 
delivered in 2018, it is one of 10 new aircrafts that will allow us to 
incrementally grow our fleet, and it gives me great pleasure to be able 
to share this good news with you, our valued guests.

For those of you interested in discovering new places, the first 
recommendation I have for this month is the capital of Kosovo, Pristina, 
a city that is truly a cultural mosaic. For centuries under Ottoman 
administration, Pristina’s natural, historical and cultural facets make it 
particularly attractive today. You can participate in the flow of daily life 
on Mother Teresa Boulevard, where you’ll find a statue of Skanderbeg. 
You can also visit the many Ottoman works, including the Fatih Mosque, 
one of the oldest and most important place of worship remaining from 
Ottoman times. If you’re someone who isn’t fazed by cold weather while 
you’re out discovering a new city, then Russia’s capital, Moscow, could be 
a good alternative for you. You can see Red Square, known as “the heart of 
the city”, visit the Kremlin Palace, walk along the famous Arbat Street in 
the western part of the city, or discover the city’s different neighbourhoods 
by hopping on the metro, where each station has the atmosphere of a 
museum. There’s no end to discovery; just wanting to fly is enough...

We’re proud of the fact that two of our colleagues working as Pegasus’s 
cabin crew have been able to attain professional success with their 
hobbies while productively employed in their professions – one in the 
field of music and the other in literature. I hope you will like reading the 
interviews with our two colleagues, and I’d like to wish them continuing 
success in the future to add to the success they are currently enjoying.

Our heroic soldiers held back the most powerful fleets in the world, saying, 
“Çanakkale Cannot be Trespassed Upon”. As we celebrate the 103rd 
anniversary of the Victory at Çanakkale, we’d like to express our respect 
and gratitude and honour the memory of our martyrs. 

As the first airline in the world to join the Women’s Empowerment 
Principles (WEP) platform, on the occasion of International Women’s 
Day on March 8, we extend our heartfelt congratulations to all women, 
who are contributing to the world and making it a better place to live.

Have a pleasant flight.
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 TREND HOT WIRE

16 I 
 TWO NEW EXHIBITS
          FROM ARTER
İstanbul Arter, 16 Mart–15 Temmuz tarihleri arasında 
Can Aytekin’in Boş Ev ve Ali Mahmut Demirel’in Ada 
isimli kişisel sergilerine, eşzamanlı olarak yer veriyor.
Can Aytekin’s solo show Empty House and Ali 
Mahmut Demirel’s Ada are scheduled to run 
simultaneously at Arter in İstanbul between March 
16 and July 15.

18 I         
          THE SCENT OF HISTORY
          IN ANKARA
“Koku ve Şehir” sergisi, 31 Mart tarihine kadar Ankara 
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde.
“Scent and the City” exhibition is open to visitors at 
the Ankara Erimtan Archaeology and Art Museum 
through March 31.

28 I 
 ART BREEZES THROUGH DUBAI        
Uluslararası sanat fuarı Art Dubai, bu yıl 12. kez, 21-24 
Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor. 
International art fair Art Dubai will be taking place 
for the twelfth time between March 21-24.

58 I 
        
Usta belgeselci ve “bağımsız sinemacı” İsmet Arasan 
ile sinema ve son çektiği belgeseli “Gülçınar İlhami 
Emin” hakkında konuştuk.
We spoke to a master of documentary cinema, 
İsmet Arasan about cinema and about his latest 
documentary, “Roseplane İlhami Emin”.

  PORTRAIT

48 I 
25. sanat yılını kutlayan Sertab Erener ile müzik 
hayatına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
We had a pleasant conversation with Sertab Erener, 
who celebrates her 25th anniversary in the music 
business this year, about her music life.
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 SEYAHAT 
          TRAVEL

80 I 
         YOLCULUK 
            AN “IN-DEPTH” VISIT TO  
         MOSCOW
Moskova metrosu, yalnızca bir ulaşım aracı 
değil, aynı zamanda müzeleri aratmayan 
istasyonlarıyla bir kültür mirası...  
The Moscow metro is not just a mode  
of transportation, it’s a cultural legacy whose 
stations are just like museums...

104 I 
           KOKUYOR 
             ADANA SMELLS LIKE 
         ORANGE BLOSSOM
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı binlerce 
insanı Adana’da bir araya getiriyor. 
International Orange Blossom Carnival 
gathers thousands of people in Adana.

             
        LIFESTYLE

124 I  
               FAR-AWAY LANDS HEAL 
          THE SOUL
Seyahat denince, ilk olarak görülecek yerler, ulaşım 
ve konaklama gibi somut kavramlar akla gelse de, 
seyahat etmenin psikolojik yönleri var.  
While concrete things like tourist sites, 
transportation and accommodations may be the 
first things we think of when it comes to travel, 
travelling also has its psychological dimensions.

128 I 
           YOLCULUK 
              A GOURMET TRIP TO  

Şanlıurfa’ya gitmek için birçok neden sayabiliriz: 
Bunlardan biri de yerel lezzetleri keşfetmek! 
We can find many reasons to go to Şanlıurfa: One 
of them is to discover local flavours! 







Hot Wire
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EN YENİLER... GÖRMENİZ GEREKENLER...
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

Çanakkale  Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Çanakkale Victory and Martyrs' Day

Mart
March18
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TOPRAĞIN MİRASI

R H M . O R G . T R

R H M . O R G . T R

H E R I T A G E  O F  T H E  E A R T H
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ARTER’DE 
İKİ YENİ 
SERGİ

Can Aytekin’s solo 
show Empty House 

and Ali Mahmut 
Demirel’s Ada are 
scheduled to run 

simultaneously at Arter 

March 16 and July 15.
Empty House, which 

occupies the first floor 
of Arter, includes new 

well as a selection of 
pieces from five series 

since 2005. Curated 

show emphasizes 
painting and drawing, 

of the artist’s three-
dimensional work.

hosting Ali Mahmut 

post-apocalyptic future 
in which not a single 

alive, searching for the 
answer to the question, 

continue to survive 
without humans?” 

 A R T E R . O R G . T R

 

Aytekin’in  ve Ali 
Mahmut Demirel’in Ada 

veriyor. 

resim ve desenlerin 

Mahmut Demirel’in ilk 

 
 A R T E R . O R G . T R

T W O  N E W  E X H I B I T S
F R O M  A R T E R
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ANKARA 
TARİH 

KOKUYOR

E R I M T A N M U S E U M . O R G E R I M T A N M U S E U M . O R G

T H E  S C E N T  O F  H I S T O R Y
I N  A N K A R A

PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to 
Ankara from 

40.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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MODANIN KALBİ 

İSTANBUL’DA 
The 11th Mercedes-
Benz Fashion Week 

 will present 
Fall-Winter  

2018 collections before  
an audience of  

fashion-lovers. Sector 
professionals will meet 

event, which is the 
largest international 

fashion platform  
not only in Turkey, but  

in the entire region.  
The Fashion Week will 

 
Zorlu Performing Arts 

Centre between March  
27-30 with the support 

Exporters Association, 
Fashion Designers 

Association, United 
Brands Association, 

Academy. Arzu Kaprol, 

Korçan, Dice Kayek, Dilek 
Hanif, Giovane Gentile, 

Les Benjamins, Mehtap 
Elaidi, Özgür Masur and 
Tuvanam are just some 

of the fashion designers 
who will be showing 

their collections during 
fashion week.

Mercedes-Benz Fashion 
da, 2018 

modaseverlerin 

Sadece Türkiye’nin 

sürdüren organizasyon, 

profesyonellerini 

Mercedes-Benz Fashion 

Bahar Korçan, Dice Kayek, 
Dilek Hanif, Giovane Gentile, 
Les Benjamins, Mehtap 
Elaidi, Özgür Masur ve 
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“ W A T C H  P U P P E T S  F O R  I M P R O V E M E N T ”

“GELİŞİM İÇİN 
KUKLAYI İZLEYİN” 

I Z M I R K U K L A G U N L E R I . C O M

I Z M I R K U K L A G U N L E R I . C O M

PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to

60.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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Bodrum Belediyesi, 

Bodrum Esnaf ve 

Bodrum’da 24 ve 25 Mart 
tarihlerinde  

Festival süresince 
Ortakent’te yer alan iki 
ana meydan ve ana cadde 

yerel lezzet ziyaretçilerle 

A C I O T F E S T I V A L I . C O M 

B O D R U M  W I L D
H E R B  F E S T I V A L

BODRUM 
ACI OT 
FESTİVALİ

PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to 
Bodrum from 

70.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS

Some say that Bodrum 
is even more attractive 

summer, and on March 
24-25, the Bodrum 

Merchants and Artisans, 
and OYDER are jointly 
organising the 

Throughout the festival, 
the two main squares 
and main road in Ortakent 

hemlock, wild thistle, wild 

like fresh milk, cottage 

as well as handcrafts 

sale during the two-day 
festival, which will also 
feature entertainment 

A C I O T F E S T I V A L I . C O M
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DUBAİ’DE 
SANAT 
RÜZGÂRI

Art 
Dubai

A R T D U B A I . A E

Art Dubai 

A R T D U B A I . A E

A R T  B R E E Z E S  T H R O U G H  D U B A I

PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to
Dubai from 

Gökçen Airport 

89.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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The year 1932 was the most creative period for Pablo Picasso, 
one of the most important artists of the 20th century. The exhibit 
Picasso 1932- Love, Fame, Tragedy, which opens at the Tate 
Modern in London on March 8, contains more than 100 paintings, 
sculptures, drawings and family photographs from 1932. The exhibit 
represents the first time that three of Picasso’s portraits of his 
lover Marie- Thérèse will be exhibited in public. 1932-Love, Fame, 
Tragedy is also the first time that the Tate Modern is hosting a solo 
Picasso exhibit. Organised jointly with the Musée National  
Picasso-Paris, the exhibit is free and runs through  
September 9, 2018. TAT E . O RG . UK

100’den fazla resim, heykel, 

içeren 
Ün, Trajedi (Picasso 1932 - 

Love, Fame, Tragedy), 

Modern’de sergilenmeye 

Pablo Picasso’nun Tate 

2018 tarihine dek ücretsiz 
gezilebilir.  
TAT E . O RG . UK

AŞK, ÜN, 
TRAJEDİ

LOV E ,
FAME ,T R AG EDY

PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to 
London from 

55.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



where i feel my best!

Thousands of world famous brands in 350 stores
Europe’s biggest amusement park, MOİPARK 
Turkey’s largest cinema complex, CİNETECH

ICSC VIVA SUSTAINABILITY

AWARD 2017

2017

mallofistanbul.com.tr 10 minutes away from Atatürk Airport İkitelli Station
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O S L O  S K I  F E S T I V A L

OSLO’DA KAYAK 
FESTİVALİ

The Holmenkollen Ski 
Festival- FIS World Cup 

is a traditional sporting 
event that has been held 
in the Norwegian capital, 

Oslo, for more than 100 
years. The annual festival, 

which takes place this 
year between March 9-11, 

attracts thousands of 
participants. It includes 
cross-country and ski-

jumping competitons for 
both men and women as 

well as a variety of fun 
games and activities for 

children, who have an area 
all their own set aside so 

they can enjoy themselves. 
What’s more, there’s free 
entrance to the first day 

of this adrenaline-filled 
festival!  O S L O S K I F E S T . C O M

geleneksel spor 
etkinliklerinden biri olan 
Holmenkollen Kayak 
Festivali-FIS World 
Cup Nordic

erkekler kategorisinde 

çocuklar ise Kapellskogen 

O S L O S K I F E S T . C O M

PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to Oslo  

start at
57.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





HABER  NEWS
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A/B testing conducted for Flex, an ancillary product 
from Pegasus Airlines that offers unlimited changes 
with airline ticket purchases, was recognised by Google 
as the first global transformation process optimisation 
success story from Turkey. What’s more, Google 

broadcast this success to the 
entire world through its official 
global Analytics social media 
accounts. As the first airline 
in Turkey to use Google’s 
Optimize 360   for A/B testing  
and web personalisation, 

towards the end of 2016, Pegasus Airlines initiated data-
driven, growth-focused marketing, test culture and 
transformation process optimisation that has started to 
bear fruit at the global level. 

By using Optimize 360 for multivariate testing, 
Pegasus was able to increase the Flex sales by  
22 percent. This data analysis represents, on a  
global scale, the first fruits of the data-driven, 
growth-focused marketing activities, test culture  
and transformation process optimisation that 
Pegasus started at the end of 2016. 
G O O G L E . C O M / A N A LY T I C S / S U C C E S S - S T O R I E S

sunan ek ürünü Flex

tüm dünyaya duyurdu.

G O O G L E . C O M / A N A LY T I C S / S U C C E S S - S T O R I E S

A  N E W  “ S U C C E S S  S T O R Y ” 
F R O M  P E G A S U S
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PEGASUS’TAN YENİ  
BİR “BAŞARI HİKÂYESİ”
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F U L L  S P E E D  A H E A D
F O R  T H E  P E G A S U S
B O O K  D R I V E
Begun with the aim of providing 
books to needy schools all over 
Turkey, Pegasus Airlines’ book drive 
is continuing full speed ahead. Books 
donated through the campaign during 
the months of January and February 

Primary School in Trabzon’s Ortahisar 
district by Pegasus officials. Pegasus 
guests who would like to donate books 
to the Airline’s ongoing book drive can 
leave their books with cabin crew 
personnel when they exit the aircraft 
at their destination. F LY P G S . C O M

F LY P G S . C O M

PEGASUS’UN 
KİTAP BAĞIŞI 
KAMPANYASI 
SON HIZ DEVAM 
EDİYOR





Gazeteci yazar Ürün Dirier’in “Görme 

Gözün 
Serüveni

 
 THE STORY OF THE EYE 

Billed as “a scientific explanation of visual 
hallucinations”, writer-reporter Ürün Dirier’s book 
“Gözün Serüveni (The Story of the Eye)” throws a 
window wide open to shed light on such unusual 

questions as “Can the eyes do maths?”, “Could we 
live inside a hologram?” and “What did Tesla see?”, 
while cracking open our doors of perception. The 
book is part of the Popular Science Series put out 

Trend ••• hot wire
KÜTÜPHANE LIBRARY

O K U M A D A N  O L M A Z
M U S T  R E A D

Binbir Gece 

1,001 NIGHTS, VOLUMES 1-2 
Comprised of over 200 “fantastic” stories 
told in Islamic lands and inscribed in the 
collective memory over the centuries, 
1,001 Nights has for the first time been 
translated into Turkish from the original 
Arab text by a team headed by Prof. Dr. 
Ekrem Demirli. This anonymous work of 
stories within stories is available now in 

two volumes from Alfa Publishing.

Ölümlü Ölümsüz 

FRANKENSTEIN 
Mary Shelley created Frankenstein, the 
legendary hero of horror literature. Her 

novel Frankenstein is celebrating its 
200th anniversary this year, and Delidolu 
Publications has released the first Turkish 

translation of her story of “The Mortal 
Immortal”. With drawings by Maria 

Brzozowska accompanying Mavisu Kahya’s 
translation, this illustrated version is sure to 

find its way into collections.

PATCHWORK
A city where the streets are lined with linden, 
oleaster and fruit trees; 3-4 story apartment 

buildings, with everblooming roses climbing up their 
garden gates; happy children, who fall down and 

get up, fight and make up, but never tire of playing 
in the streets... Set against the backdrop of daily life 

in Turkey from the 1970s through the 1990s, Bige 

the story of a long-standing friendship and broken 
hearts healed by love. Published by Hay Books.
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1987 yılında İzmir’de doğdum. İlk ve 
orta öğrenimimi İzmir’de tamamladım. 
Balıkesir Üniversitesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyatı okudum. Son sınıfta öğrenciyken, 
internetten kendime kaban bakıyordum, 
Google'a “kab” yazdığım anda, Google, 
“Kabin memuru iş başvurusu” yazıp “Bunu mu 
demek istediniz?” önerisinde bulundu! Yine o hafta, uçak 
biletlerine bakmak için Pegasus’un sitesine girdiğimde, 
kıpkırmızı yazılmış kabin memuru iş ilânını gördüm ve 
öylesine başvurdum. Mülakatları geçince uçmaya başladım. 
Antalya git-gel, Viyana git-gel derken, içsel gel-git’lerim de 
olmadı değil! Okuduğum okulla icra ettiğim işin farklılığını 
sorguladığım zamanlar oldu. Uçmayı çok seviyorum ama 
edebiyattan uzak kalmam da mümkün değil. 

Asla anlaşamadığım bir adam sevdim! Çünkü “sevgi 
anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir” değil mi? Ama 
inanın bana, öyle değil. Sevgi gerçekten anlaşmakmış. 
Ve benim anlaşabilmek adına ağzımı her açışım “Sus 
be kadın!” ile bitti. “Yok” dedim, “bu böyle olmayacak, 
yazayım ben, belki okur”! Instagram’da @sus_be_kadin 
adında bir hesap açtım. Uçakta bir defter bulmuştum, ona 
yazdıklarımın fotoğraflarını çekip hesaba yüklüyordum. 
Niyetim okuyup beni anlaması, boy boy çocuklarımızla 
mesut bir hayat yaşayıp gitmemizdi! Derken üç beş kişi 
okumaya başladı, sonra 500-1000… Sonunda hakikatli  
bir okur sayısına -istemsizce- ulaştım. Uçakta, evde,  
gece ve gündüz ayırt etmeksizin 22 defter yazmıştım,  
tam 4.500 sayfa! Yazının ifade gücünden ilham alıyor, 
konuşarak anlatamadığım ve dinletemediğim birçok 
hadiseyi yazarak anlatabileceğime, kalemin kılıçtan 
hakikaten güçlü olduğuna inanıyordum, hâlâ da 
inanıyorum.  

4.500 sayfa bir kitaba sığmıyor tabii! “Sus Be Kadın” bir 
serinin ilk kitabı olarak çıktı. Serinin devamı “Dinle Be 
Adam!”, “Dur Be Kadın!” şeklinde gelecek. Yaşadığım ve 
cesaret edebildiğim müddetçe yazacağım. 

Ben mesleğimi çok seviyorum. Fakat uzun mesailer, düzensiz 
çalışma saatleri derken, özel yaşantımıza, hobilerimize vakit 
ayırmak çok da mümkün olmuyor. Çareyi her boşluğumda 
yazarak buldum ben. Uçuşta, otelde, beklemelerde yolcu 
koltuğunda yazdım. Alan nöbetlerinde, ekip odasında 
yazdım, evde hemen hemen her boş anımda yazdım ve 
yazmaya devam ediyorum. Düzensizliğin içinde bir düzen 
kurdum, şikâyetçi değilim. Mesleğimi de, yazmayı da çok 
seviyorum.

I was born in İzmir in 1987. I finished primary and  
high school there, and then I went to Balıkesir 

University to study Turkish Language and Literature. 
During my last year as a student, I was searching on the 

internet for a “kaban (coat)”, and after I entered the first 
three letters, “kab”, Google continued writing, “kabin memuru 

iş başvurusu (applications for airline cabin crew)”, and then asked 
me, “Is this what you meant?” That same week, I went to the Pegasus 
web site to look for a plane ticket, and I saw an ad for cabin crew 
personnel written in bright red – and so I just went ahead and applied. 
After passing the interviews, I began flip-flopping back and forth: 
Antalya, Vienna... and I can’t say I wasn’t flip-flopping about the job 
itself! There were times I questioned why my job was unrelated to my 
studies. I love flying, but it’s impossible for me to distance  
myself from literature.

I fell in love with a man I was never able to get along with! But 
as the song says, “Love has nothing to do with getting along, you 
don’t need a reason to love” – isn’t that so? Not if you ask me! Love 
means really coming together, but every time I made an effort to 
find some middle ground, “Sus Be Kadın (Shut Up, Woman)” was 
the response I got. “No,” I said, “this isn’t going to work. I’ll write 
it down, and maybe he’ll read it!” I opened an Instagram account 
under the name of @sus_be_kadin . I found a notebook on a plane, 
and I wrote him, uploading photographs of the things I’d written. 
My intention was to write so that he would understand me and 
we could spend a long and happy life together with our children! 
A few people started reading this, and then it became 500-1,000 
people... I ended up with a substantial number of readers, without 
ever intending to. I wrote whenever I got the chance, on the plane, 
at home, filling up 22 notebooks and 4,500 pages! I was inspired 
by the expressive power of writing. I wrote about things I was 
unable to explain when we spoke. I truly believed that the pen was 
mightier than the sword, and I continue to believe this.

There’s no way 4,500 pages could fit in one book! “Shut Up, Woman” 
was put out as the first book in a series. The next volumes will be 
“Listen, Mister!” and “Enough Already, Woman!” I’ll keep on writing 
as long as I’m alive and have the courage to do so.

I really love my job. But when it comes to long shifts and 
irregular hours, it’s not always possible to set aside time for 
your private life and hobbies. I spent every free moment I had 
writing. I wrote on the plane, in the hotel, and sitting in the 
seats between flights. I wrote during field duty, in the staff 
room, and at home. I wrote practically whenever I had any 
free time, and I’m still writing. I established an order within 
disorder. I’m not complaining; I love my profession, and I also 
love writing.

 

Ü N Ü V A R

MART / MARCH 2018 • PEGASUS • 43



1986 tarihinde Ankara’da doğdum. İlkokulu  

Ankara’da bitirdikten sonra ortaokul ve lise eğitimimi 

Marmaris’te tamamladım. Lise yıllarında başlayan  

müzik tutkum, peşimi hiçbir zaman bırakmadı.  

Belki de “kader” diyebiliriz, ne kadar farklı  

işler yapsam da müzik, hayatımda her zaman var oldu.

Lise yıllarımda Marmaris’te yerel bir radyoda DJ’lik yapıyordum. Bir süre 

sonra sürekli aynı şarkıları çalmaktan sıkılıp dinleyicilere aralarda kendim 

şarkı söylemeye başladım. Tam da bu nedenle radyodan atılmayı beklerken 

o zamanki müdürümüz benim sesimi çok beğendiğini ve bu sesi sahneye 

taşımak istediğini söyledi. Bu şekilde başlayan müzik hayatım, Marmaris’te 

birçok mekânda sahne çalışmasıyla devam etti. Üniversite yıllarımda ise 

farklı bir boyut kazandı: Niran Ünsal, Bendeniz, Zerrin Özer ve Bülent Ersoy 

gibi büyük isimlerle tanışma ve çalışma fırsatım oldu. Daha sonrasında, 

besteci kimliğimin önemini bana fark ettiren sevgili Aysel Gürel ile tanıştım. 

Bestecilik ve söz yazarlığı konusunda çok şey öğrendiğim Aysel Gürel’in 

dört şarkı sözünü besteledim. Bir yandan kendi müzik çalışmalarım devam 

ederken, müzik sektörünün önemli isimlerine de söz ve müziği bana ait olan 

eserler verdim.

Öncelikle bu projenin gerçekleşmesini sağlayan Sayın Ali Sabancı’ya 

saygılarımı ve teşekkürlerimi iletmek isterim. Uzun zaman önce bestelemiş 

olduğum “Dönüşü Yok” adlı şarkım, yakın çevrem tarafından çok seviliyordu. 

Bu sebeple bu eseri daha fazla dinleyici kitlesine duyurmak istedim. Saygıdeğer 

yapımcım Cengiz Erdem ve Avrupa Müzik ailesi bu çalışma boyunca bana 

destek oldu. Fotoğraflarımı kontrol amirimiz sevgili İlker Erdoğru, klibimi 

değerli arkadaşım Burak Zeka çekti. Aranjemi, sevgili Onur Koç yaptı. En 

önemlisi de, gerek müzikal kimliğiyle gerekse manevi desteğiyle her daim 

yanımda olan çellist Anıl Göylüler ile birlikte güzel bir ekip kurmuş olduk.

Öncelikle Pegasus Band’in kurulmasına vesile olan Nurçin Özsoy’a buradan 

bir kez daha teşekkür etmek isterim. Pegasus Band, tamamen kabin 

memurlarından oluşan ve gönüllülük esasına dayanan bir projeydi. Şirketler 

arası müzik yarışmasında orkestra, ensemble ve solist kategorilerinde birinci 

olarak, şirketimiz adına üç adet ödül aldık. Birinciliğimiz neticesinde de 

Fransa Cannes’da düzenlenen Uluslararası MIDEM (Marché International 

du Disque et de l'Edition Musicale) Müzik Festivali’ne davet edildik. 

Şirketimizin diğer departmanlarından müzisyen arkadaşlarımızla 

grubumuzu daha da büyütmeyi ve yeni projelerde yer almayı hedefliyoruz.

Her işin bir yoğunluğu ve kendi içerisinde bir düzeni var. Uzun yıllar bu 

meslekte çalışmış olmanın getirdiği profesyonellikle, zamanı kendime 

göre organize etmeyi öğrendim. Boş kaldığım her anımı müzikle uğraşarak 

değerlendiriyorum. Her iki mesleği de severek yapıyorum.

I was born in Ankara in 1986. After finishing primary  

school in Ankara, I went to middle school and high school in 

Marmaris. My passion for music arose when I was in high  

school, and I haven’t abandoned it any time since. I’ve done all  

 sorts of different jobs, but music has always been a part  

 of my life. Maybe we could call it “fate”. 

While I was in high school in Marmaris, I was a DJ at a local radio station. 

After I’d been there a while, I got bored always playing the same songs, so 

every once in a while I just started singing songs on the air. Just when I was 

expecting to get fired because of this, the station manager told me she liked 

my voice and wanted to help me get gigs. That’s how my musical career 

began. I kept appearing at various clubs in Marmaris. Things grew during 

my years at university, when I had the opportunity to meet and work with 

famous musicians like Niran Ünsal, Bendeniz, Zerrin Özer and Bülent Ersoy. 

Afterwards, I met the lovely Aysel Gürel, who made me realise the importance 

of my identity as a songwriter. I learned a lot about composing and writing 

lyrics from Aysel, and I composed the music for four of her songs.  

While I continued to write my own music, I also penned music and lyrics for 

some well-known names in the music industry.

First of all, I want to extend my gratitude to Mr. Ali Sabancı for making it 

possible for me to realise this project. I wrote the song “Dönüşü Yok” years ago, 

and it was a song all the people I was close to really loved, and so I wanted that 

song to reach a wider group of listeners. Cengiz Erdem, my esteemed producer, 

and the folks at Avrupa Müzik supported me on this project. The wonderful, 

İlker Erdoğru, my flight officer, took my photographs, and my dear friend Burak 

Zeka shot my video clip. The arrangement came from the marvellous Onur Koç. 

Most important of all, we formed a group together with the cellist Anıl Göylüler, 

who has always been at my side, providing the moral support I need. 

I first want to once again thank Nurçin Özsoy, who was responsible for 

founding the Pegasus Band. The band is a volunteer project that is made up 

entirely of members of the cabin crew. The competition takes place between 

companies, and we won three first prizes for Pegasus in the orchestra, 

ensemble  and soloist categories. Our first-place wins got us an invitation to 

the Marché International du Disque et de l'Edition (MIDM) international 

music festival in Cannes, France. We’re aiming to expand our group with 

our musician colleagues from our company’s other departments and get 

involved in new projects.

Every job has its own order and its own busy times. Over the many years I’ve 

worked in this job I’ve gained a professionalism that has taught me how to 

organise my time in my own way. I spend every free moment I have working on 

music. I am happy working in both of my professions.

Trend ••• hot wireTrend ••• hot wire
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KONSER CONCERT

 

Merhaba 
Gençler

 

“HELLO, YOUNG FOLK”  

Merhaba 
Gençler 

ing Gizzard & the Lizard Wizard

 
 

Müzeyyen Müzikali;  
 

 

MÜZEYYEN: THE MUSICAL 
Müzeyyen Musical,

 
 

 
 

Senfoni No. 2 – 57. Alay Gelibolu

57th REGIMENT GALLIPOLI SYMPHONY 

Symphony No. 2 – 57th Regiment Gallipoli 
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“As Long as I 
Have My Voice 
and My Health, 

I’ll Keep  
Singing”
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SERTAB 
ERENER:
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Her şeyden önce tecrübe ile birlikte 
birçok şey değişti. Tecrübesiz, ne yaptığını 
bilmeyen bir kız çocuğuyken, müziğine 
özgürce, korkusuzca ve tek başına karar 
verebilen biri oldum. 

Özlediğim tek şey '90’ların ruhu. O ruh 
bambaşkaydı. Müziğin değerli olduğu 
o günleri özlüyorum ama çağa ayak 
uydurmayı seven biri olarak geçmişe pek de 
takılı kalmıyorum.

Üç yıldır taş üstüne taş koyduğumuz, 
ilmek ilmek ördüğümüz bir proje 
bu. Bir deli kuyuya taş attı ve 50 kişi 
çıkarmaya çalışıyor diyebilirim. Herkes 
bu fikre ve projeye çok inandı. Üç yıldır 
geliştirilerek bir noktaya gelindi. Pop 
ve rock konserlerinden çok daha farklı. 
Gelip sahnede izlenmesi gerekiyor daha 
iyi anlaşılması için, çünkü anlatmak kolay 
değil. Biz, bir Broadway şovu ile bir rock 
konserinin buluşması gibi “melez” bir şey 
yapıyoruz. Adını “müzikal” koyduk ama ne 
tam bir müzikal ne de tam bir konser. 

Above all else, a lot of things have changed with 
experience. I was an inexperienced young girl 
who didn’t know what she was doing who turned 
into someone who freely and fearlessly makes 
decisions about her music all by herself.

 

The only thing I miss is the spirit of the 1990s. 
It was something else. I miss those days, when 
music was something valuable. But as someone 
who likes to keep up with the times, I don’t get 
too caught up in the past.

This project is something we’ve built step by 
step, block by block, over the past three years. 
It’s as if a madwoman decided to build a castle in 
the air and then 50 people began helping lay the 
bricks. Everyone had a lot of faith in this idea 
and project. It took three years of development 
to reach this point. It’s very different than pop 
or rock concerts. You need to come and watch 
a performance because it’s not very easy to 
explain. We’re creating a “hybrid” that’s like 
“Broadway show meets rock concert”. We’re 
calling it a musical, but it’s really neither 100% 
musical nor 100% concert.
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Uzun bir süre sağlığını kaybetmiş ve birçok şeyi 
atlatmış biri olarak, hâliyle sağlığın çok değerli 
olduğunu öğrendim. Sağlıklı beslenme ve iyi bir 
yaşam, benim için her zaman önemli oldu,  
o yüzden bu konulara çok ilgiliyim.

Sesim ve sağlığım yerinde olduğu sürece şarkı 
söylemeye devam edeceğim. Aklım da çalışıyorsa 
birçok şey üreteceğim anlamına geliyor, çünkü  
ben durmayı sevmiyorum. 

As someone who lost her health for a long period of time 
and has overcome a lot of things, I learned the value of 
being healthy and in good condition. Eating healthy and 
living well has always been important to me, which is  
why I’m very interested in these subjects.

As long as I have my voice and my health,  
I’ll keep singing. In other words, as long as my mind  
keeps functioning, I’ll keep producing, because I don’t 
like to stand still.

Portre ••• portrait
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Bu yıl sanat 
hayatının 25. 

yılını kutlayan 
Sertab Erener, 

Sertab’ın 
Müzikali'nde 

yıllardır 
dillerden 

düşmeyen 
parçalarını 

seslendirmesinin 
yanı sıra 

şarkılarının 
hikâyelerini de 
dans eşliğinde 

anlatıyor.

This year 
Sertab Erener 
celebrates her 
25th year in the 
music business. 
In Sertab’s 
Musical, a 
dance-filled 
stage show 
in which she 
performs her 
legendary 
classics and 
relates the 
stories behind 
the songs.

The artist is meeting with the audience on  
March 22nd and 31 st at Uniq İstanbul.

Sanatçı  22 ve 31 Mart tarihlerinde  
UNIQ İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor.





” ”
“ “
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Sosyal Medya 
Üzerine...
“Sosyal medya ile aramı 
iyi tutmaya çalışıyorum. 
Hoş, pek benlik değil 
ama artık dünya bu 
platformda buluşuyor, 
insanlar iletişimlerini 
sosyal medya üzerinden 
yürütüyor. O yüzden 
çok abartmadan, 
mesafeyi çok uzakta ya 
da yakında tutmadan, 
dengeli bir şekilde idare 
etmeye çalışıyorum.”

Aile ve Müzik Üzerine... 
“Babam (Nizamettin Erener) müzik okumuş, hatta ut 
çalarmış. Ben hatırlamıyorum ama ağabeyim (Serdar 
Erener) söylüyor. Baba tarafım müzikle çok ilgilidir ancak 
kimse bu işi profesyonel olarak yapmadı. Ben ilk oldum. 
Müzik dolu bir ailede ve müzikle iç içe büyüdüm. Müziğe 
yönelme konusunda da ailem beni destekledi. Onlara çok 
şey borçluyum bu konuda.” 

On Social Media...
“I try to maintain a 
good relationship 
with social media.  
It’s not really my thing, 
although nowadays 
everyone uses this 
platform. The whole 
world communicates 
through social media, 
which is why I try to 
maintain a balance 
where I’m not too 
far away, but not too 
close, either.” 

On Music and Family...
“My father (Nizamettin Erener) studied music; in fact, 
he played the oud. I don’t remember this myself, but my 
brother (Serdar Erener) does. There was a lot of interest 
in music on my father’s side of the family, but no one ever 
played professionally. I’m the first. I grew up amidst music 
in a musical family. My family supported me in my interest 
in music. I owe them a lot in this regard.” 

“Remembering women on just one 
day won’t solve any problems. That’s 

why I don’t really believe very much in 
'Women’s Day'. This is an underlying 

problem of the world we live in. In a 
world run by men, I get very angry when 
someone says, “Well let this day be your 

day.” I dream of a world in which both 
sexes co-operate and in which life is 

much better for both men and women.” 

“Kadınların tek bir gün ile 

anılması hiç bir sorunu 

çözmüyor. Bu nedenle ‘Kadınlar 

Günü’ diye bir şeye çok da fazla 

inanmıyorum. Yaşadığımız 

dünya üzerinde bu temel bir 

problem. Erkeklerin egemen 

olduğu bir dünyada, ‘Hadi bu da 

sizin gününüz olsun!’ diyen bir 

söylem, beni çok kızdırıyor. İki 

cinsin çok daha rahat yaşadığı, 

el ele verdiği bir dünya hayal 

ediyorum.” 





Kaan ve Mete

 
 

 

  

 
 

The Death of Stalin
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CINEMA
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HAKKINDA ABOUT

“ I  W A N T  T O  M A K E  F I L M S  T H A T  A P P E A L  T O  T H E  E Y E  I N  O R D E R  T O  R E A C H  T H E  H E A R T ” .

A master of documentary cinema, independent 

Röportaj / Interview S E M A  U S L U  / Photo

İsmet Arasan:
“Gözden öze dokunan bir sinema peşindeyim”

Trend ••• hot wire

58 





Öncelikle bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz? 
30 yılı aşkındır sinemanın içindeyim.  
Hep gerçeğin sinemasını yapmak, 
onun sırlarını örten perdeleri 
aralamak derdine düştüm.  
Mimar Sinan Üniversitesi  
Sinema-TV Bölümü’nün ilk 
mezunlarındanım. Kendimi “bağımsız 
sinemacı ve yazar” olarak tanımlıyorum. 
İnsan odaklı, kültür belgeselleri çekiyorum. 
İşin temeli bir öykü anlatmaktır. Anlatımın 
incelikleri, sizi başka âlemlere götürmüş ve 
hayata daha geniş bir ufukla bakmanıza  
yol açmışsa, her şey yolundadır.

 

Henüz lisedeydim ve sahneye oyun 
koyuyordum. Film yönetmenlerini de içimde 
çok yüceltiyordum. Ancak eksiklerim öyle 
çoktu ki! Sonra her şey ona göre şekillendi. 
Hâlâ öğreniyorum...

 

Hocalarımız alanının ustalarıydı ve biz çok 
şanslıydık. Sinemayı usta-çırak ilişkisinde, 
uygulamalı öğretiyorlardı. Lütfi Akad’ın 
disiplini, Metin Erksan’ın hayal gücü ve 
birikimi, Duygu Sağıroğlu’nun muazzam 
gözü, Sami Şekeroğlu’nun düzen kurucu 
bilgeliği... Süha Arın, içimdeki hakikat aşkının 
çiçekleneceğini bana ilk gösterenlerdendi. 
Okan Uysaler, özel bir yaratıcıydı. Ve Halit 
Refiğ; kendisine çok şey borçluyum. 

 

Çektiğim ilk belgesel filmim "Son Sesler", 
Kafkas kökenli Ubıh halkının dilini, 
yeryüzünde anadili olarak konuşabilen, 
anadilinde rüya görebilen son Ubıh’ı 
anlatıyordu. İnsanın ve toplumların kötü 
bir huyu vardır: Unutur! Bazı insanlarsa, 
hepimizin aynasıdır. Onlar, büyük bir belleğin, 
vazgeçilemez kayıtlarının eşsiz varlıklarıdır. 
Onların belgelenmesi gerekir ama belgesel, 
hayal gücünden yoksun olanların “kayıtçılık” 
yapması değildir. Gerçeğin sineması, gönül 
çelen şarkıyı söyleyebilmektir.  

I’ve been involved in cinema for 
more than 30 years. I’ve always been 
concerned with making a cinema 
of the truth, of lifting the curtains 
that hide its secrets. I was one of the 

first to graduate from the Mimar Sinan University 
Department of Film and Television. I describe 
myself as an “independent filmmaker and author”. 
I film people-focused cultural documentaries. 
Storytelling is at the heart of this work. If the 
subtleties of the narrative have taken you to another 
world and made it possible for you to look at your 
life from a wider perspective, then I’ve done my job.

I was staging theatre productions when I was still 
in high school. I was also in awe of film directors, 
but I had so many shortcomings! Later, these 
were what ended up giving me direction. I’m still 
learning...

I learned from the best in the business, and I was 
very lucky about that. In film, you learn by doing, 
as part of a master-apprentice relationship. Lütfü 
Akad’s discipline, Metin Erksan’s imagination 
and experience, Duygu Sağıroğlu’s impeccable 
eye, Sami Şekeroğlu’s organisational wisdom... 
Süha Arın was one of the first people to show me 
how my love for the truth would blossom some 
day. Okan Uysaler was a unique artist. And I owe a 
lot to Halit Refiğ. 

 

My first documentary film, Son Sesler, told the 
story of the language of the Ubıhs, originally 
from the Caucasus, and of the last Ubıh on earth 
able to speak and dream in his native language. 
Human beings and societies have a bad habit: 
They forget! Some people are the mirrors of 
us all. They are the unique repositories of 
indispensible archives of a grand memory. They 
need to be documented; however, making a 
documentary doesn’t mean “recording” those 
devoid of imagination. The cinema of truth is 
able to sing a song of seduction. 

HAKKINDA ABOUT

Trend ••• hot wire

Dair
“Özgün müzik bestekârı 
Erdal Güney, görüntü 
yönetmenleri Mustafa 
Kemal Korkmaz 
ile Taner Akçil ve 
illüstratör Dinç Onur 
Aydın, emekleri ile 
filme can kattı. Belgesel; 
T.C. Kültür Bakanlığı, 
Makedonya Kültür 
Bakanlığı, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ve Pegasus’un 
katkıları ile gerçekleşti. 
25 Aralık 2017 tarihinde, 
Makedonya Kültür 
Bakanlığı’nın davetlisi 
olarak geldiği Üsküp’teki 
galada ayakta alkışlandı.  
Ve şimdi festivallere  
doğru yollara düştü.”

 

Documentary
“The film benefited 
from the contributions 
of Erdal Güney and his 
original score; Mustafa 
Kemal Korkmaz and 
Taner Akçil, the directors 
of cinematography; and 
illustrator Dinç Onur 
Aydın. The documentary 
was produced with the 
support of both the 
Turkish and Macedonian 
Ministries of Culture, 
the Bursa Metropolitan 
Municipality, and Pegasus 
Airlines. We were invited 
by the Macedonian 
Ministry of Culture to 
Skopje for a gala screening 
on December 25, 2017, 
and the film received a 
standing ovation. And 
now we’ve started on the 
festival circuit.”  

“Her şeyi 
bilirseniz, 

yeni bir şey 

yapamazsınız.” 
“If you know 

everything, you can’t 
do anything new.”

60 • PEGASUS • MART / MARCH 2018





HAKKINDA ABOUTHAKKINDA ABOUT

Bizler; öngörülmüş doğruların, 
ezberlerin ardında olmayanlar, 
derin araştırmalardan sonra 
hayatın armağanlarından, yeni 
seslerden, sezgilerimizden güç 
alır, sinema yaparken beklenti ve 
çıkardan uzak bir ülkeye taşınırız.

Belgesellerinizi nerede izleyebilir 

Çoğu arşivlerde. Karışık, verimsiz bir 
işletme ve pazarlama ortamı içindeyiz. 
Sanal-dijital teknoloji bunca kolaylık 
sağlarken bu belgeseller, anlamlı yıl 
dönümlerinde bile yayınlanma fırsatı 
yakalayamıyor! Hafızalarımız düzenli 
olarak siliniyor! Gerçeği çarpıtan bolca 
belgesel akıyor gözlerimizin önünden. 
Oysa onlar algı kirleten, öngörülmüş 
farklı bir geleceğin araçları sadece!

Bu belgeselde, içinde büyüdüğüm, beslendiğim 
bir coğrafyanın toprağına kulak kabartıyorum. 
Bu film, öyküsü Balkanlar’la örülü üçüncü 
belgeselim. Film, bir sanatçının sanatını, 
hayatını ve eserlerini anlatırken, klasik bir 
portre çalışmasını “bilerek” aşıyor; rüyalara, 
efsanelere ve ilk kez duyulan tarihi gerçeklere 
uzanıyor. Böylece farklı etnik grupların bir 
arada yaşama kültürü içinde, bir azınlığın 
gizemli kayıtlarını fısıldayan, bilinmeyen 
destan sayfaları çıkıyor karşımıza. Belgeselde, 
Gülçınar İlhami Emin’in Üsküp’teki evinin 
balkonuna her sabah uğrayan bir arının vızıltısı 
eşliğinde, Makedonya’yı, Kosova’yı diyar 
diyar dolaşıp başka âlemlerin kapı eşiğinde 
buluyoruz kendimizi.

Dünyanın sanat ve bilim ışıması yine bu 
coğrafyada olacak. İnsanlığın gelecek 
hülyalarının esin kaynağı yine biz olacağız. 
Tüm zamanların bütünlük bilgisi, bizim 
havamızda, suyumuzda,  toprağımızda kayıtlı. 
O nedenle işimiz zor. Ben de bu yüzden, 
gözden öze dokunan bir sinema peşindeyim. 
Bizi seyredin, destek olun, eleştirin. 
Işığımızla yaşayalım...

We don’t hide behind the truths that are 
expected  and have been memorised; rather, 
after extensive  research, we gain strength 
from the gifts of life,  from new voices, and 
from our instincts, and when we make a 
film, we are transported to a land devoid of 
expectations and vested interests.

Most of them are archived. We’re in the midst of a 
mixed-up, unproductive environment of operations 
and marketing. Virtual-digital technology has 
made things so easy, but we can’t manage to find 
the opportunity to air these documentaries, even 
on meaningful anniversaries! Our memories are 
being systematically erased! We’re seeing loads of 
documentaries that distort reality. They are nothing 
more than a means of muddying our perceptions. They 
are mere tools of an altered vision of the future. 

In this documentary, I’m turning my attention to 
the place where I grew up, the place that nourished 
me. This is my third film related to the Balkans. 
The film tells the story of an artist’s art, life, and 
works, but it “intentionally” goes beyond a classic 
portrait to include dreams, legends, and historical 
facts that are revealed for the first time. In this 
way, we come face to face with the pages of secret 
recordings and unknown, whispered legends of 
a minority living in a culture in which different 
ethnic groups live together. In the documentary, 
there is a bee that flies to the balcony of Roseplane 
İlhami Emin’s house in Skopje every morning, and 
we find ourselves wandering around Macedonia 
and Kosovo, standing on the threshold of other 
worlds accompanied by the buzzing of that bee.

These lands will once again be the source of the 
world’s art and knowledge. And we’re also going 
to be the sources of inspiration behind the future 
daydreams of humanity. The collective knowledge 
of the ages is recorded in our air, our water, our 
land. And that’s why I’m trying to make films 
that appeal to the eye in order to get to the heart. 
Watch us, support us, criticise us. Let’s live with 
our light... 

“90’lı yıllarda 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Radyo Televizyon 
Kurumu (BRT) 
vardı. Alanımız için 
gerçek bir okuldu. 
Günümüzün ünlü 
birçok sinemacı ve 
programcısı orada 
yetişti ve pişti. Yüz 
Yüze belgesel dizisini 
de orada yaptık, 
iyi ki de yapmışız. 
Artık aramızda 
olmayan Türkan 
Saylan, Cahit Tanyol, 
Sencer Divitçioğlu, 
İlhan Arakon, 
Hulusi Kentmen 
ile çektiğimiz 
belgeseller, bu 
değerli isimlere ait 
yegâne kayıtlar.”

“In the ’90s, the 
İstanbul Metropolitan 
Municipality Radio and 
Television Corporation, 
the BRT, was a real 
school for those of us in 
the field. A lot of today’s 
famous filmmakers and 
producers got their start 
there. We produced a 
documentary series 
called “Yüz Yüze (Face 
to Face)”, and it’s a good 
thing we did, too. We 
filmed documentaries 
that are the only 
existing recordings of 
important figures who 
are no longer with us, 
like Türkan Saylan, 
Cahit Tanyol, Sencer 
Divitçioğlu, İlhan 
Arakon and Hulusi 
Kentmen.”

“Bize yol arkadaşlığı 
yapan değerli 

Pegasus Ailesi'ne çok 

teşekkür ediyorum.”

“I'd like to thank 
Pegasus Family 

for being our travelling 
companion.”

GASUS C 2018



SEYAHAT LİSTENİZDE
NE VARSA, PİAZZA’DA!

Anadolu yakasının yeni AVM’si 
Piazza 20 Nisan’da Maltepe’de açılıyor!

Esenkent
durağındayız



Trend ••• hot wire
SAHNE STAGE

G Ö R M E D E N  O L M A Z

M U S T  S E E

 NOTRE DAME DE PARIS

NOTRE DAME DE PARIS 

T WO SINGLES 
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Could you tell us the story behind 
Rumisu? Quite honestly, I’m curious 
about the name as well...
As two sisters, together we wanted 
to create a world that was our own 
and that we would enjoy sharing. We 
listened to the voices that make up a 
large part of both our characters and 
that told us not to grow up too much 
and not to take life too seriously. 
We decided to develop our own 
project centred around our love for 
illustration and our need to create. 
While using the name “Rumi”, in the 
sense of “coming from Anatolia”, we 
also liked the idea of centring things 
around Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, a 
person who is very important to us, 
and including him in our brand name. 
“Su”, which means “water” in Turkish, 
is also a word we both really love as a 
woman’s name, and we realized that 
it goes well with “Rumi”, so we put 
the two together, and we started our 
project Rumisu, with the hope that 
things would flow just like water…

TASARIM DESIGN

da  ciddiy e almak is temeyen” 
seslere kul ak v erdik . Merkezin e 
il lüs trasyona  ol an sevgim iz i ve 

verdik . “Rum i”nin , “Anado lu’ da n 

büyük  olan Mevlânâ Ce lâleddîn -i 

arzu ettik . “Su”  kelim esin i is e bir  

Rum is u’y a… 

Rumisu is what comes out 
as part of the process of two 
sisters working together on 
something they don’t consider 
to be “work”, looking for 
something that will make them 
laugh and excite them. We spoke 

adventure filled with childlike 
dreams. 

Tasarımda 
Mistik ve 
Çocuksu 
Duygular

Röportaj / Interview   

M Y S T I C A L 
A N D 
C H I L D L I K E 
E M O T I O N S  I N 
D E S I G N
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RUM I SU . C OM RUM I SU . C OM

Trend ••• hot wire
TASARIM DESIGN
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Trend ••• hot wire

In 2011, the United Nations declared March 21 to be World 
Down Syndrome Awareness Day. Have you any idea 
why the UN chose March 21 as the day on which to raise 
awareness about this special condition? The 21st day of the 
third month of the year was chosen to symbolise the fact 
that people with Down Syndrome have a third Chromosome 

unique example of the activities being conducted in Turkey 
to raise awareness about Down Syndrome and support 
individuals with the condition. We learned more about the 
cafe from its manager, Saruhan Singen. 

Dünya 

bil iy or  muydun uz ? Down sendr omlu insanlarda  

B E  A W A R E  O F  U S !
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FARKIMIZA VARIN!

 

people with Down Syndrome, autism, and mental disorders and 

Mentally disabled youth who study at state schools and receive 

and they end up staying at home or at best spending a few 

youth were being isolated from society, we contacted the 

providing us free rent. We’ve gotten to where we are today 
thanks to the municipality’s support. 

Röportaj / Interview





Kafemiz  rol mode l oldu 
ve Tür kiy e’nin  bir çok 

yerinde  yeni do wn 

ayak oldu.  Kafelerimizde  

well. 

RÖPORTAJ INTERVIEW

Trend ••• hot wire
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"Kafemiz 
rol model 
oldu ve 
Türkiye’nin 
birçok 
yerinde yeni 
down kafeler 
açılmasına 
ön ayak oldu."

"Our cafe was a 
role model for new 
Down Cafes that 
opened in several 
places in Turkey."





Şevket Sabancı ve ailesinin kurduğu 

Esas Holding’in sosyal yatırımlarını 

yöneten Esas Sosyal, Türkiye’nin 

en önemli sorunlarından biri olan 

gençlerin işsizliğine odaklanıyor. 

İlk Fırsat Programı, Anadolu 

devlet üniversitelerinden yeni 

mezun olmuş gençlere, sivil toplum 

kuruluşlarında (STK) bir yıl tam 

zamanlı olarak çalışma imkanının 

yanı sıra, Akademi kapsamında 

mentorluk ve eğitim desteği 

vererek 21. yüzyıl çalışma becerileri 

kazandırıyor.  2016’den bu yana 

5.500’den fazla aday başvurusu alan 

program kapsamında, 21 ildeki  

27 üniversiteden gelen 60 katılımcı,  

STK’larda ilk iş deneyimi fırsatını 

yakaladı. Biz de 2017 katılımcılarına*; 

“İlk Fırsat ile hayatınızda ne değişti 

ve bu süreçte kazanımlarınız neler 

oldu?” ve “Ocak 2018 itibarıyla 

programa başlamış olan katılımcılar 

için önerileriniz nelerdir?”  

diye sorduk. 

The First Chance program was 

developed by Esas Social, the social 

investment arm of Esas Holding 

which was founded by Şevket Sabancı 

and his family. The program helps 

new university graduates’ transition 

from school to work by placing them 

in full time positions in in non-

governmental organisations (NGOs) 

for one year and covering their 

annual salary costs while providing 

training on 21st century skills  

for professional development.  

Since 2016, the First Chance  

program received more than  

5500 applications, and selected 60 

participants from 21 provinces and 

27 universities in Turkey. We asked 

2017 participants* “what they gained 

with the First Chance program 

and what tips they have for new 

participants of  2018”. 

  Katkı: “İlk Fırsat 

öncesinde bir işte 

çalışırken o işe nasıl 

katkıda bulanacağım 

hakkında bir fikrim yoktu 

ve her şey belirsizdi.  

        İlk Fırsat, bir işte neler 

yapabileceğimi keşfetmemi ve kendi 

yapabileceklerim konusunda ileriyi daha net 

görmemi sağladı.”

Öneri: “Programa yeni başlayan katılımcılar, 

her daim gelişmeye açık olsunlar. 

Kendi prensiplerini belirleyip o ilkeler 

doğrultusunda kararlar alsınlar. Ayrıca, 

her zaman B ve C planları olursa, şanslarını 

arttırabileceklerini unutmasınlar.”

Hüseyin Recepoğlu, İlk Fırsat kapsamında, 

Hayata Destek Derneği’nde İletişim ve 

Kaynak Geliştirme Asistanı olarak görev 

almış ve Aralık 2017’de programı başarıyla 

tamamlamıştır.  Kendisi, Şubat 2018 itibarıyla 

yeni iş fırsatlarını değerlendirmektedir. 

Impact: “I had no idea about how I would 

perform in my first job before the First 

Chance Program and everything was unclear. 

The First Chance allowed me to discover and 

see more clearly what I can accomplish.”

Tip: “New participants should remain open 

to development. They should determine their 

own principles and make decisions in the 

direction of those principles. Moreover, they 

should always have Plan B and Plan C in their 

lives, so they can increase their chances even 

more.”

As a First Chance participant, Hüseyin 

Recepoğlu successfully completed the  

program as a Communications and 

Fundraising Assistant at Support to Life 

Association in December 2017 and looking for 

new job opportunities as of  February 2018.

Katkı: “Kendimi 

tanıma açısından, daha 

önce kendimi 1 olarak 

puanlarken, İlk Fırsat 

programı kapsamında 

aldığım eğitimler sonunda 

kendimi 5 olarak puanlamaya 

başladım. Artık, gelişimime açık yönlerimin 

ve kendi alanımda fark yaratmak  

istediğimin farkındayım.”

Öneri: “2018 katılımcıları, çalıştıkları 

bu süre zarfında vakıf dışında da kendi 

meslekleri ile ilgili kurslara ve eğitimlere 

katılsınlar. İşlerini ve profesyonel 

ilişkilerini her zaman disiplin, kurallar ve 

saygı çerçevesinde yürütsünler.”

İpek Kızılcıklı, İlk Fırsat kapsamında, 

TEMA Vakfı’nda İletişim Sorumlusu 

olarak görev almış ve Aralık 2017’de 

programı başarıyla tamamlamıştır. Kendisi, 

Şubat 2018 itibarıyla yeni iş fırsatlarını 

değerlendirmektedir. 

Impact: “In terms of self-recognition,  

I scored myself as 1 before First Chance, 

and after I feel I am at 5. I am aware of the 

areas that I need to improve and know 

where I want to make a difference in my    

professional life.”

Tip: “2018 participants should participate 

in courses and trainings related to their 

profession throughout the year. They 

should always do their job and manage their 

professional relations with discipline, rules 

and respect.”

As a First Chance participant,  

İpek Kızılcıklı successfully completed the 

program as a Communications Assistant  

at TEMA Foundation in December  

2017 and is looking for new job 

opportunities as of February 2018.

HABER NEWS

Trend ••• hot wire
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Y O U T H  G E T  T H E I R  “ F I R S T  C H A N C E ”
  Hüseyin Recepoğlu   İpek Kızılcıklı  

* Tüm 2017 katılımcıları için bkz: http://www.ilkfirsat.org/tr/ilk-firsat-2017-katalogu.  * For all 2017 participants see: http://www.ilkfirsat.org/tr/ilk-firsat-2017-katalogu.





HABER  NEWS
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Pegasus Airlines continues to widen its fleet with aircrafts 
possessing a new generation of “green” motors. The new 
A320neo aircraft, tagged “TC-NBP”, was brought from 

where it was received by Pegasus officials in February. 

new aircrafts after the newborn daughters of Pegasus 
employees, the A320neo was christened “Eylül Masal”. 
It is the 75th aircraft in the Pegasus fleet and the 16th to 
be received from among an order placed for 100 Airbus 
aircrafts. Pegasus Airlines has the youngest fleet in 

seven A320neo aircrafts, including Eylül Masal, along 

aircrafts. F LY P G S . C O MF LY P G S . C O M

P E G A S U S ’ 
N E W  A I R C R A F T
“ E Y L Ü L  M A S A L”
J O I N S  T H E  F L E E T
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Pegasus’un  
Yeni Uçağı 

“Eylül Masal” 
Filoya Katıldı
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••• seyahat

DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI
TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD

Moskova’da “Derin” Bir Yolculuk / An “In-D epth”  Visit to Moscow
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PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to 
Moscow from 

59.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



 

MOSKOVA’DA

Gün içinde metroyu kullanan 

pek çok insan için bu yeraltı 

yolculuğu sıradan, günlük ve 

aslına bakarsanız sıkıcıdır. 

Ancak söz konusu Moskova 

metrosu olduğunda, iş 

değişiyor… Neden mi? Çünkü 

1935 yılında, Sokol’niki ve Park 

Kul’tury arasında ilk hattı açılan 

Moskova metrosu, yalnızca  

bir ulaşım aracı değil, aynı 

zamanda müzeleri aratmayan 

istasyonlarıyla bir kültür mirası. 

For many of the people who ride the 

metro every day, the underground 

journey is an ordinary part of daily 

life that is really quite boring. But 

when the metro in question is the 

one in Moscow, well, that’s another 

story... Why? Because the Moscow 

metro – the first line of which, the 

route between Sokol’niki and Park 

Kul’tury, opened in 1935 – is not 

just a mode of transportation, it’s a 

cultural legacy whose stations are 

just like museums.
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Moskova metrosunun her bir istasyonunda farklı 
bir mimari sanat akımıyla karşılaşabilirsiniz. 
Renkli mermer sütunlar, kristal şamdanlar, 
varaklı mozaikler, vitraylar, tarihten 
anları resmeden tablolar, heykeller... Bu 
istasyonlar adeta birer müze. Barok, Art 
Deco, Fütürizm esintileriyle tasarlanan 
bu alanlar, geçmişten günümüze 
değerli kültürel öğeler taşıyor.

Bu soğuk memlekette ulaşım için 
metroyu kullandığınızda, caddelerde 
neden pek fazla insan görmediğinizi 
de anlıyorsunuz. Çünkü hemen tüm 
Moskovalılar, şehri bir uçtan diğer uca 
yeraltı dünyasında kat ediyor. Bugün, bu 
devasa şehirde, 350 kilometreye yaklaşan bir 
ağ üzerinde, 207 istasyondan (Ocak 2018) hizmet 
vermeye devam eden ve her gün dokuz milyon 
civarında yolcu taşıyan Moskova metrosunun bizi en 
çok etkileyen duraklarını ve ilginç detaylarını sizinle 
paylaşalım. 

In the Moscow metro, you can come across a different 
architectural style in every station. Columns of 

coloured marble, crystal candelabras, gold-leafed 
mosaics, stained glass, paintings of historical 

scenes, sculptures... With designs inspired by 
the Baroque, Art Deco and Futurism, these 

stations are virtual museums where the 
valuable cultural elements of the past are 
transported into the present.

When you start to rely on the metro for 

transportation, you begin to understand 

why you don’t see very many people on the 

streets in this cold country: Almost every 

single Muscovite uses this underground world 

to get from one end of the city to the other. As of 

January 2018, the Moscow metro included a network 

of 207 working stations covering around 350 km of this 

giant city and transporting around 9 million passengers 

a day. Here’s a list of the Moscow metro stations that 

impressed us most.

ARBATSKAYA
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The Moscow Metro operates between 06:00-
01:00. Trains run every 90 seconds during peak 
hours and once every 2-4 minutes otherwise.

Moskova Metrosu saat 06.00 ve 01.00 arasında çalışıyor. 

Zirve saatler boyunca 90 saniyelik sefer sıklığı, günün diğer 

saatlerinde 2-4 dakikaya yayılıyor. 
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Ploschad Revolyutsii
Kızıl Meydan’a açılan 

Ploschad Revolyutsii,  

yani Devrim Meydanı 

istasyonundaki heykeller, 

dokunana şans ve bereket 

getiriyor! Kızıl Ordu mensubu bir 

askeri, bir köpekle birlikte betimleyen 

heykeldeki tüfeğe dokunmanın, halk arasında 

kazançlı ve bereketli bir gün, “sihirli” köpeğin 

burnuna dokunmanın da şans getireceğine 

inanılıyor.

Şehrin kalbindesiniz. Görkemli Kremlin 

Sarayı, önünde Lenin Mozolesi, meydanı 

boydan boya kaplayan ve her daim ışıl 

ışıl parıldayan GUM Alışveriş Merkezi ve 

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 

mimari başyapıt Aziz Vasil Katedrali, bu 

duraktan çıktığınızda ulaşabileceğiniz yerler 

arasında. Ayrıca kısa bir yürüyüşle dünyanın 

en güzel opera ve tiyatro binalarından biri olan 

görkemli Bolşoy’u da ziyaret edebilirsiniz. 

Ploschad Revolyutsii
Ploschad Revolyutsii, or 

Revolution Square, is the 
stop for Red Square, and 

touching the sculpture of 
the Red Army soldier and his 

dog found in this station is said 
to bring good luck and abundance. 

According to the locals, touching the soldier’s 
rifle will make the day profitable and plentiful, 
and rubbing the nose of the “magic” dog will 
bring good luck. 

You’re in the heart of the city. The majestic 
Kremlin Palace, with Lenin’s Tomb in front 
of it; the GUM Shopping Centre, always lit up 
brightly, covering the length of the square; 
and St. Basil’s Cathedral, an architectural 
masterpiece on UNESCO’s World Cultural 
Heritage List, are just some of the places you’ll 
see if you get off at this stop. You can also visit 
one of the most beautiful opera and theatre 
buildings in the world, the magnificent Bolshoi, 
which is just a short walk away. 

Moskova metrosu 

 
 

 
 

GU
M

 S
HO

PP
IN

G 
CE

NT
RE

84 • PEGASUS • MART / MARCH 2018





Mayakovskaya
Adını ünlü Rus şair ve oyun yazarı Vladimir 
Mayakovski’den alan Mayakovskaya 
istasyonu, Fütürizm akımından etkilenerek 
tasarlanmış. Bu istasyonda, bir günü temsil 
eden mozaiklerde, açıktan koyuya doğru 
giden renklerle sabah, öğlen, gün batımı ve 
akşam resmedilmiş. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında sığınak olarak kullanılan bu 
istasyon, Stalin’in 7 Kasım 1941’de, Kızıl 
Meydan’da orduya hücum emri vereceği 
tarihi konuşmasından bir gün önce, 
kurmaylarıyla yaptığı gizli toplantıya da 
sahne olmuş. 

Dışarı çıktığınızda kendinizi Moskova’nın 
en ünlü ve uzun caddelerinden biri olan 
Tverskaya’da bulacaksınız. Ünlü markalara 
ait mağazalar, kafeler, restoranlar ve gece 
kulüplerinin çoğu bu caddede yer alıyor. 
Burada yürürken, 19. yüzyıla tarihlenenlerin 
yanında, çoğu 1930’ların modernizmi 
içinde inşa edilmiş olan binaların mimari 
detaylarını mutlaka inceleyin. Geçmişte 
o binalarda yaşamış tarihi kişiliklere ve 
yaşanmış hikayelere kulak verin. Ayrıca bu 
cadde üzerinde bulunan ve ismini, modern 
Rus edebiyatının kurucusu kabul edilen 
Puşkin’den alan Cafe Pushkin’e de mutlaka 
uğrayın. Barok mimariye sahip bu hoş 
mekânda, Rusların klasik lezzetlerinden borş 
çorbası ve dana stroganoff’u deneyebilir, canlı 
müzik eşliğinde hoş bir akşam geçirebilirsiniz. 

Mayakovskaya
Named after the Russian poet and 
playwright Vladimir Mayakovsky, the 
Mayakovvskaya station was designed with 
the influence of Futurism. The mosaics at 
this station represent a day, with colours 
moving from light to dark to reflect morning, 
mid-day, sunset and evening. During World 
War II, this station was used as a shelter, 
and it was also the site of a secret meeting 
between Stalin and the heads of the military 
on November 7, 1941, the day before he gave 
his speech in Red Square ordering the army 
to advance. 

When you head outside, you’ll find yourself 
on Tverskaya, one of the longest and most 
famous streets in Moscow. The boulevard is 
lined with designer shops, cafes, restaurants 
and night clubs. As you walk along, make 
sure to take in the architectural details of 
the buildings, most of which are constructed 
in the Modernist style of the 1930s, but some 
of which go back to the 19th century. Listen 
to the personalities who once lived in these 
buildings, and experience their stories. Since 
you’re here, you should also stop in at the 
Cafe Pushkin, named for the man known as 
the founder of modern Russian literature. 
Located in a delightful Baroque building, 
this is a place where you can sample classic 
dishes like borscht and beef stroganoff and 
enjoy an evening of live music. 

Seyahat ••• travel

BRECHT’TEN... 

FROM BRECHT...
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Elektrozavodskaya 
Yakınlarındaki bir ampul fabrikasından adını alan bu 
istasyonun tavanında tamı tamına 318 ampul yer alıyor! 
Bu ampuller, duvarlara yerleştirilmiş ikonik rölyefleri 
aydınlatıyor. 1944’te açılan bu istasyonun özellikle boş olduğu 
dakikaları yakaladığınızda, ışıkların yere yansımasıyla oluşan 
derinlik karşında nefes kesici bir görüntü ortaya çıkıyor. 

12 farklı renkle simgelenen metro ağının mavi renkli hattında 
yer alan Elektrozavodskaya’da vereceğiniz “müze” molasının 
ardından aynı hatta Partizanskaya istasyonuna devam edip 
masal diyarından fırlamış bir ihtişama sahip İzmailova 
Bitpazarı’nı gezebilirsiniz. Sevdiklerinize Moskova’dan ne 
götüreceğinize karar veremediyseniz, burası size bin bir çeşit 
seçenek sunacaktır. 
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Elektrozavodskaya 
There are exactly 318 light bulbs in the ceiling of this station, 
which gets its name from a nearby light-bulb factory! The 
bulbs light up iconic reliefs set in the walls of this station, 
which opened in 1944. The image of the lights reflecting onto 
the ground is breathtaking, especially if you happen to catch 
the station when it’s empty.   

Elektronzavodskaya is on the blue line, one of the 12 coloured 
lines of the metro network. Once you’ve had your “museum” 
break here, then head on to the Partizanskaya station, where, 
after you emerge from its fairytale world, you can visit the 
İzmailova Flea Market. If you haven’t yet decided what souvenir 
of Moscow to take back to your loved ones, you’ll find a thousand 
and one items here to choose from. 
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Dostoyevskaya
Sanırım gördüklerim arasında içimde en çok yer eden istasyon 
burası oldu. Rus edebiyatının ustalarından Dostoyevski’nin 
adı bahşedilen bu durağın siyah-beyaz mermer duvarlarında, 
“Karamazov Kardeşler”, “Budala”, “Cinler” ve tabii ki “Suç 
ve Ceza” gibi yazarın başyapıtlarından sahneler resmedilmiş. 
Bunlar arasında en etkileyici olanlardan biri de, “Suç ve 
Ceza”nın başkahramanı Raskolnikov’un silüeti.

Dostoyevski romanlarının içinden geçtikten sonra, biraz 
dinlenmek ve yeşilin tadına varmak için istasyonun 
yakınındaki Ekaterininsky Garden’da bir yürüyüşe 
çıkabilirsiniz. Küçük göletler ve tarihe tanıklık eden ağaçların 
gölgesinde vakit geçirebilirsiniz. Eğer gününüzü yeşilden 
yana devam ettirmek isterseniz, tabii ki Gorki Park’ı da 
kaçırmamalısınız.
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Dostoyevskaya
Of all the stations I saw, I think this was the one that affected  
me most deeply. Named for Dostoyevsky, one of the masters  
of Russian literature, the walls of this station feature scenes from 
Dostoyesky’s novels like “The Brothers Karamazov”, “The Idiot”, 
“Demons”, and, of course, “Crime and Punishment” done in black-
and-white marble. One of the most impressive images is that of 
Raskolnikov,  the protagonist from  “Crime and “Punishment”. 

After wandering through Dostoyevsky’s novels, you might 
go for a walk in the nearby Ekaterininsky Garden for some 
relaxation and a taste of green. Here you can spend some 
time among the ponds and in the shadows of the trees that 
have been witness to history. If you’d like to spend some 
more of your day amidst nature, then you should definitely 
head to Gorky Park. 
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PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to
Pristina from 

Gökçen Airport 

all-inclusive prices 
start at

49.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



P E G A S U S  B L O G ’ U N  K A T K I L A R I Y L A W I T H  T H E  C O N T R I B U T I O N  O F  T H E  P E G A S U S  B L O G

Kosovo’s capital, Pristina, has a venerable history woven from a rich 

tapestry of intertwining cultures. The city has witnessed difficult times, but 

the peaceful atmosphere of today’s Pristina makes it a good choice for the 

traveller who wants to be able to taste history, feel culture, and see wisdom.

Kosova’nın başkenti Priştine, kadim tarihinde içe içe geçmiş kültürlerin zengin 

mozaiğine bürünmüş ve ağır zamanlara tanıklık etmiş bir şehir. Günümüzdeki 

huzurlu atmosferiyle Priştine, tarihi koklayabileceği, kültürü duyabileceği ve 

bilgeliği görebileceği bir rota arayan seyyahlar için iyi bir seçim. 
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Balkanlar’ın tam ortasında, Avrupa’nın en genç 
ülkelerinden Kosova ve Avrupa’nın en genç 

başkentlerinden Priştine. Avrupa ile Asya’yı birbirine 
bağlayan yol üzerinde olmasıyla tam bir kültür 

mozaiğine dönüşmüş bir kent. Osmanlı sultanları 
tarafından el üstünde tutulan, tarihi acı tatlı 

hatıralarla dolu, her köşesinde ayrı bir hikâyenin yazılı 
olduğu, sıcakkanlı ve yardımsever halkıyla Priştine... 

Sade bir şehir olarak görünse de, Priştine’de 
kültür sanat etkinliklerinden lezzetli yeme içme 

mekânlarına, seyre dalınacak manzara noktalarından 
hareketli gece hayatına kadar yapılacak ve görülecek 

çok şey var. Biz, diğerlerini keşif peşindeki seyyahlara 
bırakıp, Balkanlar’daki son Osmanlı topraklarından 

biri olan bu güzel şehirdeki belli başlı Osmanlı 
eserlerini ziyaret edelim.

Located at the very centre of the Balkans, Kosovo is one 
of Europe’s youngest countries, and Pristina is one of 
Europe’s youngest capitals. The city’s position at the 
crossroads of Europe and Asia has transformed it into 
a true cultural mosaic. Considered by the Ottoman 
sultans to be of utmost value, Pristina possesses a 
history that is bittersweet, with a different story written 
on every street corner, and warm and caring residents.

While its appearance is one of simplicity, Pristina 
has lots of things to see and do, from arts and cultural 
activities to places serving delicious food and drinks, 
beauty spots for daydreaming, and hopping night spots. 
We can leave the other travellers to go off to discover on 
their own, while we visit the principle Ottoman works 
in this beautiful city, which was one of the last Ottoman 
territories in the Balkans. 

Nereye ne zaman
gidilir? Nerede 
ne yenir? Sizin
için en uygun
tatil planı 
hangisi?
Seyahatle ilgili 
tüm sorularınızın
cevabı, yenilenen 
Pegasus Blog 
sayfasında!
B L O G . F LY P G S . C O M

Where and 
when to go?
What to eat? 
Which travel
plan is right 
for you? The
answers to all 
your travel
questions are 
available on 
the updated 
pages of the
Pegasus Blog!
B L O G . F LY P G S . C O M
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Balkanlar’ın en eski camisi olan Sultan Murat Camii, halk 
arasında “Çarşı Camii” olarak da biliniyor. Rivayete göre, 
bu caminin temeli, Yıldırım Bayezid tarafından, I. Kosova 
Savaşı’nda şehit düşen babası I. Murad adına atılmış, Fatih 
Sultan Mehmet döneminde de tamamlanmış. 1389 yılında 
inşasına başlandığı ve 1440 yılında tamamlandığı belirtilen 
cami, Balkanlar’da ve Türkiye’de, minaresinin tamamı 
taştan yapılan nadir camilerden biri.  

Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen ve şehir 
merkezinde yer alan bu tarihi cami, 1461 yılından bu yana 
ibadet yeri olarak kullanılıyor. Osmanlı döneminin eşsiz 
eserlerinden biri olan ve bir çeşme ile beraber külliye 
olarak tasarlanan yapı, aslına uygun olarak defalarca 
restore edilmiş tarih içinde. Kesme taştan yapılan ve kare 
bir forma sahip olan cami, kalem işi nakışlarla süslü. 

Yaşar Paşa Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii ve Sultan 
Murat Camii arasında yer aldığından “Orta Cami” olarak da 
biliniyor. İnşa kitabesine göre 1834 yılında, Yaşar Mehmed 
Paşa tarafından inşa ettirilen cami, Priştine Akademi 
Binası’nın tam karşısında yer alıyor. Cami, T.C. Başbakanlık 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) tarafından gerçekleştirilen restorasyonun 
tamamlanmasının ardından, 2016’nın Mayıs ayında 
yeniden ibadete açılmış. 
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The Sultan Murat Mosque is the oldest mosque in the 
Balkans. Referred to by the locals as the “Carshi Mosque”, its 
construction is said to have been initiated in 1389 by Yıldırım 
Bayezid in honour of his father Murad I, who fell during the 
Battle of Kosovo. The mosque was then completed in 1440, 
during the reign of Sultan Mehmet the Conqueror. It is one of 
the rare mosques in the Balkans and Turkey whose minarets are 
constructed completely out of stone. 

This historic mosque in the city centre constructed by Mehmet 
the Conqueror has been in continuous use as a place of worship 
since 1461. It is one of the outstanding buildings from the 
Ottoman period. The fountain and surrounding complex were 
conceived of as a whole and over the years have been restored 
numerous times in keeping with the original design. The 
mosque is built of cut stone in the shape of a square and hand-
painted designs decorate its walls. 

Located immediately across from the Pristina Academy, 
the Jashar Pasha Mosque is known as the “Central Mosque” 
because of its position between the Fatih Sultan Mehmet and 
Sultan Murat Mosques. According to the inscription on the 
mosque, it was constructed by Jashar Mehmed Pasha in 1834. 
Upon completion of restoration work undertaken by the Turkish 
Cooperation and Coordination Agency (TİKA) of the Turkish 
Prime Ministry, the mosque was reopened for worship in 2016.
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(SAHATKULLA)  
Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında, 

Osmanlı topraklarındaki bir çok 

şehre saat kuleleri inşa edilmiş. Fatih 

Sultan Mehmet Camii’nin hemen 

karşısında yer alan Priştine Saat 

Kulesi de Osmanlı Devleti adına, bu 

dönemde yapılmış. 

26 metre yüksekliğindeki bu yapının 

inşasını takiben, kuleye, 1764 yılında 

Moldova’da imal edilmiş bir saat 

çanı takılmış. Ancak bu antika çan, 

2001 yılında çalınmış! Bugün, Saat 

Kulesi’nde elektrikli çan sistemi 

kullanılıyor. 

 
Priştine’nin “Eski Şehir” kısmında 

yer alan, Emin Gjiku Ailesi’ne ait bu 

bina, 18. yüzyıldan kalma olup 2006 

yılında müzeye dönüştürülmüş. 

Klasik Osmanlı mimarisinin 

belirgin özelliklerine sahip bu 

müze binasında bugün, geleneksel 

el sanatları, giyim eşyaları ve 

günlük yaşama ait tarihi objeler 

sergileniyor. 

Osmanlı tüccar ailelerine ait  

konak prototipinin güzel bir örneği 

olan ve 19. yüzyıla tarihlenen 

Kocadişi Konağı, günümüzde 

Kosova Tarihi Eserleri Koruma 

Enstitüsü binası olarak kullanılıyor. 

Yapı, ahşap iskeleti, verandası ve 

görülmeye değer işlemeleriyle 

klasik Osmanlı konaklarına ait  

detayları barındırıyor.  
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(SAHATKULLA)
A number of clocktowers were 
constructed in Ottoman territory, 
particularly during the second half of 
the 19th century. The 26-metre Pristina 
Clocktower, located right across from 
the Fatih Sultan Mehmet Mosque, 
was constructed by the Ottoman State 
during that time. Upon its completion, 
it was fitted with a bell that had been 
made in Moldova in 1764; however, 
this antique bell was stolen in 2001, 
and today, the clocktower relies on an 
electric bell system. 

This building in Pristina’s “Old Town” 
belongs to the Emin Gjiku Family.  
Built in the 18th century, it was 
transformed into a museum in 2006. 
Today, the museum building, which 
bears unmistakeable characteristics  
of classic Ottoman architecture, 
exhibits traditional handcrafts, 
clothing and historical examples of 
objects from daily life.

Once the home of an Ottoman 

merchant family, the Kocadishi House 

is a beautiful example of a prototypical 

mansion that dates to the 19th century. 

Today, the building is occupied by the 

Kosovo Institute for the Preservation 

of Cultural Monuments. With its 

veranda and exquisite ornamentation, 

this wooden-framed building bears 

the typical details of classic  

Ottoman mansions. 

/ ETHNOLOGICAL MUSEUM  
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Priştine’deki önemli Osmanlı eserlerinden 
biri de, hiç şüphesiz Osmanlı Devleti’nin ilk 
şehit sultanı I. Murad adına yaptırılmış olan 
Hüdavendigâr Türbesi. I. Kosova Savaşı’nın 
bitişini takiben savaş meydanındaki 
askerlerin durumunu incelediği sırada 
Sırp süvari Miloş Obiliç tarafından 
hançerlenerek şehit edilen Sultan I. 
Murad’ın iç organları burada gömülü. 
Evliya Çelebi’nin “Seyahatnâme”sinde 
de bahsi geçen Meşhed-i Hüdavendigâr, 
2000’li yıllarda restore edilerek yeniden 
ziyarete açılmış. Türbe, Priştine-Mitroviça 
yolu üzerinde, Priştine’ye altı km 
mesafedeki Mazgit Köyü’nde yer alıyor.

Yine Priştine’den Mitroviça’ya giden 

yol üzerinde, ne zaman ve kimin adına 

yaptırıldığı belli olmayan bir türbe 

yükseliyor: Gazi Mestan Türbesi. 

Osmanlı’nın Balkan seferlerine katılıp 

şehit olan askerler için yaptırıldığı 

düşünülen türbedeki mezar taşlarının 

çoğunda tarih yer almıyor. Yapı, üç  

buçuk metre yüksekliğinde ve sekizgen  

bir forma sahip. Çevre halkının 

“Bayraktar” olarak da isimlendirdiği 

türbeye ilişkin eski kayıtlarda, yanında 

bir tekke olduğu belirtilse de günümüzde 

böyle bir yapıya rastlanmıyor.  Balkanlar’da 

ve Priştine’de ziyaret edilecek daha pek 

çok yer, pek çok eser var. Yakın zamanda, 

tarihe doğru uzanan kültürel bir seyahat 

yapmaya ne dersiniz? 

TOMB OF SULTAN MURAT  

Built for Murad I, the first Ottoman sultan 
to fall during battle, the Hüdavendigar 
Tomb is unquestionably among the 
important works of Ottoman architecture 
in Pristina. While inspecting his troops on 
the battlefield to determine their conditions 
following the Battle of Kosovo, Murad I was 
stabbed to death by a Serbian cavalry officer 
named Milos Obilic. The sultan’s internal 
organs are buried here in the Hüdavendigar 
Tomb, which is also mentioned in Evliye 
Çelebi’s Travelogue. Restored and opened 
to visitors in the 2000s, the tomb is located 
in the village of Mazgit, about 6 km outside 
Pristina on the road to Mitrovica. 

While it’s not clear when or by whom it was 

built, there is another tomb rising above 

the road from Pristina to Mitrovica: the 

Tomb of Gazi Mestan. It is thought that the 

tomb was built for soldiers who died during 

the Ottoman campaigns in the Balkans; 

however, the majority of the graves bear 

no headstones. The structure is three-and-

a-half meters high and octagonal in shape. 

The local residents refer to the tomb as “the 

standard bearer”, and while records state 

that there was once a dervish lodge standing 

next to the tomb, there is no evidence left 

of such a structure today. There are so 

many more places to go and things to see in 

Pristina and the rest of the Balkans. How 

about planning a little cultural trip into the 

past sometime in the near future?

Türk vatandaşlarından vize istemeyen 
Kosova’nın başkenti Priştine’ye, 
İstanbul’dan direkt uçuşla yaklaşık bir 
saatte varıyorsunuz. Priştine Uluslararası 
Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım 
ise yaklaşık 20 dakika sürüyor ve taksiler 
bu mesafe için sabit ücret uyguluyor. 

TRANSPORTATION
Citizens of Turkey do not need a visa 
to visit Kosovo, and direct flights to the 
capital, Pristina, from Istanbul take 
around an hour. There are fixed rates 
for taxis from the Pristina International 
airport to the city centre, and the trip takes 
about 20 minutes.









GASUS C 2018

2013 yılından bu yana “sevgi ve dostluk” temasıyla düzenlenen 
Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın altıncısı 
bu yıl 5-8 Nisan tarihleri arasında binlerce insanı bir kez daha bir araya 
getiriyor. Misafirlerini şehrin doğal ve tarihi güzellikleri, sıcakkanlı 
insanları ve enfes lezzetleriyle buluşturan karnaval, portakal 
ağaçlarının çiçek açıp mis gibi kokusunu tüm kente yaydığı dönemde, 
herkesi baharın gelişini kutlamaya davet ediyor. 

INVITES YOU TO ITS ORANGE 
BLOSSOM CARNIVAL

Organised around the theme of “love and friendship, the sixth Adana International 

Orange Blossom Carnival will be held this year on April 5-8. The fair, which has taken 

place annually in April since 2013, will once again host crowds in the thousands, 

bringing together the natural and historical treasures, friendly residents and delicious 

food the city is known for. Guests are invited to celebrate the coming of spring in this 

season when the entire city is filled with the heavenly scent of orange blossoms. 

SİZİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ 
KARNAVALI’NA BEKLİYOR 

ADANA, 

ADANA

N I S A N D A A D A N A D A . C O M  Facebook/Twitter/Instagram: nisandaadanada
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PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to Adana 

69.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS



106 • PEGASUS • MART / MARCH 2018

Seyahat ••• travel

Çevreyi de Gezebilirsiniz

Sightseeing in and around Adana
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ABONE www.group-medya.com/abonelik
DİJİTAL KÂŞİFLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ nationalgeographic.com.tr’yi ziyaret edin

N AT I O N A L  G E O G R A P H I C  T Ü R K İ Y E

M A R T  S A Y I S I
B A Y İ L E R D E



••• çocuklar

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN
EVERYTHING IS FOR KIDS

Kids
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Çoc uk ••• kids
SCIENCE

 

Hey, everybody! Let’s discover the facts behind the polar lights that  
light up the heavens in living colour.

WITH THE CONTRIBUTION OF NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS
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SCIENCE

ÇILGI N RENKL ER
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WILD C OLOURS

GE ZEGE NLER AR ASI
 

IN BETWEEN THE  PL AN ETS

THE  VAN  AL LEN BELTS
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K AYIP PRENSES

 
 

THE STOLEN PRINCESS

 

 

FUNFAIR PLANET

 FOR KIDS
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FORTUNETURKEY.COM
   fortuneturkey | fortuneturkiye
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YEMEK FOOD

1.  

2. 

3.

4.

5.

6.
 

Milky, tasty, cool... While we’re still feeling the cold winter 
weather, wouldn’t it be nice to prepare a drink that will 
remind you of a hot summer day? The recorded history of the 
milkshake dates to 1885, but it’s only recently that the 
milkshake has become known and loved in Turkey. 
Milkshakes are usually made with ice cream, ice, and cold 
milk, and they come in many flavors, including vanilla, 
chocolate, banana and strawberry. With help from an adult, 
you can easily make this drink at home.   
1. Pour milk into a blender. Use however much you want. 
You’ll get a fuller taste if you use whole milk for your 
milkshake.
2. Add two scoops of ice cream. You can choose whichever 
flavour you like.
3. For a really cold milkshake, you can add ice to the milk and 
ice cream.
4. Now you can add anything you’d like to your  
milkshake – strawberries, peaches, bananas, chocolate...
5. With help from an adult, turn on the blender. Start with the 
highest speed, and then turn the speed down to low.
6. If you’d like, you can add extra ice cream, caramel,  
or cookies to your milk shake, or top it off with whipped 
cream or pieces of fruit.

KSHAKE 
ZAMANI

A STRAWBERRY
KIWIS

BANANAS

Bir
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COOL AND SWEET: 
MILKSHAKE
TIME
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DAHA İYİ BİR YAŞAMA DAİR İPUÇLARI.



Seyahat denince, ilk olarak görülecek yerler, ulaşım ve konaklama  
gibi somut kavramlar akla gelse de, seyahat etmenin psikolojik yönleri var.  
Prof. Dr. Güliz Elal, seyahatin psikolojik manzarasını bizler  
için çözümlüyor. 
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While concrete things like tourist sites, transportation 

and accommodations may be the first things we think of 

when it comes to travel, travelling also has its 

psychological dimensions. Prof. Dr. Güliz Elal analyses 

the psychological landscape of travel for us. 
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Freud, who is considered the father of 
psychology, developed some of his theories 
while travelling by train. The foundations of 
his theory of psychoanalysis were established 
during a train trip through Italy in 1897. 
Train travel is also used as a metaphor for 
psychoanalysis: treatment is likened to a train 
journey, with the psychoanalyst seated in a 
train compartment, and the free-association 
method equated with the ever-changing 
landscape that appears through the window. 

In order to understand the psychological 
dimensions of travel, we turned to 
Psychologist Prof. Dr. Güliz Elal, whose 
recent book, “Afrikaname”, gathers together 
her travels through this old continent.

An Existential Action
There are a number of reasons buried beneath 
the desire to travel far away, such as the desire 
to head off into the unknown, take risks, chase 
after greater freedom, learn about different 
lifestyles, begin a spiritual journey... According 
to Dr. Elal, a significant part of travel involves 
questioning our existence: “When a person 
abandons her routine life and distances 
herself from familiar reference points and is 
faced with the fact that the realities of life are 
relative, that different places are governed by 
different norms, and when she is left all alone 
to contemplate this, existential questions begin 
to arise. Different places and lifestyles affect 
people differently. Reading travel literature, 
just like travelling itself, can also give rise to 
existential questions.”

A Journey to Ourselves
Does travelling long distances and then 
returning home change a person? Not 
only does the traveller add to his or 
her culture, there are also individual 
benefits, psychologically speaking. Dr. 
Elal primarily refers to expanding one’s 
horizons: “Above all else, travelling forces 
an individual to step outside his proscribed 
mould to appraise the world and other 
people as well as himself. Awareness is 
perhaps the greatest skill one is rewarded 
with by travelling far away. We find that 
the things we’ve accepted without even 
questioning, as well as many of the things 
we’ve made taboo, are in fact not absolute 
and universal, but require a healthy 

Psikolojinin babası sayılan Freud, bazı 
teorilerini tren yolculukları sırasında 
oluşturmuş. 1897’de İtalya’ya yaptığı bir 
tren yolculuğunda ise psikanalitik teorinin 
temellerini atmış. Tren yolculuğu aynı 
zamanda psikanalizin metaforu olarak 
da kullanılıyor. Psikanalitik kür, bir tren 
yolculuğuna benziyor; psikanalistle 
bulunulan alan bir kompartıman, camda 
sürekli değişen manzara ise serbest çağrışım 
metodu gibi. 

Yolculuk yapmanın psikolojik yönlerini 
anlamak için, kısa bir süre önce 
“Afrikaname” isimli kitabında bu yaşlı kıtaya 
yaptığı gezilerini derleyen Psikolog Prof. Dr. 
Güliz Elal’in görüşlerini aldık.

Uzaklara gitmenin arkasında birçok farklı 
neden saklı; bilinmezliğe doğru gitme, risk 
alma, daha fazla özgürlük peşinde koşma, 
farklı hayatları öğrenme, spiritüel bir 
başlangıç yapma isteği... Elal’a göre seyahat 
etmenin varoluşumuzu sorgulatan güçlü bir 
yönü var: “İnsan, hayatının rutininden çıkıp 
alıştığı referans noktalarından uzaklaşınca ve 
hayatın gerçeklerinin göreceli olduğu farklı 
yerlerde çok farklı normların hâkim olduğu 
gerçeğiyle karşılaşıp bunları irdelemek 
için kendiyle baş başa kalınca, varoluşsal 
sorular da ona eşlik etmeye başlıyor. Farklı 
coğrafyaların ve yaşam tarzlarının insana 
farklı etkileri oluyor. Seyahat etmek gibi, 
gezi edebiyatı okumak da beraberinde bu 
varoluşsal soruları getirebiliyor.”

Uzağa giden ve eve geri dönen bir kişi 
değişmiş mi oluyor? Seyahat etmenin kişinin 
kültürüne katkılarının yanında psikolojik 
açıdan da olumlu getirileri bulunuyor. 
Elal, öncelikle ufkun genişlemesinden 
bahsediyor: “Her şeyden önce seyahat etmek, 
insanı kalıpların dışına çıkmaya, dünyayı, 
diğerlerini ve kendini başka açılardan 
değerlendirmeye zorluyor.” Farkındalık ise 
uzaklara gitmenin insana hediye ettiği belki 
de en büyük yetenek. “Hiç sorgulamadan 
kabul ettiğimiz ya da tabulaştırdığımız pek 
çok temel olgunun aslında mutlak ya da 
evrensel olmadığını ve sağlıklı bir şekilde 
sorgulanabileceğini ya da farklılıklara saygı 
duymak gerektiğini görüyor insan.”  

Seyahat Geni
Yeniye, değişikliğe ve harekete 
merakımız genlerimizde 
mevcutmuş meğer! Bazılarımız 
evlerinde bir koltuğa demir 
atmışken, bazılarımız bir 
uçak koltuğunda bu satıları 
okuyor ya da bir uçuştan 
diğerine aktarma yapmaya 
hazırlanıyor şu anda. Yapılan 
son araştırmalara göre seyahat 
etme arzumuz DRD4-7R isimli 
bir gende kayıtlı. “Seyahat 
geni” ismini ise kişideki 
keşfetme isteği ve hareketlilikle 
korelasyonu sebebiyle almış. 
DRD4-7R, beyindeki dopamin 
reseptörleriyle ilişkili bir genin 
mutasyonu. Bu gen, insanların 
sadece yüzde 20’sinde 
bulunuyor ve tarihinde bir yer 
değiştirme öyküsü, makro-göç 
(uzun mesafeli kitlesel göç) ve 
mikro-göç (göçebelik) bulunan 
topluluklarda görülme olasılığı 
daha fazla.

The Travel Gene
Apparently, our curiosity about 
newness, change and movement 
is built into our genes! Some 
of us are anchored to our easy 
chairs, whereas some of us are 
reading this while sitting on 
a plane or waiting for a flight 
connection. According to the 
latest research, our longing for 
travel is coded in a gene known 
as DRD4-7R. This “travel gene” 
is correlated with an individual’s 
mobility and wish to discover. 
DRD4-7R is a genetic mutation 
related to the dopamine 
receptors in the brain. This 
gene, found in only 20 percent 
of the population, is more likely 
to be found in societies that 
have a history of migration, 
whether on a macro level (long-
distant mass migration) or a 
micro level (nomadicity). 
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Bu farkındalıkların, bakış açısına, değer 
yargılarına ve davranışlara yansıması 
da kaçınılmaz.” Ayrıca seyahat etmek, 
uyum sağlayabilme ve esnek düşünebilme 
kapasitemizi artırıyor. “Yeri geldikçe değişim 
göstermeyi, farklı bakabilmeyi, kendine karşı 
farklı davranılmasına alışmayı, alışılmadık ya 
da beklemedik şeyler yapmayı gerektiriyor. 
Uyum sağlayabilme ve esnek düşünebilme, 
kişi için çok sağlıklı özellikler; kişinin kendi 
ortamında beklenmeyenlerle ve zorluklarla 
daha iyi başa çıkabilmesini sağlıyor.” Son olarak 
seyahat, daha derin bir iç görü kazandırabiliyor. 
“Kişi alıştığı sosyal ve kültürel ortamın dışına 
çıkınca, kendini de dışarıdan gözlemleme 
şansına sahip oluyor; yani kendisiyle ilgili 
sağlıklı yansımalar yapıp iç görü kazanımına 
katkı sağlayabiliyor.” 

Eğer ıssız bir adaya üç eşya alıp yerleşmeyi 
düşünmüyorsak, uzaklarda hep “diğer”leriyle 
ve diğer kültürlerle temasta olacağız. Farklı 
olanı ve uzağı merak etmemiz, Elal’ın belirttiği 
gibi, insanlık tarihindeki keşiflerin, bilimin ve 
devrimlerin de kaynağı. 

Eğer bir gezgin olarak farklı olana merak ve 
saygıyla bakıyorsanız, her yeni yerin öğrettiği 
şeylerle birlikte, kendinizle ilgili yeni şeyler 
öğrendiğinizi de fark ediyorsunuz. İşin güzel 
yanı da bunun tamamen dinamik bir süreç 
olması; her yeni deneyim farklı bir bakış açısı, 
yeni bir vizyon, yeni bir bilgi getiriyor.

“Olasılıklar sonsuz” diyerek sözlerine devam 
eden Elal, şu örnekleri paylaşıyor: “Afyon’un bir 
beldesinde, en temel gereksinimlerini zorlukla 
temin eden bir aile, iftarlığını gün ortasında 
size ikram ettiğinde, içinde yaşadığımız 
maddiyata dayalı yaşamı sorguluyorsunuz. 
Afrika’da yaban hayatla iç içe yaşayanların, 
doğal âlemin sonsuz değişkenlerini, 
birbiriyle olan karmaşık ilişki ve etkileşimini 
ne kadar iyi bildiğini, bizim gözümüzün 
görmediklerini gördüğünü ve doğal ortamda 
hayatta kalma becerilerine sahip olduğunu 
fark ettiğinizde, ‘bilgi’, ‘cehalet’, ‘ilkellik’, 
‘başarı’, ‘kültür’ gibi pek çok kavram üzerine 
yeniden düşünüyorsunuz. Kısacası seyahat 
etmek, yaşadığımız dünyayı yaş, dil, ten rengi, 
kültür, iklim, coğrafya, tarih gibi ‘gerçekler’in 
ötesinden, bir birey olarak deneyimleme ve 
öğrenme fırsatını sunuyor bize.”

and we realise the necessity of showing respect for 
difference.” This awareness is, unavoidably, also 
reflected in an individual’s outlook, value judgments 
and behaviour.” Moreover, travel increases our 
capacity to get a long and to be flexible in our 
thinking. “When necessary, it allows us to be able to 
look at things differently, to get used to being treated 
differently, doing things we’re not used to doing, or 
that we never expected to do. Being able to get along 
and showing flexibility in one’s thinking are very 
healthy characteristics that enable one to better 
deal with unexpected or difficult situations in one’s 
own environment.” Finally, travel allows us to see 
more deeply inside ourselves. “Stepping outside our 
customary social and cultural environment also gives 
us a chance to observe ourselves from the outside, 
which means helping us attain an accurate reflection 
of ourselves so we can see inside.”

If we’re not planning on choosing three things to 
take with us and moving to a deserted island, then 
being “far away” always involves being in contact 
with “other” people and cultures. The discoveries, 
scientific knowledge and revolutions that are part of 
human history are, as Dr. Elal makes clear, also rooted 
in our curiosity about the different and the distant. As 
a traveller if you exhibit curiosity and respect towards 
things that are different, you’ll notice that along with 
the things you learn about every new place, you also 
learn new things about yourself. The nice thing about 
this is that it’s a completely dynamic process. Every 
new experience brings with it a different perspective, 
a new vision, and new knowledge. 

“The possibilities are endless,” adds Dr. Elal, who 
shares some examples: “When a family in a town 
somewhere in Afyon that is just barely able to meet 
their basic needs invites you to a mid-day meal, even 
though they themselves are fasting, you question 
your dependence on material things in your own 
life. Just as people in Africa who live together with 
wildlife are well aware of the endless changes 
of the natural world and their own complicated 
relationships and interactions with it, they’re also 
able to see things that we can’t, and when you realise 
that they possess the skills needed to survive in a 
natural environment, you rethink concepts such as 
“knowledge”, “ignorance”, “primitiveness”, “success”, 
“culture” and many others. In short, travel presents 
us with the opportunity to go beyond age, language, 
skin colour, culture, climate, geography, history and 
other “realities” of the world we inhabit in order to 
experience and learn as individuals.

“İnsan farklıyı, 
‘diğer’ini ve uzağı 
merak etmese ve 
düşlemese, insanlık 
tarihinde ne keşifler 
olurdu, ne bilim, ne 
de devrim.” 
Prof. Dr. Güliz Elal

“If people weren’t 
curious and didn’t 
wonder about 
“difference”, “the other, 
“and “the far away”, 
human history would 
be devoid of discovery, 
knowledge and 
revolution.” 

Prof. Dr. Güliz Elal
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Şanlıurfa’ya gitmek için o kadar çok neden  
var ki; köklü tarihi ve kültürü hakkında 

hikâyeler dinlemek, sokaklarında ve 
çarşılarında kaybolmak, yakın zamanda ortaya 

çıkışıyla insanlık tarihinin yeniden yazıldığı 
Göbeklitepe’yi görmek, Mezopotamya 

tarihinden derin izleri ve eşsiz yerleşim 
düzeniyle Harran’ı ziyaret etmek ve bizim hep 

peşinde olduğumuz gibi, yerinde lâyıkıyla 
tadacağınız lezzetlerin yanında yenilerini 

keşfetmek, bunlardan yalnızca birkaçı.

A GOURMET TRIP  

There are so many reasons to go to Şanlıurfa, 
and here are just a few: to hear the stories of its 
deep-rooted history and culture; to lose yourself 
in its streets and bazaars; to see Göbeklitepe, 
whose recent discovery has rewritten the history 
of humanity; to visit Harran, the unique 
settlement that bears deep traces of 
Mesopotamian history; and, as we always strive 
to do, to sample local dishes properly, in the 
place they were born, and discover new delights 
at the same time.

Tiritçi Nabi  Usta & Gürkan Boztepe

PEGASUS 
UÇURUYOR

Sabiha Gökçen 

You can fly to

55.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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Pegasus Hava Yolları ile 
İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan yaptığımız 
rahat bir uçuşun ardından 
gerçekleştirdiğimiz iki 
günlük seyahat, kadim şehir 
Şanlıurfa’yı keşfetmek için 
yeterliydi diyemem. Sıcacık 
insanları, köklü tarihinden 
izleri ve eşsiz lezzetleriyle 
burada zamanın nasıl 
geçtiğini anlamıyorsunuz. 
Biz bu iki gün boyunca 
neler mi yaptık? Hemen 
anlatalım...

After a comfortable     
 flight on Pegasus 

Airlines from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport 
to Şanlıurfa, we had just 
two days to discover this 
ancient city. I wish I could 
say it was enough. The 
friendly people, traces of 
a venerable history and 
superb food make the time 
here go by before you know 
it. So, what did we do over 
those two days? Well, let 
me tell you... 

FAMOUS FOR ITS LIVER  
It’s very easy to get around 
in Şanlıurfa. Of course, this 
is partly because the places 
we’re going to are all very close 
together in the centre. Before 
visiting Urfa, you might have the 
idea that all anyone eats here is 
shish kebab, but you’d be wrong! 
In addition to kebab, there’s 
an endless variety of dishes 
awaiting you. Liver is at the very 
top of the list of things you need 
to know about the city’s culinary 
traditions. Here, “ciğer” is a part 
of daily life and is eaten at every 
meal, including breakfast. 
“Ciğercis” specialising in the 
dish can be found in the city’s 
Old Bazaar and along its backs-
treets. We decided on Ciğerci 
Yusuf. The liver here is marina-
ted in milk, and the traditional 
presentation is enough to whet 
the appetite. Seated on a low sto-
ol, you’ll have onions and hot red 
peppers available to accompany 
your dish of cubed liver.  

 
“Tirit”, made from garlicky 
yoghurt, meat, melted butter 
and a special dough, is another 
Şanlıurfa dish that is just as 
widespread as liver. We had ours 
at Tiritçi Nabi Usta in the Pınar-
başı neighbourhood. In Urfa, 
this kind of tirit is also eaten for 
breakfast – and speaking of bre-
akfast, there’s one place in Urfa 
with a breakfast to die for that 
I should tell you about: Zahter 
Kahvaltı Salonu. Located on Me-
lik Cabbar Boulevard right in the 
centre of the square, its owner, 
Fatih Zahter, is on a mission to 
preserve the local cuisine.
If you find yourself in Şanlıurfa, 
don’t leave until you’ve tried 
Zahter’s breakfast of eggs with 
pepper paste and piping-hot 
pide on the side, hand-made 
sausage with walnuts, lebeni 
(chilled wheat soup), bostana 
(salad with pomegranate) and 
borani – and, if you’ve got any 
room left over, have a delicious 
“katmer” pastry with honey! But 
be warned: the katmer sells out 
by noontime! 

 
Şanlıurfa, gezmesi çok kolay 
bir şehir. Merkezde, bizim 
ziyaret edeceğimiz yerlerin 
birbirine yakın olmasının da 
bunda etkisi var tabii. Buraya 
gelmeden önce, Şanlıurfa’da 
yalnızca kebap yiyeceğini 
düşünenler; yanılıyorsunuz! 
Kebabın yanında envai 
çeşit lezzet sizleri bekliyor. 
Bu şehrin yeme içme 
geleneklerine ilişkin bilmeniz 
gereken en önemli şeylerin 
başında ciğer geliyor. Burada, 
kahvaltı dâhil her öğünde ciğer 
yemek, günlük yaşamın bir 
parçası. Ciğerciler, şehrin Eski 
Çarşı’sında ve ara sokaklarında 
sıra sıra dizili. Biz, Ciğerci 
Yusuf’a gidiyoruz. Burada, 
ciğer önce sütle terbiye 
ediliyor. Geleneksel sunumlar 
ise son derece iştah açıcı. Bir 
taburede oturup küp şeklinde 
doğranmış ciğerlerden yerken 
soğan ve isot da yemeğimize 
eşlik ediyor.  

 
Şanlıurfa’da en az ciğer kadar 
yaygın yerel bir lezzet de; 
sarmısaklı yoğurt, et, leziz 
tereyağı ve özel bir hamurdan 
yapılan tirit. Bizim Pınarbaşı 
Mahallesi’ndeki Tiritçi 
Nabi Usta’da yediğimiz tirit, 
Şanlıurfa’da kahvaltı çeşidi 
olarak sunuluyor. Kahvaltı 
demişken; Şanlıurfa’da, yöresel 
kahvaltı konusunda gerçekten 
hayran kaldığım bir mekândan 
da bahsetmek  istiyorum. 
Melik Cabbar Caddesi’nde, 
tam meydanda bulunan Zahter 
Kahvaltı Salonu. Bu mekânın 
sahibi Fatih Zahter, yerel 
lezzetleri koruma konusunda 
adeta bir nefer. Şanlıurfa’ya 
yolunuz düştüğünde, burada 
sıcacık pideler eşliğinde salçalı 
yumurtalı kahvaltı yapmadan, 
cevizli el yapımı sucuk, lebeni 
(soğuk buğday çorbası), 
bostana (narlı salata) ve borani 
yemeden dönmeyin. Ve eğer 
yeriniz kalırsa, üzerine leziz bir 
de ballı katmer tatmadan! Bir 
de not; öğlen saatlerine kadar 
katmer bitiyormuş! 
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URFA KEBAB AND COFFEE
“Where can I find the best kebab 
in Şanlıurfa?” Ask anyone that 
question, and the answer will 
undoubtedly be Çulcuoğlu, 
located in the centre of the city. 
I tried practically every variety 
the restaurant has to offer, and 
I was crazy about all of them! I’d 
especially recommend the shish 
kebab with onions. Naturally, you 
should have dessert following your 
meal. There’s no end to the variety 
here, but my favourite was the şıllık. 
And, I might add, I heard Cevahir 
was another great place for kebab, 
but I ran out of time before I could 
get there, so it will just have to 
wait until next time...  “Mırra” is a 
type of bitter coffee traditionally 
drunk in the region, and who 
could turn down a cup after such a 
delicious meal? After all, we’re on 
a gastronomy tour here. We drink 
our coffee at the Gümrük Han, a 
caravanserai located near Haşimiye 
Plaza that was constructed in 
1563. We set off for a tour of the 
downtown area before the strong 
coffee taste has faded. While 
looking over the pepper paste, 
multi-coloured hot pepper flakes, 
and a handmade Karagül scarf to 
take back as a gift, I ended up having 
some coffee ground to take home 
as well. I finish off my city tour 
with a trip to the “Balıklıgöl (Pool 

of Abraham)”, an Urfa “must”, 
and head to Göbeklitepe, 

home to one of the most 
important discoveries 

in human history 
and the place where 
wheat was first 
domesticated. But 

our time is limited, 
and we’ve got lots to 

see, and what’s more, 
we’ve got an invitation to 

a “sıra” night!

MIRRA
Şanlıurfa’da “En iyi kebap 
nerede yenir?” diye 
sorarsanız, cevabım kesinlikle 
merkezdeki Çulcuoğlu olur. 
Restoranın neredeyse tüm 
kebap çeşitlerini tattım ve 
hepsine bayıldım! Burada 
özellikle soğan kebabını 
denemenizi öneririm. 
Tabii kebabın üzerine 
bir de tatlı yemelisiniz. 
Buradaki tatlı çeşidi 
saymakla bitmiyor 
ama benim favorim 
şıllık tatlısı oldu. Bu 
arada Cevahir’in de 
çok iyi bir kebap durağı 
olduğunu duydum ama 
bu sefer oraya uğramaya 
zamanım olmadı, artık 
bir dahaki sefere diyorum. 
Bu lezzetlerin üzerine 
bir mırra içilmez mi? 
Eee hâliyle, bir gastronomi 
turundayız. Haşimiye 
Meydanı yakınlarında, 
1563 yılında inşa edilen 
Gümrük Hanı’nda 
içiyoruz kahvemizi. 
Daha sonra mırranın sert 
tadı damağımızda, çarşıyı 
turluyoruz. Salçadır, bin bir 
renkte pul biberdir, hediyelik 
Karagül el yazması eşarptır 
derken, eve götürmek üzere 
kahve de çektiriyoruz. Şehir 
turumuzu Şanlıurfa’nın 
“olmazsa olmaz”ı Balıklıgöl ile 
tamamlayıp insanlık tarihinin 
en önemli buluntularından 
birine, konumuzla ilgili olarak 
buğdayın ilk evcilleştirildiği 
yer olduğu düşünülen 
Göbeklitepe’ye doğru yola 
koyuluyoruz. Zamanımız 
kısıtlı, görecek çok şey var. 
Üstelik, akşama sıra gecesine 
davetliyiz!

13-14 Mart’ta, Urfa’da, Eyyübiye Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği 

ve GTO iş birliği ile  Şanlıurfa yerel lezzetlerinin ön plana çıkarılacağı 

Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu düzenleniyor.

Beginning of May, Şanlıurfa-Halfeti Municipality, in conjunction with 
Slow Food, will be organising the Fruit Dishes activities within the 
Festival of Karagül in Halfeti Şanlıurfa’s hidden paradise. 

The Eyyübiye Municipality, Union of Municipalities of Turkey 
and the GTO are organising the Sustainable Tourism and Local 
Development Forum in Urfa on March 13-14 to showcase the local 
cuisine of Şanlıurfa.

Mayıs ayı başında gerçekleşecek Karagül Festivali

kapsamında, Şanlıurfa-Halfeti Belediyesi ve Slow Food iş 

birliğiyle, Şanlıurfa’nın saklı cenneti olarak bilinen bu ilçede, 

Meyve Yemekleri etkinliği düzenleniyor.



Güveninizin eseri Egetürk 
sizlerle birlikte 
büyümeye devam etmektedir.

BU SEMBOL

 LEZZET
DEMEKTI

.
R!
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Şanlıurfa’nın gündüzleri 
kadar geceleri de 
hareketli. Sıra geceleri, 
Şanlıurfa’ya gittiğinizde 
tecrübe etmeniz gereken 
köklü bir gelenek. “Halk 
Mektebi” olarak da 
bilinen bu yerel etkinliğin 
düzenlendiği mekânlara 
girerken ayakkabılarınızı 
çıkarmanız şart. 
Kurulan yer sofralarında 
otururken, o sırada 
yapılan çiğ köftenin tadını, 
yerel türküler eşliğinde 
çıkarıyorsunuz. Leziz 
çiğ köftenin ardından 
masanıza siz sormadan 
getirilen şıllık tatlısı, çay  
ve mırra da cabası.
Hiç kuşkusuz, dünyada 
gastronomi turizmi ve 
gastronomik marka 
kentler hızla büyürken 
Şanlıurfa da bu ağın iddialı 
üyelerinden biri olmaya 
aday. Kalın sağlıcakla…

Nights in Şanlıurfa are 
just as busy as the days, 
and one long-standing 
local tradition you should 
experience while you’re 
here is a “Sıra” night, also 
known as “Halk Mektebi 
(Folk Schooling)”. When 
you enter one of the venues 
hosting this local activity 
you’re required to take off 
your shoes. As you sit on 
the floor, reclining around 
low tables, you’ll get to 
listen to native folk songs 
while enjoying delicious 
“çiğ köfte (raw meatballs)” 
that are prepared on the 
spot. Afterwards, you’ll 
be treated to dessert, tea 
and “mırra” on the house. 
Undoubtedly, as world 
gastronomic tourism and 
the number of gastronomic 
trademark-cities rapidly 
grow, Şanlıurfa is a strong 
contender to become part 
of this network. That’s all 
for now, take care...
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Hepimiz kendimizi beğendiğimiz elbise içinde daha fit daha 
bakımlı, güzel görmek isteriz. Vücudun şekilli olması bir elbisenin 
güzel durması için en önemli faktör. Eğer şekil bozukluğu varsa 
hızlıca 3D LAZER LİPOLİZ ile şekillenmeyi öneriyoruz.



Medikal Estetik Hekimi 

MART / MARCH 2018 • PEGASUS • 135

İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan yağların lazer ile 
eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve radyofrekans ile 
gerilmesidir. 

Spor şekil için değil sağlık için yapılır. Hiçbir doku hiçbir 
yöntemle diğerine dönüşemez. Yağlar kasa dönüşmez. Bu 
yüzden bilinçli plates ve fitness hocaları, personel trainingler, 
spor eğitmenleri kaslarını göstermek için öncelikle yağlarından 
kurtuluyorlar. Bel bandı gitmeden karın kasları görünmüyor ne 
yazık ki! Erkeklerde jinekomastik yağlı bir meme, göğüs kasları 
sporla iyice şişirilirse daha büyük ve kadınsı görünüyor.  Şekil 
değiştirme amaçlı spor yapıldığında alttaki kaslar şiştiğinden 
daha memeli ve göbekli bir görüntü oluyor. Gıdı spordan hiç 
etkilenmiyor. Fit bir görünüm için öncelikle bel-göbek bandı ve 
bacak-basendeki yağ dokusundan kurtulmak gerekiyor.

Diyet ile aynı şekil sadece küçülür, değişmez. İri elma daha küçük 
bir elma olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek bandı irileşmiş 
dümdüz bir vücuttan çay bardağına benzer bir kavis, zayıflayarak 
oluşturulamaz.
3D 
3D LAZER LİPOLİZ'de bölgesel yağ fazlalıklarına sırasıyla 
3 sistem uygulanıyor. Yağ hücrelerini patlatmak için iki ayrı 
dalga boyuna sahip bir lazer, ardından cildi germek ve selülitleri 
gidermek için ultrason ve radyofrekans uygulanıyor. Bu sayede 
yağlar yok olurken cilt germe etkinliği de maksimuma çıkarılıyor. 
Uygulama sonrası cilt daha sıkı ve pürüzsüz görünüyor.

Bel, göbek, sırt, bacak içi, popo altı banana hattı, diz içleri, basen, 
bacak ön yüzü, kollar ve gıdıya uygulanıyor.  Erkeklerde en çok 
bel-göbek bandına uygulanıyor. Sonrasında gıdı ve jinekomasti 
geliyor. Özellikle kadınlarda bacak içi, kol içi ve gıdı gibi deri 
sarkmasından çok korkulan bölgelerde ekstra cilt germe 
etkisinden dolayı son derece güvenli.

Su basıncı ile yağ hücrelerini yıkayarak alan özel bir sistem 
sayesinde doğal yağ hücreleri memelerde, kalçalarda ve 
yüzde kullanılabiliyor. %90'ın üzerinde bir kalıcılık söz 
konusu. Memede doğal bir silikon alternatifi ve kalçaları 
dolgunlaştırmada en iyi seçenek.

Klasik liposuction ucu keskin kanüllerle katı yağ dokusunun 
rendelenmesidir. Bu yüzden ağrısı ve riskleri fazladır. Kanüller iri 
olduğu için giriş delikleri çok büyüktür. İyileşme sonrası portakal 
kabuğu gibi pütürlü bir deri görüntüsü kalır. Tekrar kilo alınınca 
girintili çıkıntılı görüntü iyice belli olur.  Liposuction işlemi, 
deri gerginliğine hiçbir katkıda bulunmadığı için operasyon 
sonrası deride sarkma ve dalgalanmalar sık görülür.  Oysa 3D 
LAZER LİPOLİZ'de kanüller saç teli inceliğindedir, yağlar 
eritilerek alındığı için bir yan etki söz konusu değildir. İzler belli 
olmaz. Cerrahi kesi yoktur. Ciltte dalgalanma ve çökme olmaz, 
liposuctionun aksine deri önceki hâline göre daha gergindir.

Çok hızlı. Hemen gündelik hayata dönülebiliyor. Uygulama 
bölgesi çok büyükse birkaç gün dinlenmek de tercih edilebilir. 

Uygulama bölgesinde görülen hafif bir morluk ve ödem dışında 
bir yan etkisi yok. Bunlar da tamamen geçici.

Sonuç anında görülüyor. 2-3 ay zarfında ödemin tamamen 
gitmesi ve derinin sıkılaşmasıyla netleşiyor.

Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel bir 
durum yok. Sonrasında pansuman gerekmiyor.

Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcı. Kilo  
alınırsa genel bir kalınlaşma oluyor, şekil bozulmuyor.

Ergenlik sonrası yapılabiliyor. Özellikle bu yaş grubunda 
erkeklerde jinekomasti (meme büyümesi), kızlarda basen 
en sık yapılan iki bölge. Orta yaşta ve ileri yaşta şekli bozan 
yağlanmaların olduğu her bölgeye yapılabiliyor.

Bel- göbek hattı kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm'in 
üzerindeyse Tip II diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon, 
solunum sistemi hastalıkları için ciddi bir risk oluşuyor. Bu 
bölgedeki yağın alınması iç organlar üzerindeki basıyı kaldırarak 
çalışmalarının normale dönmesini sağlıyor. Ayakkabısını bile 
bağlamakta güçlük çeken, nefes almakta zorlanan ileri 
yaştaki göbekli hastalara öncelikle bu yükten kurtulmaları; 
sonrasında diyet ve sporla şekillerini ve sağilıklarını 
korumaları tavsiye ediliyor.
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SEYAHATTE BAKIMSIZ KALMAYIN
TAKE CARE OF YOURSELF WHILE YOU TRAVEL

136 • PEGASUS • MART / MARCH 2018





MART 2018 için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for MARCH 2018 says that...
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You could experience stress related 
to your job or your colleagues during 

you could undergo stress and 
internal struggles that you can’t – 

you could be caught between your 

experience several crises in your 

on gaining an advantage during this 

suggests a new opportunity in an 
area where you can express your 

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA



BURÇLAR
H o r o s c o p e

MART 2018 için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for MARCH 2018 says that...
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CAPRICORN

PISCES

LEO

AQUARIUS

CANCER

VIRGO





 
No Dangerous Goods On Aircraft 

1. Passengers and Cabin Baggage - LIST OF PROHIBITED ARTICLES-Ref. EU 2015-1998 
Attachment 4-C
Without prejudice to applicable safety rules, passengers are not permitted to carry the following articles into 
security Restricted areas and on board an aircraft.

a) Guns, firearms and other devices that discharge projectiles
Pistols, revolvers, rifles, shotguns, toy guns and replicas capable of being mistaken for real weapons 
Compressed air and CO2 guns, Pellet guns, component parts of fire arms, cross bows and arrows Signal 
flare and starter pistols, harpoon and spear guns slingshots and catapults.

b) Stunning devices
Stun guns, stun batons, mace, tear gas, tasers.
Other disabling and incapacitating gases and sprays like animal repellent, capsicum and acid sprays 
Animal stunners and animal killers.

c) Objects with a sharp point or sharp edge
Ice picks and axes, knives with blades of more than 6 cm.
Razor blades, Martial arts equipment Swords and sabres; box cutters, hatchets, cleavers Scissors with 
bladesof more than 6 cm as measured from  the fulcrum, bolt and nail guns.
  
d) Workmen's tools
Crowbars, Drills and Saws including cordless portable power tools.
Blowtorches, tools with a blade or shaft of more than 6 cm.

e) Blunt instruments - objects capable of being used to cause injury
Baseball and softball bats, Clubs and batons,billy clubs, blackjacks, Night sticks, Martial arts equipment.

f) Explosives and incendiary substances and devices capable, or appearing capable, of being used 
to cause serious injury or to pose a threat to the safety of aircraft, including:  
Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica or imitation explosive devices,  
Mines, grenades and other explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics  
Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, Dynamite, gunpowder and plastic
explosives.

2. Hold Baggage - LIST OF PROHIBITED ARTICLES- Ref. EU 2015-1998 Attachment 5-B
Passengers are not permitted to carry the following articles in their hold baggage:

Explosives and incendiary substances and devices capable of being used to cause serious injury or to 
pose a threat to the safety of aircrafts, including Ammunition, blasting caps, detonators and fuses, mines, 
grenades and other military explosives Fireworks and pyrotechnics smoke-generating canisters and 
smoke-generating cartridges Dynamite gunpowder,
and plastic explosives.

3. Dangerous Goods - Exempt from transportation as cabin or hold baggage
The following dangerous goods are completely exempt from any kind of transportation:
a. Butane lighter gas, lighter fuel and Zippo lighters.
b. Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen generators, Radioactive material and radioactive medicine.
c. Corrosive materials like acids, mercury and wet cell batteries as well as filled scuba diving bottles.
d. Fuel containers and camping stoves which are not emtied and cleaned.
e. Dry ice in quantities of more than 2,5 kg per person and strong magnets.
f. Combustion engines and flammable materials like paint, lacquers and solvents.
g. Security-type brief case or attache' cases incorporating lithium batteries or pyrotechnical devices.

Note: One box of matches OR one gas lighter can be carried on the person but are not allowed in the hold 
baggage.
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Regulation for Liquid Transportation

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

 All liquids including water, syrup, beverages
 Creams, lotions, oils (including cosmetic 

oils), colognes perfumes, all make-up  
including mascara (except solid lipsticks)

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

 All semi-solid foods and gels such as jam, 
honey, yogurt, molasses and tomato puree

 Contact lens solution, shampoo, sprays, 
aerosols and any other items of a similar 
consistency to the above. 
These restrictions limit the quantity and do 
not prohibit passengers from carrying liquids 
on flights. Each passenger is entitled to carry 
liquids, gels and sprays in containers not 
exceeding 100 ml, in a transparent re-sealable 
plastic bag with a capacity of 1 litre and 

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

 Each container in the bag may have a 
maximum capacity of 100 ml.

 Items with containers larger than 100 ml are 
not permitted, regardless of the amount they 
contain.

 Passengers are required to show the liquids 
in their hand baggage at check points and send 
these separately through the screening device.

 No liquid limitations apply for checked in 
luggage. However, airline management rules 
apply.

 It will be of convenience if passengers take 
restrictions into consideration and pack 
liquids in their hold baggage when packing 

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

circumstances. For instance, passengers 
travelling with babies may take enough baby 
food/milk for the journey and passengers 
with prescribed medicines may take these 
with them provided the amount is enough for 
the journey and is in its original packaging. 
Please not that such passengers may be asked 
to taste the baby food or medicines or produce 
supporting documentation for the illness/
medicine use at the final security checkpoint.

 Su, şurup, içecekler dâhil her türlü sıvı,
 Kremler, losyonlar, yağlar, kozmetik yağlar, 

kolonya, parfümler, maskara dâhil her türlü 
makyaj malzemesi (katı hâlde olan rujlar hariç),

 Traş köpükleri, deodorantlar, diş macunu dahil 
her türlü macun kıvamındaki maddeler,

 Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı 
hâlde olmayan yiyecekler ve jeller,

 Kontak lens sıvıları, şampuanlar, sprey ve 
aerosoller ve yukarıda sayılan maddelere benzeyen 
diğer maddeler. 
Söz konusu uygulama yolcuların seyahat 
esnasında yanlarında sıvı ürünler bulundurmasını 
yasaklamamakta olup, sadece sıvı miktarını 
kısıtlamaktadır. Her yolcu uçuş esnasında yaklaşık 
20 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 litrelik ağzı kilitli 
şeffaf plastik poşet içerisinde her birinin hacmi 
100 mililitreyi geçmemek şartıyla sıvı, jel ve sprey 

ürünleri bulundurabilir.

UYGULAMA: 
 Her yolcu 1 adet şeffaf plastik poşet taşıyabilir.
 Poşet içerisine konulan her bir ürün maksimum 

100 ml olabilir.
 Kabı 100 ml’den büyük olan ürünlerin, içindeki 

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

 Yolcuların el/bagaj çantalarındaki sıvı ürünleri, 
son güvenlik noktasında görevlilere göstermeleri 
ve x-ray cihazına ayrı olarak koymaları 
gerekmektedir.

 Check- in’e verilen uçak altı bagajlar için herhangi 
bir sıvı kısıtlaması uygulanmamaktadır. Ancak 
hava yolu işletmesinin kuralları geçerlidir. 

 Yolcuların çantalarını hazırlarken uygulamaya 
giren kısıtlamaları göz önünde bulundurarak sıvı 
ürünleri uçak altı bagajlarına koymaları kolaylık 

sağlayacaktır.

 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 
kısıtlamada birtakım istisnalar uygulanacaktır. 
Örneğin bebekle seyahat eden yolcular 
seyahat süresince yetecek miktarda mama, süt 
bulundurabilir veya ilaç kullanımı zorunlu olan 
yolcular seyahat süresince yeterli miktarda ve 
orijinal ambalajında ilaç bulundurabilir. Ancak 
son güvenlik kontrol noktasında, söz konusu 
yolculardan mama veya ilacı tatmalarını veya 
‘‘ilaçların kullanılması gerektiği’’ ile ilgili belgeleri 
isteyebilirler. 

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

The regulations on restrictions on 
liquids that air travellers are allowed to 
carry on board in their hand baggage 
apply for domestic and international 

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 
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Pegasus Airlines cannot guarantee the clearence at customs of any OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY imported or exported on its aircraft. Pegasus Airlines will not be 
responsible for any damage or leaks to food and/or container during the baggage handling process.

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

 Bottled OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY can be carried as 
checked baggage only at the aircraft hold.

 Maximum 5 liters packed properly  per each passenger
 5% of the bottle must remain free to prevent leakage when 

pressurized.
 Excess fees apply if the baggage allowance is exceeded.
 The container where the liquid is packed shall be put first  

in a plastic bag, leak-proof and tightly closed with “zipper-
bag” or tied up. Next, it shall be put in a second plastic 
bag, solid, leak-proof and tightly closed with “zipper-bag” 
or tied up. They shall be put in a solid box with protective 
layer inside (i.e. bubble, foam), taped and identified with a 
name tag. 

 The parcel shall be tagged with the “Limited Release Tag’’ 
which limits the responsibility of the airline, and must be 
signed by the guest at check-in.

 Şişe içindeki ZEYTİNYAĞI, PEKMEZ, BAL kontrol edilmiş 
bagaj olarak yalnızca uçağın bagaj bölümünde taşınabilir.
 Maksimum sınır, yolcu başına ambalajıyla birlikte 5 litredir.
 Basınç altında sızıntı olmaması için şişenin %5’lik kısmı boş 

olmalıdır.
 Bagaj hakkı aşılıyorsa aşım ücreti ödenmelidir.
 Eşya, deliği olmayan, sızıntı yapmayan bir plastik poşete 

konulduktan sonra kilitli poşetse ağzı kilitlenecek, değilse 
sıkıca bağlanacaktır. Daha sonra eşya, deliği olmayan, sızıntı 
yapmayan ikinci bir plastik poşete daha konulduktan sonra 
kilitli poşetse ağzı kilitlenecek, değilse sıkıca bağlanacaktır. 
Eşya, iç kısmında koruyucu katmanı (köpük, havalı plastik vb.) 
olan sert bir kutuya konulacak, kutu bantla kapatılacak ve isim 
etiketi yapıştırılarak kutunun kime ait olduğu belirtilecektir. 
 Kutuya hava yolunun sorumluluğunu kısıtlayan Bagaj Etiketi: 

“Limited Release Tag” yapıştırılacaktır ve  check-in sırasında 
misafirimiz tarafından imzalanacaktır.

Goods Regulations shall be applicable for such items to 
prevent leakage which could cause damage or create hazard 

5 LT 5 LT

5 LT

5 LT5 LT5555555555555555555555 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 5 5 5 5 5 5 5 555 LTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

MART / MARCH 2018 • PEGASUS • 143



Important Reminders for Our Guests

Welcome on Board! 

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun.



 Tehdit

 kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

 of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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HAYIR  I  

HAYIR  I  

HAYIR  I  

international 

got your 
boarding 

got your 
boarding 

} }

Go to the transfer desk to 

security with your 
boarding pass and 

proceed to the 

As soon as you get your  boarding pass

proceed to the security checkpoint 

you can access via the escalators 

Welcome to International Arrivals
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 Dış hat uçuşa devamı olan 
misafirlerimizin en kısa sürede terminal 
değiştirmeden, üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkmaları ve Dış Hat Pasaport 
Kontrolü’nden geçerek uçuş kapılarına 
gitmeleri;
 İç hat uçuşa devamı olan 

misafirlerimizin ise bagaj teslim salonuna 
gelmeden iç hatlar transfer bankosuna 
müracaat etmeleri ve üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkarak uçuş kapılarına gitmeleri 
önemle rica olunur.

 Dış hat uçuşa devamı olan 
misafirlerimizin pasaport kontrolden 
geçmeden Dış Hatlar Transfer Bankosu’na 
müracaat etmeleri ve üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkarak uçuş kapılarına gitmeleri,
 İç hat uçuşa devamı olan 

misafirlerimizin pasaport kontrolünden 
sonra terminal değiştirmeden, üst katta 
bulunan gidiş salonuna çıkmaları ve İç 
Hat Güvenlik Kontrolü’nden geçerek uçuş 
kapılarına gitmeleri önemle rica olunur.

 Those of our guests who are continuing onto an 
international flight are requested to proceed to the 
departure hall, located one floor above the arrivals 
hall in the same terminal, and then proceed to gate 
after passing through passport control.
 Those of our guests who are continuing onto 

a domestic flight are requested to report to the 
domestic flights transfer desk before making their 
way to baggage claim, and then go to their gate 
located one floor above in the domestic departures 
hall.

 Those of our guests who are continuing onto 
an international flight are requested to report to 
the international flights transfer desk before going 
through passport control, and then continuing to 
their gate located one floor above in the international 
departures hall.
 Those of our guests who are continuing onto 

a domestic flight are requested to proceed to the 
departures lounge located one floor above in the 
same terminal after getting through passport control, 
and after clearing security in the domestic departures 
hall they can proceed to gate.

free purchase whilst on 
board an international 

that you have received 
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... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
.
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Tashkent
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... Information about passenger rights

Konfirme rezervasyonunuz olmasına ve tanımlı 
Check-in süresinde kontuara başvurmanıza rağmen, 
sağlık, güvenlik, emniyet veya yetersiz seyahat 
dokümanı gibi gerekçeler dışında bir nedenle uçuşa 
kabul edilmemeniz, uçuşunuzun gecikmesi veya iptal 
olması durumlarında, “Pegasus Hava Yolları Tazminat 
ve İşbirliği Sistemi’’ kapsamında, tazminat ve yardım 
hususları dahil tüm haklarınız hakkında bilgi almak 
için, lütfen Check-in bankolarımızdan Yolcu Hakları 
Broşürümüzü, (BKL-GO-002), isteyiniz. Yolcu hakları 
için Avrupa Birliği regülasyonu ((EC) No 261/2004) ve 
Türkiye  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-Hava Yolu 
ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik 
(SHY-YOLCU) temel alınmıştır. Detaylı bilgiye  
kontuar ve satış ofislerinde yer alan bilgi broşürleri 
yanında, resmi internet sitemiz flypgs.com ile shgm.
gov.tr adreslerinden veya Pegasus Hava Yolları Çağrı 
Merkezi’mizden (0888 228 12 12) ulaşabilirsiniz.
  

If you are denied boarding except where there are reasonable grounds 
to deny you boarding, such as reasons of health, safety or security, 
or inadequate travel documentation; or if your flight is cancelled or 
delayed even you have confirmed reservation on the flight concerned 
and are ready on time at Check-in desk, please ask our “Pegasus 
Airlines Passenger Rights Brochure” (BKL-GO-002) which states your 
rights includes the compensation and assistance  in scope of “Pegasus 
Airlines Passenger Compensation And Welfare Service System“ from 
our check in desks. System is based on  both Regulation (EC) No 
261/2004 of the Euopean Parliament and of the Council of 11 February 
2004 establishing common rules on compensation and assistance to 
passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long 
delay of flights and ‘’Air Passenger Rights Regulations’ by the Turkish 
Civil Aviation General Directorate (SHY-YOLCU). It is possible to 
access detailed information on cases for which compensation and 
services apply from information brochures at ticket counters and sales 
offices, via our official web site flypgs.com and www.shgm.gov.tr or 
via Pegasus Airlines Call Centre (0888 228 12 12).
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KOLAY Easy ORTA Medium

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8





Actor in the
picture

A battle 
helicopter
Mission: 

Impossible

Near or
next to

Sri Lanka
domain 

A 
calculation

tool
Alcohol 

root
Abbr. 

temporal
lob epilepsi

An 
exclamation

A small
four-

stringed
guitar

A renais-
sance 

ornament

To suggest
by logical
inference

Heap
Used as a
friendly
greeting

Abbr. 
Kilonewton
“Lady ...”
(singer)

Lounge

Plate code
of Turkey

Malaria

Abbr. 
december

A big open
boat made

of deep
A priest

Any group 
of people

Annoyed
A liquid solution
that results
from elution

An old 
TV series
Swedish

pop group

An 
exclamation

A wires in
which birds

A county in
California

A lively
Scottish folk

dance
Age

An island
especially a
small one

Cannon

Very large,
huge

A Kurosava
movie

Water god in
Sumerian

New York
“... Watson”

(actress)

Mine

Killer 
whale

A Spielberg
movie

An impor-
tant topic

Symbol of
calcium

Not me

A continen-
tal name

A letter in
Greek

Grow old
A South

American
dance

Symbol of
radon

Material

“... 
Baldwin”

(actor)

A shiny sili-
cate mineral 
A letter in

Greek
Abbr. 

air force
Electronic

mail

Flower art
in Japan

The 
cracking 

or breaking

Symbol of
rhenium

Timekeeper

The letter in
modern
Greek 

alphabet
Two wheeled

vehicle

A seaweed

Abbr. 
rest in
peace

Sleepiness
New Zealand

native 
dancing

A cylindrical
metal 

container
Symbol of

carbon

Symbol of
tantalum

A Mexican
music

Waterway A number
Imitative of
something

Abbr. liter

A 
nomogram

Which 
person?

A North Ame-
rican tree
A river in

Russia
A curve Abbr. 

developer

A volcano 
in Italy

Going inside

Plate code
of Tunisian

United
Kingdom

A kind of
spider

Symbol of
neodymium

Set on fire
An authori-

tative 
command,
direction

Symbol of
neon

A Japanese
art of 

defense

A large 
under-
ground

chamber
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Resimdeki
şarkıcı

Gösteri

Büyük,
süslü köşk

Boyun eğen
Uçurum

Belirti

İlkel benlik
Hamam Yazı

Buluş

Yalnızlık 
korkusu

Gelenek

Sonsuzluk
Müşfik

Baş, kafa
Aydın’ın 
bir ilçesi

Uyarı

Otomobil

Ucu yanık
odun

Duvarda 
taş, tuğla

sırası
Bir nota

Yemişlerin
yenen

bölümü
Vilayet

Almanca “1”

Spielberg
filmi

Tören

Balık 
pastırması

Bir bağlaç
Tırnak
yöresi 
iltihabı

Seçkin

Teşekkül
Ezgi

Delikli 
örgü,

gözenek

Bir nota

İşitme 
organı

Hile, 
entrika

Elmas taşı
altlığı

Özel okul

Boru biçimli
deri, kağıt

Banyo

Üstün
gelen, gücü

yeten
Gümüş

Soyu 
tükenmiş
bir hayvan

Kafi

Az önce
Ut çalan
kimse

Avanak

İtalya’da 
bir ırmak

Kamer

Tahsil
görme

Seslenme

Fena değil

Öküz 
yemliği

Kıskı
Numara

(kısa)
Afrika’da 
bir ülke

Kesin

Çiçek
demeti

Bir mevsim

Limon 
şerbeti

Küçük vapur

Havacı 
bülteni

Koruyan,
gözeten

El sıkışma

Çanakkale
ilçesi

Otlak

Bir meyve
Anahtar

Çok temiz

Mehil, 
önel

Bir vücut
sıvısı

Sevildiğini
sanma

hezeyanı
Tembih sözü

Konut

Kırmızı
İddia

İzleme

Bir nota

Bir nota

“Jet …”
(aktör)

Bir hayvan

Bir kan
grubu

Bir balık
türü

Yedinci
sanat

Bayağı,
sıradan

Değerli 
bir taş

Her türlü
pamuk,
keten

dokuma
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Help the pilot

KOLAY Easy ORTA Moderate7 1 2 6 3 9 8 5 4

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6






