


Aktif Red aboneleri, internet, SMS ve her yöne dakikalarını, Her Şey Dahil Pasaport’un geçerli olduğu ülkelerde günde tarifeye ek 14,90 TL’ye, Her Şey Dahil 
Pasaport Dünya Paketi’nin geçerli olduğu ülkelerde günde tarifeye ek 34,90 TL’ye kullanabilirler. Kullanım yapılmadığı gün hiçbir ücret yansıtılmaz. Fiyatlara KDV 
ve ÖİV dahildir. Hesaplamalar Türkiye saatine göre 00:00’a kadar olan abone kullanımlarına göre yapılır. Aynı gün iki farklı pakette bulunan ülkelerde kullanım 
yapan abonelere her iki paket ücreti de yansıtılır. Her Şey Dahil Pasaport ve Her Şey Dahil Pasaport Dünya Paketi, abone alımına açık Vodafone Red Tarifelerine yeni 
aktivasyon, numara taşıma ve tarife değişikliği ile gelenlere otomatik tanımlanır; otomatik tanımlı olmayan tarifeler için abonenin kayıt olması gerekmektedir. 
Tarife hakları bittiği durumda ve ek paket alınmadığı takdirde standart operatör ücretleri geçerlidir. Özel servis ve uydu aramalarında geçerli değildir. Paket 
özelliklerinde BTK usullerince değişiklik yapma hakkı Vodafone’da saklıdır. Geçerli ülkeler ve detaylar: vodafone.com.tr/Red

14.90 TL’den 
başlayan 
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Vodafone Red’le tarifenizi  
100’den fazla ülkede 
kullanabilirsiniz.
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Değerli misafirlerimiz,

2017 yılında, 17 milyonu iç hatlarda olmak üzere toplamda 27 milyonu 
aşan misafirimiz bizimle uçmayı tercih etti. Bu bizim için büyük 
bir gurur ve mutluluk sebebi. Siz değerli misafirlerimize, bizi tercih 
ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Güveninize lâyık olmak 
ve misafir memnuniyetini artırmak için var gücümüzle çalıştığımızı 
bilmenizi isterim.

Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan bir havayolu şirketi olarak, 
Ocak 2018 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen-Bingöl, İstanbul Sabiha 
Gökçen-Uşak ve İzmir-Ağrı uçuşlarımızı başlattık. Uçuş ağımıza 
sizlerden gelen talepler doğrultusunda her geçen gün yeni noktalar 
eklemeye devam edeceğiz. Bir yandan uçuş ağımızı, diğer yandan 
filomuzu genişletiyoruz. Şubat 2018 itibarıyla filomuza bir adet daha 
Airbus A320-200 Neo model  uçak katılıyor. Siz değerli misafirlerimizle 
birlikte sağlam adımlarla büyümeye devam ediyoruz.

Pegasus Hava Yolları olarak, bizim için 2018 yılının önemli 
başlıklarından biri teknoloji. Dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarımız 
önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Bu bağlamda veri 
merkezi altyapımızı yeniden yapılandırmak üzere bir çalışma 
başlattık. Mart 2018 itibarıyla Pegasus’un tüm donanım altyapısını 
Gebze’deki Turkcell Veri Merkezi’ne konumlandırıyoruz. 
7/24 kesintisiz operasyon ve iş sürekliliği en önemli kriterlerimiz 
arasında olduğundan; uluslararası standartlarda T3 sınıfında inşa 
edilen, yapısal olarak deprem riskine karşı sismik izolatör sistemine 
sahip, tam yedekli enerji ve iklimlendirme sistemleriyle yüzde  
99,99 kullanılabilirlik sağlayan, operatör bağımsız internet bağlantısı 
ve bulut teknolojileriyle uyumlu, yüksek teknolojisinin yanı sıra 
maliyet avantajı da sağlayan Turkcell Veri Merkezi’ni tercih ettik. 
Türkiye’nin en büyük yerli veri merkezi işletmecisi Turkcell ile iş 
birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Eğer Şubat ayında yurt dışında keşfedeceğiniz yeni yerler 
arıyor ya da özlediğiniz yerleri tekrar ziyaret etmek 
istiyorsanız; başta, Orta Çağ zamanlarını anımsatan güzel 
şehir Prag; tarihi mimari çevresi, havaya karışan müzik 
sesleri ve muhteşem yemek kokularıyla Roma; Avrupa’nın 
göz bebeği Paris; her daim çekici Barselona ve yağmurun 
en çok yakıştığı şehirlerden Londra, iyi birer alternatif 
olabilir. Yepyeni keşifler yapmak isteyenler için 
alternatifimiz ise tarihi, doğası ve insanıyla, sizi kendine 
hayran bırakacak Kırgızistan. Şubat ayını yeni 
yerler keşfederek geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli uçuşlar.

Dear Guests,

In 2017,  over 17 million guests chose to fly with us on domestic  
flights, and more than 27 million  guests in all. For us, that’s a  
reason to be proud as well as happy. I’d like to thank you, our dear 
guests, once again for choosing us, and I want you to know that we’re 
working hard to increase our guest’s satisfaction and to be deserving  
of your trust.

As an airline that believes everyone has the right to fly, in January 
2018 we started flights between İstanbul Sabiha Gökçen-Bingöl, 
İstanbul Sabiha Gökçen-Uşak, and İzmir-Ağrı airports, and we’re 
continuing to add new  destinations to our flight network according 
to your demands. While we’re widening our flight network, we’re 
also expanding our fleet. We’re adding an Airbus A320-200 Neo 
aircraft to our fleet in February 2018, and we’ll keep taking firm 
steps to grow together with you, our dear guests. 

Another important area we’re focusing on here at Pegasus Airlines in 
2018 is technology. We’ll be continuing to increase our investments 
in digitalization and other technology in the upcoming period. In this 
regard, we’ve begun to renew our data centre infrastructure, and as of 
March 2018, we’ll be locating all of Pegasus’s hardware infrastructure 
at the Turkcell Data Centre in Gebze. We’ve chosen the Turkcell 
Data Centre because 24/7 uninterrupted operation and business 
continuity are among our most important criteria. Constructed in 
line with international standards (T3 classification), the  data centre 
features a seismic isolator system to protect against earthquake risks, 
complete reserve energy and climatisation systems that secure  
99.99% performance, operator-independent internet connections 
and cloud-compatible technology to offer high technology along with 
cost advantages. We’re happy to be working together with Turkcell, 
which operates the largest data centre in Turkey.

This February, if you’re interested in travelling abroad to  
discover new places or revisit places you miss, you’ve got  
some good alternatives: Prague, a beautiful city that brings 
the Middle Ages to life; Rome, with its historical architecture 
and air filled with the sound of music and the aroma of delicious  
food; Paris, the darling of Europe; the ever-attractive  
Barcelona; and London, one of the cities that is made even  
more attractive by rain. Another possibility for those looking  
to make brand-new discoveries is Kyrgyzstan, where you’ll  
be charmed by its history, its nature, and its people. 

With my best wishes for new discoveries in the month of February... 

Have a pleasant flight.

 ••• entry
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 - ROMANIA  00 40 21 307 91 75

 - KOSOVO  00 381 38 225 810
- SPAIN  34 91 833 6001  

 - KAZAKHSTAN  007 727 2731717
 - KUWAIT  00 965 22447709

 - BAHRAIN  00973-38817488
 - QATAR  00 974 4421807

 - USA  00 90 850 250 67 77 
 - CANADA  00 90 850 250 67 77 

 - UAE  00 971 4 357 81 28 
- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20

- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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Usta ressam Devrim Erbil, 3 Şubat-4 Mart tarihleri 
arasında, “Sanal Gerçekliğin Boyutlarında Devrim 
Erbil” isimli sergisiyle İstanbul Maslak’taki 
Art!SPACE Gallery’de.
Between February 3-March 4, the Art!SPACE 
Gallery in İstanbul’s Maslak will be hosting the 
exhibit “Devrim Erbil in the Dimensions of Virtual 
Reality”.

20 I        

17. kez düzenlenen !f İstanbul Bağımsız Filmler 
Festivali’nin bu yılki teması “Hayat Var”.  Festival, 
15-25 Şubat tarihlerinde İstanbul’da, 1-4 Mart 
tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de.
“It’s Alive” is the theme of this year’s !f İstanbul 
Independent Film Festival, now in its 17th year. The 
festival runs between February 15-25 in İstanbul and 
in Ankara and in İzmir between March 1-4. 

22 I 
 
Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale), bu sene 
15-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor. 
Berlin International Film Festival (Berlinale) is 
taking place between February 15 and 25.

54 I 
  ABOUT: EVRENCAN GÜNDÜZ
Efsanevi gitarist Asım Can Gündüz’ün kendisi gibi 
yetenekli bir müzisyen olan oğlu Evrencan Gündüz 
ile keyifli bir sohbet ettik.
We spoke to Evrencan Gündüz, who is a very talented 
musician as his father; legendary Turkish guitarist 
Asım Can Gündüz. 

 PORTRE PORTRAIT

44 I 
Gupse Özay  ile oyunculuk hayatı, yeni filmi 
“Deliha 2” ve seyahat üzerine konuştuk. 
We spoke to Gupse Özay about her acting career, her 
new film “Deliha 2”, and travelling.

8 
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78 I  
            HAND IN HAND IN EUROPE
Avrupa’da yeni yerler keşfetmeye veya 
özlediğiniz yerleri yeniden görmeye ne dersiniz? 
Prag, Londra, Roma, Paris ve Barselona,  
Şubat’ta sizi bekliyor! 
What about discovering new places or revisiting 
the places that you miss in Europe? Prague, 
London, Rome, Paris and Barcelona is waiting 
for you in February!

98 I  
            
Ünlü ressam Ayvazovski’nin  
İstanbul ile kurduğu gönül bağından  
haberdar mısınız? 
Are you aware of the bonds of affection  
that the famous painter Aivazovsky  
formed with İstanbul?

             
        

132 I 
 

               THE KEYS TO HAPPINESSS IN 
           PAINTINGS
Ünlü ressamlar Klimt, Van Gogh, Chaissac ve 
Courbet’nin mutluluğa dair anlatacakları var. 
Famous painters Klimt, Van Gogh, Chaissac and 
Courbet have a lot to tell us about happiness. 

140 I 
 

              SEEING SOUNDS, HEARING

Tek bir nesne için birden fazla algının devreye 
girmesi olarak tanımlayabileceğimiz sinestezi, 
kimine göre bir“hastalık” kimine göre “yetenek”.  
Synaesthesia may be defined as the more than one 
sense in the perception of a single object. To some 
it’s considered a “disease” and to others a “talent”. 
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P L A T O S A N A T . O R G . T R

“POP 
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OP”
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EXHIBITION

Not Pop, 

P L A T O S A N A T . O R G . T R

“ N O T  P O P,  O P ”
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Devrim Erbil in the Dimensions of 
Virtual Reality

EXHIBITION

Erbil

 

Devrim Erbil”
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Boyutlarında 
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Strange 
Fruit

A K B A N K S A N A T . C O M

EXHIBITION

18

Akbank Sanat’ta 
“GARİP         MEYVE”

 

Garip Meyve 

A K B A N K S A N A T . C O M 

“ S T R A N G E  F R U I T ”  A T  A K B A N K  S A N A T





Trend ••• hot wire

“It’s Alive” is the theme of this year’s 
, 

now in its 17th year. In addition to Greta 
Gerwig’s "Lady Bird", which opens 
the festival, Sean Baker’s "The Florida 
Project", Rungano Nyoni’s "I Am Not a 
Witch", and John Cameron Mitchell’s 
"How to Talk to Girls at Parties" top the 
list of noteworthy films. The festival 
will present a total of 111 films by 120 
directors from 36 countries and will 
close with James Franco’s "The Disaster 
Artist", considered by critics to be the 
most important project in his career. 
In addition, directors of nine films from 
12 countries will be vying for the title 
of “Year’s Most Inspirational Director” 
awarded by the “International D!scovery 
Competition” organised as part of the 

 
Film Festival runs between February  

between March 1-4. I F I S T A N B U L . C O M

FESTIVAL

20

T H I S  F E S T I V A L  I S  “ A L I V E ”

Rungano Nyoni’den "I Am Not a Witch" 

Franco’nun kariyerindeki en önemli proje 
olarak gösterilen "The Disaster Artist" 

 

1-4 Mart tarihlerinde ise Ankara ve 
I F I S T A N B U L . C O M

BU FESTİVALDE 
“HAYAT VAR”
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It was exactly 67 years ago that an American military officer named Oscar Marty 
came up with the idea of organising an international film festival in Berlin. Marty’s  
aim was to revive the German film industry, which had been devastated during  
World War II. The first festival opened on June 6, 1951 with a screening of the  
well-known British director Alfred Hitchcock’s film “Rebecca”.

Together with the Venice and Cannes festivals, the Berlin International Film Festival 
(Berlinale) is one of Europe’s premiere film festivals. This year’s Berlinale, which 
takes place between February 15-25, opens with director Wes Anderson’s “Isle of 
Dogs”. In total, around 400 feature length and short films, including those competing 
for the “Golden Bear” and “Silver Bear” awards, will be screened at 23 locations 
across the city. Both the festival opening and the awards ceremony will take place  
at the Berlinale Palace. B E R L I N A L E . D E

FESTIVAL

SİNEMASEVERLER
BERLİN’E 

 
bir film festivali 

düzenlenmesi fikri, ABD’li 

film endüstrisini tekrar 

6 Haziran 1951’de 
düzenlenen ilk festivalin 

Hitchcock’un ”Rebecca” 

Venedik ve Cannes 
festivalleri ile birlikte 

 
film festivallerinden biri 

olan 
Film Festivali (Berlinale), 

Anderson’un “Isle of 

filmiyle yapacak olan 

Berlinale Palast’ta 
düzenleniyor. 

B E R L I N A L E . D E

F I L M  F A N S  H E A D  T O  B E R L I N          
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PEGASUS 
UÇURUYOR

55.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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Eagerly awaited by 
film-lovers, the 90th 
Academy Awards will 
be held at the Dolby 
Theatre in Hollywood, 
California. Jimmy Kimmel, 
who hosted the awards 
ceremony last year, will 
be this year’s host as well. 
Among the more notable 
films are "The Post", 
which was nominated for 
six Golden Globe awards, 

including “Best Drama”; 
"Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri" winner 
of four Golden Globe 
awards, including “Best 
Drama”; and "Lady Bird" 
winner of two Golden 
Globe awards, including 
“Best Comedy.” Oscar’s 
in 24 different categories 
will be handed out at the 
awards ceremony.
O S C A R S . O R G

CINEMA

24

O S C A R  E X C I T E M E N T

OSCAR 
HEYECANI
Sinemaseverlerin dört 

Akademi 
Ödülleri, 4 Mart tarihinde, 
ABD’de, Hollywood 
Kaliforniya’daki Dolby 
Tiyatrosu’nda, 90. kez 
düzenleniyor. Ödül törenini 

"Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri" (Üç 

Komedi” dâhil iki dalda 

kategoride Oscar ödülü 
 

O S C A R S . O R G









One of the important classical music and dance events to take place 
in the Lebanese capital, Beirut, the 25th Al Bustan Festival will run 
from February 13 through March 21. The main theme of this year’s 
festival is “Johann Sebastian Bach”.  All festival events will be held at 
either the Emile Bustani Auditorium of the  Crystal Garden. 

A member of the European Festival Association, the Al Bustan 
Festival brings together many famous names from around the world. 
For its 25th year, the festival will host 25 live performances, including 
orchestral, choral and chamber-music concerts as well as opera, 
dance and theatre. The exceptional acoustics and aesthetics of the 
festival venues help to ensure that the performances will linger in 
your memory throughout the year. A L B U S T A N F E S T I V A L . C O M

önemli klasik müzik ve dans 
Al Bustan  

Festivali

“Johann Sebastian Bach” olan festivalde, 
tüm etkinlikler Emile Bustani Oditoryumu 

 
 
 

 

A L B U S T A N F E S T I V A L . C O M
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Beyrut’ta 
“BACH” 
Mevsimi

I T ’ S  “ B A C H ”  S E A S O N  I N  B E I R U T
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The Spanish capital Madrid hosts 
ARCOmadrid, one of the world’s 
largest contemporary art fairs, 
between February 21-25 at the  
Feria de Madrid Convention  
Centre. The fair activities are 
being organized under the  
heading “Lo que va a suceder no 
es el futuro, sino lo que vamos a 
hacer” – “The Future isn’t what’s 

going to happen, but what we’re  
going to do.”   
Now in its 37th year, ARCOmadrid 
is notable for creating a broad 
platform that brings together art 
galleries, institutions, art critics, 
collectors and numerous artists 
from different generations. 
Alongside paintings, sculpture, 
photography, video and new 

media works presented by  
211 galleries from 29 countries, 
this year’s fair makes space for 
participating artists and critics 
to discuss  the changes that 
have taken place in the field of 
contemporary art from the past 
to the present and to examine 
the currents that are shaping its 
future. I F E M A . E S / A R C O M A D R I D _ 0 6

MADRİD’DE 

30 

FUAR  FAIR

biri olan ARCOmadrid

Feria de Madrid’de (Madrid Fuar Merkezi) 

suceder no es ‘el futuro’, sino lo que 
vamos a hacer” (Olacaklar "gelecek" 

düzenleniyor. 

ARCOmadrid; sanat galerilerini, 
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ÇAĞDAŞ 
SANAT
BULUŞMASI

PEGASUS 
UÇURUYOR

69.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS

C O N T E M P O R A R Y  A R T  I N  M A D R I D



www.nivoistanbul.net0212244 45 45

Naza
r etme ne olur

 ev al senin de olur

İSTANBUL

Şimdi Nivo’dan ev alana, 
araba yanında geliyor! 

Türkiye’nin en büyük araç kiralama şirketi Intercity güvencesiyle,
ev ödemeleriniz bitene kadar kiralık arabanızı biz veriyoruz. 
Kullandığınız arabayı getirirseniz evin peşinatına sayıyor,

sizi yine yeni arabanızla uğurluyoruz. 

Bizden ev almaya ehliyetinizle gelin!
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How did NORDist get its start?
NORDist has about a 10-year history as a 
firm, but my introduction to Scandinavian 
design goes back around 25 years. During 
my years as a student in Nottingham, 
England, I walked past a shop that made 
me think, “The tables and chairs in here 
are different than the ones I know! 
They’re beautiful, and it’s as if they’re not 
new, but better than new.” For a furniture 
refurbishing school project, I walked into 
the shop, the Danish Home Store, and I 
asked, “Have you got an actual old piece 
of furniture in need of repair that I could 
use for my project?” That question is 
how it all began. I started working in the 
store’s workshop, and later in the sales 
department. After the minimalist current 
that was enjoying popularity at the time, 
seeing, repairing, and selling designs that 
had their feet on the ground, so to speak, 
was a real pleasure. 

TASARIM DESIGN

NORDist

NORDist brings together the functional 
and simple designs of Scandinavian  
style under one roof. To learn more  
about the brand, we put some questions 

İSKANDİNAV 
RUHU

Röportaj / Interview:   C A N D A N  D U R U S Ö Z  A K G Ü N  
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T H E  S P I R I T  O F 
S C A N D I N A V I A

Okulla ilgili bir mobilya yenileme projesi için Danish Homestore isimli bu 





fazla söz edemeyiz. 

 

Zeitraum, Carl Hansen&Son,  

Peki Türkiye’de hangi 

Artut (yaseminartut.com), 

 

 

tedarik etsek de, NORDist 

gibi zaman zaman son 

önerilerinde de bulunabiliyoruz.

 

N O R D - I S T . C O M

There’s interest among a certain 
group. I’d say there’s an increase in 
interest in the market in general for the 
wooden sideboards with conical legs 
and seating units that come to mind 
when you hear the term “Scandinavian 
Design”. This can be ascribed to the 
catalogues published in recent years  
by firms who produce these items 
in large quantities. However, we 
can’t really say that the approach 
of these firms represents a genuine 
Scandinavian design philosophy. 

partnered with?
 

working with?
We’re working on accessories together 

(marbleuos.co).

Although our mainstay is supplying 
products for projects, the NORDist 
team includes architects, interior 
designers and product designers. This 
means that in addition to working with 
a project’s architects, from time to time 
we’re also involved in recommending 
interior design solutions for end users. 

We also create designs when there’s 
a demand for a product within the 
framework of a particular project or  
for a particular space. 
N O R D - I S T . C O M
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TASARIM DESIGN
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NATURE
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C R A N E S  U N D E R  P R O T E C T I O N
TURNALAR  

KORUMA ALTINDA

Turnalar Hep Uçsun

W W F . O R G . T R

Turnalar
Hep Uçsun (Keep the 
Cranes Fly Forever),

W W F . O R G . T R
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LEZZET  TASTE

Dude Table organizasyonu 

 
Pop Up  

Restoran  
 

G R A M . I S T  /  K A N Y O N . C O M . T R  / 
D U D E T A B L E . C O M

FARKLI

D I F F E R E N T  T A S T E S 

LEZZETLER 
İSTANBUL’DA
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Pop Up Restaurant

G R A M . I S T  /  K A N Y O N . C O M . T R  /  D U D E T A B L E . C O M
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“There can’t be any stress when I’m on the set.”           

GUPSE  
ÖZ AY:

G e r g in l ik  O lma z”
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Sizi ilk olarak “Yalan Dünya” dizisinde 

Reklam yazarıydım. Dört sene boyunca  
yaptığım reklam yazarlığından sıyrılmaya 
çalıştığım dönemde “Yalan Dünya”  
çıktı karşıma.

 

Teşekkür ederim. Evet, normalde de komik, pozitif 
ve güler yüzlüyümdür. Etrafımdaki herkesi her 
canlıyı mutlu etmeye çalışırım. Komedi de bunun 
en güzel araçlarından biri galiba.

 

Birinci hayalim değildi açıkçası.  
Ben hep yönetmenlik odaklı büyüttüm  
kendimi. Ama çocukluğumdan bu yana sahip 
olduğum taklit etme konusundaki becerim, 
çaktırmadan bunu söylüyormuş bana ve 
herkese.

 
 

Yönetmenlik her zaman en sevdiğim.  
Çünkü yönetmen olabilmek için hepsinden 
anlaman lazım.

I was an advertising copywriter. I’d been 
doing that for four years, and “Yalan Dünya” 
came along just as I was trying to escape from 
that job. 

Thank you. Yes, I’m normally funny, positive, 
and cheerful. I try to make every single 
creature around me happy, and comedy is 
one of the best vehicles for doing this.

Actually, it wasn’t my first dream. I’d always 
wanted to be a director when I was growing 
up. But ever since I was a child, I was good 
at impersonations, and so it went without 
saying; everyone, including myself, just knew 
I would go into acting. 

I’ve always loved directing the most, because 
you need to understand all of them to be a 
director.
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Çekimleri 
 

 

Hepsinde 
çok eğlendim 
açıkçası. Zaten 
stressiz setler 
genelde eğlenceli 
olur. Benim 
içinde olduğum 
hiçbir sette 
de gerginlik 
olmaz. Buna izin 
veremem. Hemen 
gülücük yayarım 
(gülüyor).

 

Vermek her 
zaman en 
zoru. Şu sıralar 
kendime 
“Ee, yerken 
iyiydi” diye 
söyleniyorum...

 

Müthiş yorumlar alıyoruz.  
Bu film seyirciyi biraz 
şaşırttı. Biliyordum böyle olacağını.  
Yani düşük beklentiyle giden de şaşırdı,  
bir anda ağlamaya başlayan seyirci de.  
Film her duyguya dokunuyor ve bu durum  
çok hoşuma gidiyor.

Her filmden sonra devamı olmayacak diyorum 
ama sonra bir anda oluyor. O yüzden kesin 
konuşmayayım. Ama özlerim ben bu deli kızı.

I had a great 
time on all of 
them, actually. 
Besides, it’s 
almost always 
fun to work on 
a stress-free 
set, and it’s 
impossible 
for there to 
be any stress 
when I’m on 
the set. I won’t 
allow it. I’ll 
start spreading 
laughter 
immediately 
(laughs).

Losing it is 
always the hardest. At these times I’ll 
grumble to myself, “Hey, it was good 
while I was eating it...” 

We’re getting fabulous reviews. Audiences were somewhat 
surprised by this film. I’d expected that. People who went 
with low expectations were surprised, and so were the 
people who suddenly found themselves crying. The film is 
overflowing with all kinds of emotion, and I like that a lot. 

After every film I say there won’t be a sequel, but later there 
suddenly is one. So I won’t say anything definitive. But I do 
miss that crazy girl. 

“Etrafımdaki herkesi mutlu 
etmeye çalışırım. Komedi de 

bunun en güzel araçlarından.”
“I try to make everyone around me happy,  

and comedy is one of the best vehicles  
for doing this.”

Portre ••• portrait
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’DEN ALIN

‘dan
ndirin



Tabii, olmaz mı... Kendimi komediden uzak 
karakterlerde de görmek istiyorum. Hatta birkaç 
sürprizim var...

Pişmanlığım demeyeyim ama zaman zaman 
eleştirilerim oluyor kendime. Mesela kendimden 
çok başkalarını mutlu etme çabamı azaltmam lazım. 
Bana da günah (gülüyor).

Of course, how could I not? I’d like to see myself playing 
characters that have nothing to do with comedy. In fact, 
I’ve got a few surprises... 

I wouldn’t say I have regrets, but I do criticise myself 
sometimes. For example, I need to try less hard to make 
other people happy rather than myself. I need to be 
happy, too (laughs).

Portre ••• portrait
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Bayılırım. En sevdiğim şey. 
Hemen enerjim değişir. 
Hızlanırım kıpır kıpır olurum.

Endonezya, özellikle Bali ve 
Granada, İspanya. Şimdilik bu 
kadar!

Defter, kalem, güneş gözlüğü 
ve şarj aleti.

Bol bol gezin. Her seyahat 
farklı bir hikâye. Aslında 
çaktırmadan kendi filminizi 
çekiyorsunuz şu hayatta. O 
yüzden kendi hayatınızın 
yönetmeni olarak farklı 
ülkelerde yeni sahneler çekin...

Portre ••• portrait
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I love it. It’s my favourite thing 
to do. My energy changes 
immediately. I speed up and start 
jumping about. 

Indonesia, especially Bali. And 
Granada, in Spain. Up until now, 
that’s it!

A notebook, a pen, sunglasses and 
a charger.

Travel a lot. Every trip is a 
different story. In fact, life is like 
secretly shooting your own film. 
So be the director of your own 
life, and shoot some scenes in 
different countries...

“Deliha 2,  
her duyguya 

dokunuyor ve  
bu durum çok 

hoşuma gidiyor.”

“Deliha 2 is overflowing  
with all kinds of emotion,  

and I like that a lot.”
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BILETIX.COMJEHANBARBUR.COM

SERTAB.COM

BILETIX.COM
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“Bir Müzik Seyyahı Olmak En Büyük Hayallerimden Biri”
“ O N E  O F  M Y  G R E A T E S T  D R E A M S  I S  T O  B E  A  T R A V E L L I N G  M U S I C I A N ”

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

Evrencan Gündüz: 





İlkokul yıllarında başladı. Öğretmenimin beni koroya alması 
ve sonrasında beni teşvik edip müziğe olan yeteneğimi takdir 
etmesi beni çok onurlandırmıştı. Ayrıca Ray Charles’la 
tanışmam (tabii ki kendisiyle değil, filmi vasıtasıyla), müziğin 
hayatımda daima olacağı kararını vermeye yetti. 

Piyano.

İki sene piyano eğitimi aldım. 

Küçükken insanlar çevrelerinden 
etkilenir. Büyürken etrafımda müziğin 
ve enstrümanların olması, beni bugünkü 
konuma getiren birikimi oluşturdu. 

16 yaşımda, hayatın içinde, yani sokakta başladım. Çeşitli 
mekânlarda ve sokakta kendi müziğimi icra ederken bu yolda 
sevdiğim, güvendiğim insanlarla yoluma devam etmeye karar 
verdim ve bir grup kurduk. Ardından bir liselerarası müzik 
yarışmasında “En İyi Vokal, Grup ve Düzenleme” ödülleri geldi. 
Yaptığımız işe inandık ve konserlere başladık.

It began when I was in primary school. My teacher picked 
me for the chorus and then encouraged me and gave me lots 
of praise for my musical talent. Also, I was introduced to 
Ray Charles (not in person, of course, but in film), and that 
was all I needed to decide that music would always be part 
of my life.

Piano.

I took piano lessons for two years.

Little people are influenced by their environment. Growing 
up surrounded by music and instruments, I developed a 
reservoir that has brought me to where I am today.

I began playing in front of people, namely, in the streets, 
when I was 16. While I was performing my own music in 
the streets and various other places, I decided I wanted to 
keep doing this with people I loved and trusted, so we put 
together a group. Once that happened, we won awards for 
Best Vocalist, Best Group and Best Arrangement in a music 
competition for high schools. We believed in what we were 
doing, and we started giving concerts.   

HAKKINDA ABOUT
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“İçinde  
samimiyet ve 

duygu barındıran, 
bitmek için 

acelesi olmayan 
müzikleri çok 

seviyorum.” 
“I love music that 
has a warmth and 

emotional character, 
and that isn’t hurrying 

to a finish line.”
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İlk aklıma gelenler; Cem Karaca, 
Barış Manço, Fikret Kızılok, Ersen ve 
Dadaşlar, Ray Charles, Jimi Hendrix, 
John Legend, Al Green. Ama birçok 
değerli müzisyen daha var. Her birinin 
hem kendine has hem de evrensel 
özellikleri var. Hepsinden, kendi 
karakterime ve müzik anlayışıma  
uyan parçaları topluyorum.

 
İçinde samimiyet ve duygu barındıran, 
bitmek için acelesi olmayan müzikleri 
çok seviyorum.

Bildiğiniz gibi beş şarkılık ilk kısa 
çalarımızı (EP) 2017 yılında çıkardık. 
Şimdi yine kendi bestelerimden 
oluşan altı şarkılık ikinci bir kısa 
çaların stüdyo kayıtlarını yapıyoruz  
ve en kısa zamanda sizlere ulaştırmaya 
çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yeni 
türküler aranje etmekle uğraşıyorum; 
konserler de var. 

Gelecekte, bir dünya vatandaşı olarak 
müziğimi evrenselleştirmek ve 
tüm dünya vatandaşlarına sevginin 
evrenselliği paralelinde ulaşabilen 
müzikler yapmak istiyorum.  
Bir müzik seyyahı olmak en büyük 
hayallerimden biri.

  
Seyahat etmeyi, yeni insanlarla 
tanışmayı ve onlarla iletişim 
kurmayı çok seviyorum. Seyahat 
ettiğim yerlerde bunu müzikle de 
birleştirebilirsem, daha da  
eğlenceli oluyor. 

Cem Karaca, Barış Manço, Fikret 
Kızılok, Ersen, Dadaşlar, Ray 
Charles, Jimi Hendrix, John 
Legend and Al Green are the first 
ones to come to mind, but there 
are a lot more. Each one of them 
has unique personal qualities 
as well as univesal ones. I’m 
collecting pieces by all of them 
that suit my character and my 
musical sensibilities.

I love music that has a warmth and 
an emotional character and that 
isn’t hurrying to a finish line.

As you know, we put out our first 
EP in 2017 with five songs. Right 
now we’re in the studio recording 
another EP that also has my own 
compositions, this time six of 
them, and we’re trying to get it 
out to you as soon as possible. At 
the same time, I’m busy working 
on new arrangements for folk 
songs, and then there are concert 
performances, too.

As a citizen of the world, in the 
future I would like to universalise 
my music and make music that is 
accessible to all the citizens of the 
world in line with the universality 
of love. One of my greatest dreams 
is to be a travelling musician.

I love to travel, to meet new people 
and to establish communication 
with them. It’s even more 
enjoyable if I can combine the 
places I travel to with music.

HAKKINDA ABOUT
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Editörün Notu:

2 Şubat 1996 doğumlu Evrencan 
Gündüz, bu ay 22 yaşına basıyor. 

Kendisinin doğum gününü kutluyor 

ve başarılarla dolu bir ömür diliyoruz! 
Editor’s Note  

Born in 1996, Evrencan Gündiz turns 22 this 
year on February 2. We wish him a very happy 

birthday and a life filled with success! 

EVRENCANGUNDUZ.COM 
YOUTUBE.COM/EVRENCANGUNDUZ
INSTAGRAM.COM/EVRENCANGUNDUZ
FACEBOOK.COM/EVRENCANGUNDUZ
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Almanya, İtalya ve 
İngiltere’ye gitme şansım 
oldu. ABD’ye de gitmişim 
ama çok küçüktüm. Gittiğim 
yerler içerisinde Londra; 
düşünce, sanat özgürlüğünün 
teşviki, her hafta sonu açılan 
pazar yerleri ve dünyanın her 
yerinden gelen insanların 
etkinliklerine yer verilmesi 
açısından, her sanatçı için 
vazgeçilmez bir yer diye 
düşünüyorum.

 
Fransa’yı ve İtalya’da 
Floransa ile Roma’yı baştan 
aşağı gezmek istiyorum. 
Aslında Avrupa’da uzun 
bir tura çıkmayı birkaç 
senedir planlıyorum. 
Ama önce ülkemi gezmek, 
özellikle Karadeniz’i görmek 
istiyorum.

Benimle yeni tanıştıysanız, 
büyük ve sevgi dolu ailemize 
hoş geldiniz! Eğer takip 
etmekte olan ve bizi seven 
dinleyicilerimizdenseniz, iyi 
ki varsınız! Size iyi yolculuklar 
dilerim, seyahatinizin tadını 
çıkarın. Ayrıca tüm Pegasus 
Ailesi’ne teşekkür ederim.

I’ve had the opportunity 
to visit Germany, Italy and 
England. I went to the United 
States, too, but it was when I 
was very young. Of the places 
I’ve been, I consider London 
to be an essential place for 
artists, because freedom 
of thought and artistic 
expression is encouraged, and 
there are weekend bazaars 
where they make room for 
events with people coming 
from all over the world.

I’d like to tour every inch of 
France as well as Florence and 
Rome, Italy. In fact, I’ve been 
planning a long European 
tour for the past few years. 
But first I want to explore my 
own country, especially the 
Black Sea region.

If you’re being introduced 
to me for the first time, then 
welcome to our great big 
loving family! If you’re a 
follower who loves listening to 
us, we appreciate your being 
here! I wish you a pleasant 
journey. Enjoy your trip. And 
thanks to all of the Pegasus 
Family.

Evrencan Gündüz’ü 13 Şubat’ta IF Performance Hall Ankara’da,                  
14 Şubat’ta İstanbul IF Performance Hall Beşiktaş’ta, 22 Şubat'ta 
İstanbul Mitanni Kasett Beşiktaş'ta ve 24 Şubat'ta Kocaeli Hayal 

Kahvesi'nde dinleyebilirsiniz. 
You can hear Evrencan Gündüz at the IF Performance Hall in Ankara on  
February 13, at IF Performance Hall in Beşiktaş, İstanbul on February 14, at Mitanni 
Kasett Beşiktaş in İstanbul on February 22 and at Hayal Kahvesi in Kocaeli on 
February 24.
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SAHNE STAGE

G Ö R M E D E N  O L M A Z

M U S T  S E E

  

Godot’yu Beklerken

, 
The 

Nucleo Project

 

Waiting 
for Godot “What is the 

The Nucleo Project, 

  

Çirkin

 

 

The Ugly One
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Pegasus Airlines has started a book 
drive that will provide books to schools 
in need all over Turkey. As part of 
Pegasus’s new campaign, guests 
wanting to donate books are able to 
leave them with a member of the cabin 
crew when they exit at the end of their 
flight. Pegasus Airlines will collect the 
books and donate them to schools in 
need all over Turkey. F LY P G S . C O M

PEGASUS

BOOK  
DRIVE

PEGASUS’TAN

 
KAMPANYASI

HABER  NEWS
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 FERAL 
Feral: Rewilding the Land, Sea and 
Human Life, by British researcher-

reporter and ecologist George Monbiot, 
tells the poetic and striking story 

of humanity’s struggle to renew its 
relationship with nature and imagine 

new lifestyles. The book is out now in 
Turkish from Everest Publications.

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

 

THE FOUNDLING 
Written by the American Paul 

Joseph Fronczak together with Alex 
Tresniowski, The Foundling tells the 

story of a kidnapping victim and 
how he rediscovered himself. The 

book was inspired by the true story 
of Paul Joseph Fronczak’s life and 
his struggle to find his biological 
family. Published by Hep Books.

THE WOMAN IN THE WINDOW  
American A.J. Finn spent years as an editor of 

detective stories, and his first novel, The Woman 
in the Window, is practically a reworking of the 

Alfred Hitchcock film “Rear Window”. In the novel, 
Anna Fox lives alone in her New York home. One 

day, she looks out from her window and sees 
something she shouldn’t in her neighbour’s home, 
and her life changes that instance. Published in 

Turkish by Pena Publications. 

A NIGHT AT THE HAGIA SOPHIA
Mihrimah, the heroine of young author 
Rana Demiriz’s “Ayasofya’da Bir Gece  

(A Night at the Hagia Sophia)”, falls smack 
into the middle of a secret while working 
at the Hagia Sophia. This suspense-filled 
story relates what happens to Mihrimah 

and the other characters in the novel 
when they try to solve the  

mystery and save the Hagia Sophia.  
Out now from Genç Timas. 
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Pegasus, which has breathed new life into the aviation 
sector by changing travel habits, has been added to 
the Turkcell Gebze Data Centre’s list of customers. 
According to their agreement, as of March 2018, 
Pegasus’s information infrastructure will be housed in 
the Turkcell Data Centre. Pegasus will manage its own 
information infrastructure at a dedicated secure section 
that will be allocated by the Turkcell Gebze Data Centre. 

Pegasus Airlines General Manager Mehmet T. Nane had 
this to say about the agreement: “24/7 uninterrupted 
operation and business continuity are among our most 
important criteria here at Pegasus Airlines. For this 
reason we’ve chosen the Turkcell Data Centre. With its 
seismic isolator system to protect against earthquake 
risks, complete reserve energy and climatisation 
systems that secure 99.99 % operationality, operator-
independent internet connections and cloud-compatible 
technology, the Turkcell Data Centre offers high 
technology along with cost advantages. We’re happy to 
be working together with Turkcell, operator of the largest 
data centre in Turkey.” 

agreement as follows: “Currently 95% of Turkey’s data  
is stored overseas. We believe this needs to change,  
and that data produced in Turkey needs to be stored  
in Turkey. We’re ready to support steps in this  
direction with our cloud solutions and data centres 
located in Turkey. Pegasus has breathed new life into 
the aviation sector, and their decision to work with the 
Turkcell Data Centre is yet another indication of  
Turkcell quality in this field. 

 
Pegasus, Turkcell Gebze Veri Merkezi’nde kendisine 

 

tam yedekli enerji ve iklimlendirme sistemleriyle yüzde 

yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”

 

Veri Merkezi’ni tercih etmesiyle bu alanda da Turkcell 

T U R K C E L L  D A T A  C E N T R E 
T O  M A N A G E  P E G A S U S
I N F O R M A T I O N  I N F R A S T R U C T U R E
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Pegasus, Bilişim Altyapısını 
Turkcell Veri Merkezi’nden 
Yönetecek
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With Masterpass™, you no longer need 
to provide credit card details for every 
transaction!
Masterpass™ is a payment solution that lets you 
pay quickly in just one click with the security of 
MasterCard, and Pegasus Airlines is the first 
company in the civil aviation sector in Turkey to use 
it. Masterpass™ lets Pegasus guests use a one-time 
authentification code sent by their bank, so their card 
information stays with MasterCard. Pegasus guests 
registered with businesses that use Masterpass™ can 
purchase tickets from Pegasus and make purchases 
at other member-businesses without re-entering 
their credit-card information.This way, they no longer 
need to share their card information with merchants 
when making purchases. What’s more, the system 
is very easy to use! It’s possible to make fast and 
secure on-line payments from a business’s check-out 
page, without downloading an app or subscribing to 
MasterPass™.

Fast and easy check in with OneClick Check-in 
Pegasus Airlines has begun implementing OneClick 
Check-in to let guests flying on domestic flights save 
time and make their travel experiences easier. As 
part of the program, guests who are citizens of the 
Republic of Turkey and are flying domestically can go 
to the mobile.flypgs.com web site to quickly complete 
their check-in without needing to re-enter their 
identification.

As their flight time approaches, guests using 
OneClick Check-in will receive an SMS message 
at the number provided when they purchased their 
tickets. By clicking on the OneClick Check-in link 
included in the SMS, a window will open that will let 
guests select and confirm their seats without re-
entering their i.d. information so they can rapidly finish 
checking in. Guests who complete their check-in will 
have a link to a mobile boarding pass sent to their PNR 
contact number, enabling guests who use OneClick 
Check-in to complete all the steps of normal check-in 
procedures while entering their personal information 
only once.

Kiosk Check-in lets you check in with your 
telephone number 
Pegasus has started using a Kiosk Check-In  
system that lets guests who want to check in using 
their telephone number complete their check-in 
procedures and easily print out their boarding 
passes at kiosks located in the airports using just 
their telephone numbers. This way, guests can check 
in quickly and conveniently by just entering their 
telephone numbers at an airport kiosk.

HABER / NEWS

Pegasus’tan 
misafirlerine kolaylık 
sağlayan yenilikler 

 

 
bir uygulama indirmeden veya abonelik yapmadan Masterpass™ 

OneClick Check-in 

OneClick Check-in

tamamlayabiliyor.  

OneClick Check-in

OneClick Check-
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2016’den bu yana 5 binden fazla aday 

başvurusu alan İlk Fırsat Programı 

kapsamında, 21 il ve 27 üniversiteden gelen 

60 katılımcı, sivil toplum kuruluşlarında 

ilk iş fırsatlarını yakaladı. 

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 imkânı sunarken, 

Akademi kapsamında verdiği mentorluk ve 

eğitim desteğiyle, onlara 21. yüzyıl çalışma  

becerileri kazandırıyor. 

Üç yıldır devam eden program, bugüne 

kadar 60 gencin 21 farklı STK’da çalışarak 

kariyerinde ilk adımlarını atmalarını 

sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Önceki 

yıllarda programı tamamlamış olan 35 genç, 

edindikleri özgüvenleri, çalışma becerileri, 

çevreleri ve gelişmiş deneyimleriyle yeni 

işlerine geçiş yaptı.

2018 itibarıyla, programa ilgi gösteren                     

2300 aday arasından; başvuru formu, online 

ve yüz yüze mülakatlar yoluyla yapılan 

değerlendirmeler sonucunda 25 katılımcı 

belirlendi. Katılımcılar; Ocak-Aralık 2018 

tarihleri arasında olmak üzere, STK’ların 

İdari İşler ve Satın Alma, Kurumsal İletişim, 

İnsan Kaynakları, Muhasebe/Finans, Bilgi 

Teknolojileri, Kaynak Geliştirme, Saha 

Çalışmaları gibi işlevsel bölümlerinde tam  

zamanlı olarak çalışmaya başladı.  

İlk Fırsat 2018 katılımcıları  

hakkında detaylı bilgi için:  
W W W . I L K F I R S A T . O R G / T R / K A T I L I M C I L A R / 2 0 1 8

Since 2016, the First Chance program received more than  

5.000 applications, and selected 60 participants from 21 

provinces and 27 universities in Turkey. 

The First Chance program was developed by Esas Sosyal, the social 

investment arm of Esas Holding, 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 for a year 

in non-governmental organizations  (NGOs) and covering their 

salary costs while providing training on 21st century skills  

for professional development. 

Over the past three years, 60 participants took their first steps in 

their careers, gaining work experience and professional skills in 

21 partner NGOs. 35 participants who completed the program 

transitioned to new jobs with confidence, work skills, network and 

hands on work experience. 

2.300 candidates applied to the 2018 program, 25 participants 

were selected in a rigorous assessment and interview process. As of 

January 2018, participants started to work in full-time positions in 

departments such as Operations and Purchasing, Communications, 

Human Resources, Accounting / Finance, Information 

Technologies and Business Development/ Fundraising of  NGOs 

For more information:  W W W . I L K F I R S A T . O R G / E N

HABER NEWS
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••• seyahat

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

PRAG / PRAGUE



Farklı bir coğrafyada güne “merhaba” demek, 
yeni insanlar tanımak ve yeni yerler keşfetmek, 
kuşkusuz en güzel hediyelerden. Siz de 14 Şubat 

Sevgililer Günü’nü bir fırsata çevirip seyahate 
çıkın, sevdiğiniz kişiyle birlikte yeni keşifler 

yapın. Hoş, bunun için takvimlerin 14 Şubat’ı 
göstermesi de şart değil elbette! Kendinize özel 

bir gün yaratmanız her zaman mümkün. 
Takvim, size sadece bilet tarihinizi söylesin, siz 

yollara düşün. Üç ayrı kalem de size bu 
yolculuğunuz için ipucu versin. 

There’s no question that greeting the day in 
another land, meeting new people, and discovering 
new places represent one of life’s greatest gifts. 
Why not take advantage of the opportunity and go 
off to discover new things together with the one you 
love on February 14, Valentine’s Day? Of course, 
it’s possible to create a special day whenever you 
want, regardless of what’s written on the calendar. 
All you need is to decide on the date of your plane 
tickets. As far as what to do on your trip, three 
different writers have got some ideas for you.
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AVRUPA’DA EL ELE
HAND IN HAND  

IN EUROPE
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Hani “Hiç bilmediğimiz bir yere gidip, 
hiç tanımadığımız insanlar arasında 
sadece kendi evrenimizi yaratalım 
ama o yer koza gibi sarıp sarmalasın 
bizi” dediğimiz zamanlar vardır 
ya... Bu şehir, tam da bu isteğinizi 
yerine getirip başka zamanlara, 
başka bir evrene taşıyor sizi. Vltava 
Nehri’nin batısındaki Malá Strana 
bölgesinde, Arnavut kaldırımlı 
yollarda sevdiğinizle el ele yürüyüp 
nehrin manzarasını seyrederken ya 
da Karl Köprüsü’nün iki tarafında 
bulunan dev masalsı kuleleri 
selâmlayıp köprü üstünde aşk şarkıları 
söyleyen sokak müzisyenlerine kulak 
verirken, kozanın ipek iplikleri sarıp 
sarmalamaya başlıyor sizi. Köprünün 
tam ortasındaki merdivenlerden aşağı 
indiğinizde, bu şehrin “aşk kilitleri” 
çıkıyor karşınıza; siz de kendi kilidinizi 
takıp anahtarını nehre atarken, 
kozanıza bir düğüm eklemiş ve aşkınızı 
sonsuzluğa uğurlamış oluyorsunuz. 
Bu sırada, Eski Şehir bölgesinde, 15. 
yüzyıldan bu yana dimdik ayakta 
duran Astronomik Saat Kulesi’nin 
zaman bekçileri, yuvalarından çıkarak 
şenlikli bir şekilde size zamanı 
hatırlatınca, gün batımını yakalamak 
için sakin ve uzun bir yürüyüşle Petrin 
Tepesi’ne çıkmaya karar veriyorsunuz. 
Prag’ı ayaklarınızın altına seren, 
doğayla iç içe bu tepede, sevdiğinizle 
birlikte günü batırırken kozanızın 
iplikleri güçleniyor! 

Biliyorsunuz, ünlü yazar Kafka’nın 
doğum yeridir bu şehir. Prag’daki 
Kafka Müzesi’nde yazarın el yazısı 
ile yazılmış notlarını, günlüklerini 
ve Kafka’nın tutkuyla âşık olduğu 
Milena’ya yazdığı mektupların 
orijinallerini görüyorsunuz. Bu aşk 
dolu satırları, sevdiğinizle birlikte 
okumak, anlamlı değil mi sizce? Şimdi 
ben de kaleme aldığım bu satırlara, 
kız arkadaşıma yapacağım sürprizi 
not düşüyorum: flypgs.com üzerinden 
iki kişilik Prag bileti aldım; o şimdi 
Pegasus ile Milano’ya uçarken bu 
sürprizi öğreniyor! 

You know how there are times when 
you say, “Let’s go create our own 
universe someplace where we’ve 
never been and where we don’t know 
anyone, but let it be a place that will 
wrap us up like a cocoon...” Well, 
this city will totally fulfil this desire, 
picking you up and bringing you to 
a different time, a different era. The 
silken strands of the cocoon will 
begin wrapping themselves around 
you as you stroll hand in hand, taking 
in the views in the Malá Strana 
neighbourhood west of the Vltava 
River or as you wave hello to the 
giant fairy towers on either side of 
the Charles Bridge, listening to the 
street musicians singing love songs 
from above. When you walk down the 
steps in the middle of the bridge you’ll 
see the city’s “love locks” – and if you 
attach one of your own to the bridge 
and then toss the key in the river, 
you’ll tie a knot in your cocoon and see 
your love off for all eternity. Next, in 
Old Town, there’s the Astronomical 
Clock Tower, which has been standing 
tall since the 15th century, and when 
its guardians of time emerge festively 
from their niche to remind you of the 
time, you may decide to take the long, 
slow climb to the top of Petrin Hill in 
time to catch the sunset. Your cocoon 
will be strengthened as you watch the 
sunset together with your lover from 
atop this hill, surrounded by nature, 
and with Prague spread out before 
you.

As you know, Prague is the birthplace 
of Kafka. At the Kafka Museum in 
Prague you’ll see the famous author’s 
handwritten notes, diaries and love-
letters to Milena, with whom he was 
passionately in love. How meaningful 
to read these love-filled lines together 
with your loved ones, don’t you think? 
Now I’m taking the opportunity to 
write a surprise note to my girlfriend: 
I’ve gotten us two tickets to Prague 
through flypgs.com! (She’ll find out 
about this as she reads these words 
while on a Pegasus flight to Milan!) 

PRAG,  PRAGUE,
CZECH REPUBLIC

PEGASUS 
UÇURUYOR

55.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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Yağmurun en çok yakıştığı 
şehirlerden Londra, tarihi 
ve modern dokusuyla 
mutlaka gidip görülmesi 
gereken yerlerden biri, 
kabul! Bu şehirde “Ne 
yapsak?” diye uzun uzadıya 
düşünmenize de gerek yok; 
o kadar çok seçenek var 
ki, bunu da biliyoruz! Ama 
siz bu özel seyahatinizde 
Aubin Sineması’na gidin 
ve atıştırmalıklarınızı 
da alıp evinizdeymiş gibi 
sıcacık bir battaniyenin 
altında film izleyin meselâ. 
Ya da Planetarium’a gidip 
evrenin kalbine yolculuk 
yapın, uzak galaksileri 
ziyaret edin, astronomların 
yorumlarını dinleyip 
evrenin büyüklüğü 
karşısında, yaşadığınız 
sevginin gücüne şaşırıp 
kalın! Eğer daha özel bir 
şey yapma niyetindeyseniz, 
Cupid’s Capsule (London 
Eye) isimli dev dönme 
dolap imdadınıza yetişsin; 

cam bir kapsülün içinde 
135 metre yükseğe çıkıp 
360 derece Londra’yı 
seyredin ve ikramlar 
eşliğinde unutulmaz  
anlar yaşayın. 

Son olarak, sevdiğinize 
bir kez daha, üstelik bir 
topluluk önünde aşk ilân 
etmek isterseniz, Speaker’s 
Corner’a (Konuşmacı 
Köşesi) gidin. Hyde Park’ta 
bulunan bu noktada, 
yanınızda getirdiğiniz 
küçük bir yükseltinin 
üzerine ya da merdivene 
çıkarak etrafınızda 
toplanan kalabalığın 
önünde dilediğiniz her şeyi, 
yasadışı bir şey içermediği 
sürece söyleyebilirsiniz. 
Kaygılanmanıza gerek 
yok, siz sadece aşkınızı 
ilân edeceksiniz zaten! 
Elbette bu özel günü fırsat 
bilip bir evlilik teklifine 
hazırlandıysanız, onu 
bilemem!  

You must admit that London 
is among those cities made 
even more attractive by 
rain, and both its historical 
and modern aspects place 
it among those cities you 
really shouldn’t miss seeing. 
What’s more, there’s no 
need to spend a lot of time 
thinking about what to 
do, even if there is, as we 
know, such a lot to choose 
from! For example, on this 
special, trip you could go 
to the Aubin Theatre, grab 
a snack and a blanket, and 
watch a film all snuggled and 
warm, just like you would 
in your own home. Or go to 
the Planetarium and take 
a journey to the heart of 
the universe, visit far-off 
galaxies, listen to comments 
from astronauts, and 
marvel at the expanse of the 
universe and the strength 
of your love! If you’re intent 
on doing something more 
private, the giant Ferris 

wheel known as Cupid’s 
Capsule (London Eye) is 
at your service. This glass 
capsule climbs to a height 
of 135 metres and offers you 
a 360-degree panorama of 
London that is unforgettable. 

Finally, if you want to 
declare your love once 
again, and this time in front 
of the whole world, then 
go to Speaker’s Corner in 
Hyde Park. At this spot, you 
can climb on a ladder or 
something you’ve brought 
with you to raise yourself 
above the crowds that gather 
round, and you can say 
anything you want, as long 
as it’s not illegal. There’s 
no need to worry; after all, 
you’re just going to tell your 
lover how much you love 
them! Of course, I have no 
way of knowing if you’ve 
taken the opportunity to 
prepare a marriage proposal 
for this special day!

LONDON, ENGLAND
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Sevgililer Günü’nün, Roma 
döneminde “Luepercalia” 
adı verilen ve üç gün süren 
bir festival geleneğine 
dayandığı rivayet ediliyor. 
Şubat ayının ortasına denk 
gelen ve baharın müjdecisi 
kabul edilen bu festival 
sırasında erkekler, bir 
kutunun içinki kâğıtlardan 
bir kızın ismini çeker ve 
bu çift festival boyunca 
birlikte eğlenirmiş. Bir başka 
rivayet de, bu festivalin MS 
3. yüzyılda Aziz Valentine 
isimli Romalı bir rahip 
adına yapılan kutlamalara 
dönüşmüş olduğu. 

Rivayetler bir yana, 
Roma’nın sokaklarında 
yürürken eşsiz bir ruh 
hâline bürünüyorsunuz. 
Tarihi mimari çevre, 
hayatı telaşsızca ve size hiç 
aldırış etmeden yaşayan 
insanlar, Akdenizli müzik 
sesleri ve havaya karışan 
muhteşem yemek kokuları, 
büründüğünüz bu ruh hâlini 
derinleştiriyor! Bu şehir 
adeta romantizm dalgaları 
yayıyor ve bu dalgalar sizi 
Trevi Çeşmesi’ne diğer 
adıyla “Aşk Çeşmesi”ne 
kadar sürüklüyor mutlaka. 
1953 yapımı “Roma Tatili” 
filmini izleyenler iyi bilir; 
Gregory Peck ve Audrey 
Hepburn’ün İspanyol 
Merdivenleri’ndeki o 
romantik sahneleri bile 
tek başına Roma’ya çağırır 
sizi ve sevdiğinizi. 138 
basamaktan oluşan İspanyol 
Merdivenleri, Avrupa’nın 
en uzun ve en geniş 
merdivenleriymiş. Demem 
o ki; hem bu merdivenlerde, 
hem de tüm şehirde, tüm 
romantikler için yeterince 
yer varmış! 

Valentine’s Day is said to have 
sprung from the “Luepercalia”, 
a three-day-long pre-Christian 
festival that was a tradition 
back during the Roman era. 
The festival was celebrated 
in the middle of February to 
coincide with the miracle of 
spring. During the festival, boys 
would reach into a box and pick 
out a piece of paper with a girl’s 
name written on it, and the 
couple would spend the entire 
festival together enjoying 
themselves. Another story has 
it that in the third century A.D., 
this festival was transformed 
into a celebration of the Roman 
priest Saint Valentine. 

All legends aside, Rome’s 
remarkable spirit will 
envelop you as you walk 
through the city streets. This 
spirit is accentuated by the 
historical architecture of the 
surroundings, the people 
who pay you no notice and 
go about their lives without a 
care in the world, and the air 
that is filled with the sounds 
of Mediterranean music and 
the smells off delicious food. 
The city is practically swept 
up in a wave of romance, and 
that wave will definitely carry 
you to the Trevi Fountain, 
also known as the “Fountain 
of Love”. Anyone who has 
seen the 1953 film “Roman 
Holiday” knows very well that 
the romantic scenes between 
Gregory Peck and Audrey 
Hepburn on the Spanish Steps 
are enough to call you and your 
lover to Rome. With 138 steps 
in all, the Spanish Steps are the 
longest and widest in Europe. 
In other words, there is enough 
room both on the steps and in 
the city for all the romantics in 
the world! 

ROME, ITALYROME, ITALY
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“Romantizm ve aşk” denilince 
Paris’i anmadan geçmek olmaz! 
Peki, burayı bir aşk şehri yapan 
nedir? Hemen sıralayalım: 
Saint Martin Kanalı etrafında, 
özellikle de gün doğumunda ya 
da gün batımında yapacağınız 
bir yürüyüşten daha romantik 
ne olabilir? Eyfel Kulesi’ne 
çıkmayı fazla klişe bulup 
Montmartre’a uzanır ve 
Sacré-Cœur Bazilikası’na 
giderseniz eğer, derin bir 
nefesle içinize çekeceğiniz 
bu şehir yine kalbinizi çalar. 
Paris’in merkezindeki en 
büyük parklardan biri olan ve 
Napolyon Bonapart’ın büyük 
aşkı Josephine’le birlikte sık 
sık vakit geçirdiği Lüksemburg 
Bahçesi ise tatlı sohbetleriniz 
için biçilmiş kaftandır. 

Ve Pont des Arts! Seine Nehri 
üzerindeki bu yaya köprüsü, 
aşkın varlığını ve birlikte 
çoğaltıldığını hissedeceğiniz 
özel bir yerdir. Bu romantik 
köprüye gelip aşklarını 
kilitleyen sevgililerle çevrili 
bulursunuz kendinizi burada. 
Bir kilit de siz asarsınız! 
Gününüzü de, dilediğiniz 
bir atmosferde, dünyaca 
ünlü Fransız lezzetleriyle 
taçlandırıp bir aşk sofrasında 
sonlandırırsınız. Daha ne 
olsun? 
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PARIS, FRANCEPARIS, FRANCE
When it comes to “romance and 
love”, one can’t help but think of 
Paris! So, what is it that makes this 
the city of love? Let’s go over the 
list: What could be more romantic 
than walking along the edge of 
the Canal St. Martin, especially 
at sunrise or sunset? If you find 
the Eiffel Tower too cliché and 
would rather go up to the Basilica 
Sacré-Coeur in Montmartre, you’ll 
breathe in the city from there, and 
it will steal your heart once again. 
Luxembourg Garden is just the 
place for sweet talk. It’s one of the 
largest parks in central Paris, and 
it’s where Napoleon Bonaparte 
frequently passed the time with the 
love of his life, Josephine.

And the Ponts des Arts! This 
pedestrian bridge over the River 
Seine is a special place where 
you’ll feel the presence of love 
multiplied. Here you’ll find yourself 
surrounded by lovers who have 
come to lock their love together at 
this romantic bridge. Why not hang 
up a lock of your own? You can put 
the crowning touch to your day by 
creating a table of love and enjoying 
world-famous French cuisine in 
whatever atmosphere you like. 
What more could you ask for?

Seyahat ••• travel
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Barselona! Her daim çekici, her 
daim romantik! Eğer kendinize 
özel kıldığınız o günleri bu şehirde 
geçirecekseniz, size ilk önerim 
Montjuïc Tepesi’ne çıkıp bu güzelim 
şehrin panoramik resmini hafızanıza 
kazımanız olacak. Tepede bulunan, 
17. yüzyıldan kalma Montjuïc Kalesi, 
muhteşem manzarası ve heybetiyle 
sizi büyüleyecek. Sonra şehre dönüp, 
Barselona’nın “Eski Şehir” olarak 
adlandırılan Barri Gotic bölgesinde, 
geçmişin ruhuyla sizi sarıp sarmalayan 
sokaklarda kaybolun.  “Bu kadar sevgi 
doluyken şehrin kalbine de yolculuk 
yapmak istiyorum” diyorsanız,  
sadece gündüz değil gece de cıvıl  
cıvıl olan ve bu şehrin ruhunu tam 
olarak hissedeceğiniz La Rambla  
Caddesi’ne alalım sizi.

Ünlü Katalan mimar Gaudi’nin şehri 
Barselona’dan elbette onun eserlerini 
görmeden dönmek olmaz. Ancak, siz 
şu anda özel bir zaman geçiriyorsunuz; 
bu gelişinizde yalnızca Gaudi’nin bir 
masal dünyası yarattığı Park Güell’i 
ziyaret edin; ustanın tüm eserlerini 
içinize sindirerek gezip görmek için 
de, başka bir tur planı yapın derim. 
Ama “Buraya kadar gelmişken illa 
La Sagrada Familia Katedrali’ni de 
görelim” derseniz, bir de üzerine 
“Bileti de girişte alırız” diye bir karar 
verirseniz, kuyrukta uzun saatler 
geçirmek romantizminizi bozabilir, 
benden söylemesi! Ben gözünüzü 
korkuttuysam, siz de Gaudi konusunda 
ısrarcıysanız, daha sakin bir şekilde 
gezebileceğiniz, belki de gelecekteki 
eviniz için size ilham verecek başka bir 
Gaudi eserinin adresini vereyim: La 
Pedrera olarak da bilinen ve büyüsüne 
kapılmadan gezmenin olanaksız 
olduğu Casa Milà (Milà Evi). Siz iyisi 
mi, bu sefer en fazla bu iki Gaudi 
eserini görmekle yetinin ve La Rambla 
Caddesi’ne dönüp aşk ile midenin yakın 
ilişkisi içinde, sevdiğinizle muhteşem 
tapas’ların lezzetini paylaşın. 

Seyahat ••• travel

Barcelona! Always attractive and romantic! 
If you’re going to spend one of your special 
days in Barcelona, my first recommendation 
is to climb up to the top of Montjuïc and 
inscribe in your memories a panoramic view 
of this lovely city. You’ll be enthralled by the 
grandeur of the 17th-century Montjuïc Castle 
you’ll find on the top of the mountain, with its 
marvellous view. Next, get lost in the streets 
of the Barri  Gotic, the “Old Town”, where the 
spirit of the past will embrace you. If you’re 
thinking, “When the city is so full of love, I’d 
like to travel right to its heart,” then I’d direct 
you to La Rambla, a neighbourhood that’s 
alive all day and all night, and where you’ll feel 
the soul of the city.

Barcelona was the home of the well-known 
Catalan architect Gaudi, and you certainly 
shouldn’t leave without seeing his work. But 
right now you’re enjoying your special time, so 
just visit the Park Güell, where Gaudi created 
a fairytale world. To really immerse yourself 
in the works of this master, I’d suggest 
organising another trip; however, if you feel as 
if you ought to at least visit La Sagrada Familia 
Cathedral since you’ve come all this way, and 
if you’re planning on buying your ticket at the 
entrance, then I’m bound to point out that 
waiting for hours in the queue is likely to kill 
off your romantic inclinations. If I’ve managed 
to scare you away from the cathedral, but you 
still have your heart set on Gaudi, then I’ll 
suggest another address where one of Gaudi’s 
works might even give you some inspiration 
for your next home: The Casa Mila, also 
known as La Pedrera, is someplace you can’t 
help but be enchanted by. And since “the 
way to the heart is through the stomach”, the 
best thing for you to do would be to make do 
with at most these two of Gaudi’s works and 
then head back to La Rambla to share some 
delicious tapas with your lover.
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The Land of Free Nomads: 
KYRGYZSTAN

Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz 

gidebildiği ülkelerden biri. Ülkenin yemyeşil doğasına, bir masaldan 

fırlamış gibi görünen büyüleyici manzarasına ve bu coğrafyanın 

zengin renklerine bürünmüş yaşamına davet ediyoruz sizi…

Kyrgyzstan is one of the countries that Turkish citizens can visit 

without a visa. We invite you to its emerald-green nature, its magical 

fairytale landscape, its geography brushed with a richness of colour...
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Bişkek, yaklaşık 865 bin kişinin yaşadığı, neredeyse her bir 
mahallesinde büyük bir parkın yer aldığı, geniş caddeleri ve Sovyet 
döneminden kalma binaları ile dikkat çeken bir şehir. Bir gün 
geçirdiğim Bişkek’teki ilk durağım, şehrin en büyük meydanı Ala-
Too oluyor. Sonrasında, yakın çevredeki Devlet Tarih Müzesi, 
Gapar Aitiev Güzel Sanatlar Müzesi, Frunze Müzesi ve Ulusal 
Opera-Bale Tiyatrosu ile Oak Park, Panfilov Park ve Erkindik 
Parkı’nı ziyaret ediyorum. Bişkek gezimi güzel bir akşam yemeği 
ile tamamladıktan sonra, “marshrutka” isimli yerel dolmuşlardan 
birine atlayıp otelime geri dönüyorum.

İkinci günkü durağım, 1606 metre yükseklikte bulunan ve 
dünyanın en büyük ikinci dağ gölü olan Issık. Bu gölü gezmeye 
güneyden başlıyorum. Balıkçı şehrini geçtikten sonra, 
Bökönbayevo kasabasındaki Jurten Camp Almaluu tesisine 
geliyor, gecemi keçeden yapılan, hem kışın soğuğuna hem de 
yazın sıcağına dayanıklı bozüy’lerden yani çadır evlerden birinde 
geçiriyorum. Ertesi gün, Karakol şehrine doğru ilerlerken, giriş 
için 50 Som (yaklaşık 2,5 TL) ödeyerek Peri Masal Kanyonu’na 
uğruyorum. Burada, turuncu ve kırmızı renkli bir toprak ve uzunca 
bir duvar gibi bölgeyi kaplayan bir yükselti karşılıyor beni. Bu 
küçük ama güzeller güzeli, masalsı doğa harikasını gezdikten sonra 
Karakol’a doğru tekrar yola koyuluyorum. 

With a population of around 865,000, Bishkek is a city notable 
for its wide boulevards, Soviet-era architecture and large parks in 
almost every neighbourhood. I’m spending a day in Bishkek, with 
Ala-Too square, the city’s largest plaza, my first stop. Afterwards, 
I visit the nearby State History Museum, Gapar Aitiev Fine Arts 
Museum, Frunze Museum and National Opera-Ballet Theatre, 
along with Oak Park, Panfilov Park and Erkindik Park. After 
winding up my Bishkek tour with a nice evening meal, I hop on a 
“marshrutka”, one of the local minibuses, and return to my hotel.

On my second day, my destination is Issyk-Köl. Located at a 
height of 1,606 m above sea level, Issyk-Köl is the second-largest 
mountain lake in the world. I begin my tour on the southern shore. 
After passing through the town of Balykchy, I come to Jurten 
Camp Almaluu in the village of Bokonbayevo. I spend the night in 
a bozüy, a tent house made from goat’s hair that stands up to both 
the winter cold and the summer heat. The next day, on my way to 
the city of Karakol, I stop by the Skazka Fairytale Canyon. I pay 
the entrance fee of 50 Som (about 2.5TL), and I’m met by a high 
ridge of orange and red earth that rises up like a wall covering the 
region. After wandering around this small yet beautiful fairytale-
like natural wonder, I head back along the road to Karakol.  
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Karakol şehri, Issık Göl’ün doğusunda 
bulunan yaklaşık 75 bin nüfuslu küçük 
bir şehir. Aynı zamanda Issık Göl’ün il 
merkezi de olan Karakol şehrinde, 1860’lı 
yıllara tarihlenen, tamamen ağaçtan 
inşa edilmiş Teslis Kathedrali ile Çinli 
Müslümanlar tarafından 1910 yılında 
tamamlanan Dungan Camii’ne uğruyorum. 
Şehirde birkaç saat geçirdikten sonra, 
Çolpan-Ata şehrine doğru yeniden yollara 
düşüyorum. 2002 yılında kurulup 2008 
yılında yenilenen ve Kırgızistan’ın en önemli 
kültür merkezlerinden biri olan Ruh Ordo, 
buradaki ilk durağım. Kırgızcada “ruhani 
merkez” anlamına gelen Ruh Ordo’da, 
ülkenin zengin dini ve etnik kültürüne 
tanıklık ediyorum. Girişi 400 Som olan 
bu merkezde, hem geçmişten hem de 
günümüzden izler taşıyan heykellerin yanı 
sıra, Budist, Katolik, Ortodoks, Müslüman ve 
Yahudi inançlarına ait, yan yana sıralanmış 
ibadethaneleri görüp Petroglyphs Açık Hava 
Müzesi’ne doğru yola devam ediyorum. 42 
hektarlık açık bir alana yayılan Petroglyphs 
Açık Hava Müzesi’nde, yaklaşık 2300 
yıl öncesine tarihlenen kayalara kazılmış 
resimlerin, günümüzde hâlâ ayakta olması 
karşısında hayrete düşüyorum. Aklımda kaya 
resimleri güneye doğru ilerliyorum. 

Su Samuru Vadisi 
Kırgızistan’daki yayla kültürünün 
bozulmadan sürdürüldüğü Su Samuru 
Vadisi, deniz seviyesinden yaklaşık 2500 
metre yükseklikte bulunuyor. Çevredeki 
dağları nakışlı bir kilim gibi örten yemyeşil 

A small city of around 75,000 located on 
the eastern side of the province of Issyk-
Köl, Karakol is also the provincial centre. 
I visit the Teslis Cathedral, which was 
constructed in the 1860s entirely from 
wood. I also stop by the Dungan Mosque, 
which was constructed in 1910 by Chinese 
Muslims. After spending a few hours in the 
city, I return to the road once again, heading 
over to the city of Cholpon-Ata, where my 
first stop is the Ruh Ordo cultural centre. 
Founded in 2002 and renovated in 2008, 
the Ruh Ordo, Kyrgyz for “spiritual centre”, 
is one of Kyrgyzstan’s most important 
cultural centres. Here, I bear witness to the 
country’s religious and ethnic diversity. 
The centre, which has an entrance fee of 
400 Som, has sculptures that bear signs of 
both past and present, as well as places of 
worship belonging to the Buddhist, Catholic, 
Orthodox, Muslim and Jewish faiths, all next 
to one another. From here I continue on to 
the Petroglyphs Open-Air Museum.
Spread out over an area of 42 hectares, the 
Petroglyphs Open-Air Museum contains 
images carved in stone that date to around 
2,300 years ago, and I marvel at how they 
remain standing today. With my mind on 
these stone carvings, I head towards the south. 

Kyrgyzstan’s highland culture continues on 
untainted in the Suusamyr Valley, which sits 
at a height of around 2,500 metres above 
sea level. Like a rug decorated with fancy 
embroidery, the surrounding mountains are 
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vahşi doğa adeta görsel bir şölen sunuyor. Atların özgürce 
koşturduğu, küçücük çocukların koskoca sürüleri güttüğü, 
olağanüstü bir coğrafyadayım. Göçebe kültürüne ve doğal 
hayata tanıklık ettiğim en güzel yerlerden biri olan bu 
vadide, kımız içerek hastalıklardan kurtulmayı umut eden 
hastaların sıkça uğradığı Suusamyr Baytur Otel’de bir gece 
konakladıktan sonra, daha güneye doğru ilerlemeye karar 
veriyorum.

Ertesi gün uyandığımda hava yine apaçık ve tertemiz. Güne 
yine çok dinç bir şekilde başlıyorum. Sabah kahvaltımın 
ardından Çıçkan Vadisi’ne doğru çıktığım yol boyunca, 
yemyeşil dağlardan süzülerek geçen bulutlar, sanki fotoğraf 
çekmem için poz veriyor. Araba ile Ala-Bel geçidini 
geçtikten sonra Çıçkan Vadisi’ne ulaşıyorum. İlk işim, 
bölgede bulunan dağlara çıkıp trekking  yapmak oluyor. Beş 
saat yürüdükten sonra, yerel bir restoranda, bölgede tutulan 
lezzetli alabalıkları afiyetle yiyorum. Otele döndüğümde, 
hemen yanı başımızdan gürül gürül akan nehrin sesini 
dinleyerek uykuya dalıyorum.

Güne burada “merhaba” demenin bir ayrıcalık olduğu 
düşüncesi kafamda dönedursun, “yolcu yolunda gerek” 
diyerek sabah erken saatlerde Çıçkan Vadisi’ne veda 
ediyorum. Bugünkü rotamda, çikolata vadileri ve güzeller 
güzeli bir göl var. İstikamet Toktogul! Celal-Abad şehrinin 
bir ilçesi olan ve bölgede kurulu hidroelektrik santrali ile 
gelişmeye çalışan Toktogul’un çikolata tepelerine ve yeşil, 
kahverengi hatta kırmızının her tonunu görebileceğiniz 
bitki örtüsüne hayran oluyorum. Yüzlerce fotoğraf çektikten 
sonra, yol boyunca bana arkadaşlık eden küçücük nehirler 
eşliğinde Arslanbap şehrine gidiyorum. 

Arslanbap, Celal-Abad şehrinden 15 kilometre uzakta, 12 
bin nüfuslu küçük bir yerleşme. Özbeklerin nüfusun yüzde 
96’sını oluşturduğu Arslanbap’a asıl gelme amacım, CBT 
Arslanbap Birliği’nin organize ettiği “Homestay” yani yerel 

covered in a bright green natural wilderness that presents 
a stunning visual feast. I’m in an extraordinary land where 
horses run free and small children manage huge herds. This 
valley is one of the most beautiful places in which I have 
borne witness to nomadic culture and natural life. Here, 
after spending one night at the Suusamyr Baytur Hotel, a 
place frequented by patients hoping to be cured of their 
illnesses by drinking kumis, I decide to head further south.

When I awake the next day, the weather is still bright and 
clear, and I start out again with a lot of energy. As soon as 
I finish breakfast, I head out for the Chychkan Valley. All 
along the road, the emerald-green mountains peek through 
the clouds as if they’re posing for my photographs. I reach 
the Chychkan Valley after driving over the Ala-Bel pass. My 
first task is to go trekking  up the mountains in the region. 
After a five-hour walk, I stop at a local restaurant and enjoy 
a delicious meal of local trout. When I return to the hotel, I 
fall asleep straight away, with the sound of the rushing river 
in my head. 

Although I entertain the thought of how greeting the day 
here would be something special, I bid farewell to the 
Chychkan Valley early the next morning. “A traveller must be 
on his way,” I say. My route today includes chocolate valleys 
and a lovely little lake. Onwards to Toktogul! A district of 
Jalalabat, Toktogul is making an attempt at development, 
thanks to a hydro-electric plant established in the area. I’m 
entranced by the chocolate peaks and the groundcover that 
encompasses all the tones of brown, green, and even red. 
After taking hundreds of photos, I continue to the city of 
Arslanbob, accompanied the entire way by small streams for 
companions.

Just 15 km away from the city of Jalalabat, Arslanbob is a 
small town with a population of 12,000, 96 percent of whom 
are Uzbek. The real reason for my coming to Arslanbob is a 
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Although the names are slightly different, Kyrgyz 
dishes closely resemble Turkish ones, and they 
leave a delicious, long-lasting impression  
on the palate. 

 These are a little different than the well-
known Turkish ravioli. They are usually made from 
large pieces of dough that are cut and folded over 
ground beef and then boiled, although in some 
regions they are eaten fried. 

 A filling meal of fried meat and vegetables 
served over rice. 

 Rice pilaf with meat. An essential part of 
Kyrgyz cuisine. 

 Bread formed into rounds. The name is 
the same in Kyrgyzstan as it is in most Eastern 
languages. 

 A stew of meat and noodles.
 Fried meat. 

 Boiled mutton and potatoes. 
 A savoury pastry stuffed with ground meat. 

 Grilled meat served on skewers. 

halkın evlerine konuk olma 
etkinliği. Kara-Unkur Vadisi’nde 
yer alan, etrafı ceviz ve meyve 
ağaçlarıyla kaplı bu güzelim bölge, 
Uluslararası Doğayı Koruma 
Birliği’nin (IUCN) listesine 
alınmış. Birer doğa harikası olan 
80 metre yüksekliğindeki Büyük 
Arslanbap Şelalesi ile 35 metre 
yüksekliğindeki Küçük Arslanbap 
Şelalesi’ni ziyaretimin ardından 
Üzgen şehrine doğru yola 
koyuluyorum.

Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı 
Üzgen, 2300 yıllık tarihi bir 
şehir. Devrin en önemli İpek Yolu 
duraklarından biri olan Üzgen’de, 
önce Arkeoloji ve Mimari Müze 
kompleksini ziyaret ediyorum. 
Komplekste yer alan türbeyi ve 
girişteki 35 metre yüksekliğindeki 
kuleyi de görmeden olmaz tabii! 
Bir zamanlar minare olarak 
kullanılan bu kule, aynı zamanda 
Çin’den gelen kervanları gözleyip 
şehir kapılarını açacak olan 
askerlere haber vermek için de 
kullanılıyormuş. Türbede ise 
Karahanlı Nasr Bin Ali’nin kabri 

“Homestay” organized by the CBT 
Arslanbob League that will allow me 
to stay at the home of a local family. 
Located in the Kara-Unkur Valley, 
this lovely region surrounded by 
walnut and fruit trees is included on 
the list of the International Union 
for the Conservation of Nature 
(IUCN). After visiting the Large 
Arslanbob Waterfall (80 m) and 
the Small Arslanbob Waterfall (35 
m), I continued on my way to the 
city of Uzgen.

Uzgen is a town of about 50,000 
with a history that goes back 2,300 
years. In its time it was one of 
the most important stops on the 
Silk Road, and the first thing I do 
here is visiting the Museum of 
Archaeology and Architecture. Of 
course, it’s impossible not to leave 
without seeing the tomb in the 
complex, with its tower that reaches 
up 35 metres high! The tower 
was once used both as a minaret 
and to watch for caravans coming 
from China and tell the soldiers 
to open up the city gates for them, 
while the tomb contains the grave 
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yer alıyormuş. Tamamen tuğladan inşa 
edilen bu iki yapıyı ziyaret ettikten sonra 
Kırgızistan’daki son durağım Oş’a doğru 
yola çıkıyorum.

Oş, Kırgızistan’ın ikinci büyük şehri. 
Lenin’in heykelinin bulunduğu meydanı 
ve etrafındaki parkları gezdikten sonra, 
gücü ve güveni simgeleyen, aynı zamanda  
kutsal kabul edilen Süleyman Dağı’na 
doğru ilerliyorum. Biri ateşi, diğeri 
suyu temsil eden iki kapısı bulunan 
Süleyman Dağı, Kırgızistan’da UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiş 
olan tek yer. Hazreti Süleyman’ın 
ziyaret ettiğine inanılan bu dağ, çok 
sayıda efsaneyle sarılı. Bunların biri de, 
Hazreti Süleyman’ın bu dağda uyuduğu 
ve namaz kıldığı yerlerde bulunan 
taşların vücudunun şeklini aldığı. Birçok 
inananın sırf dua etmek amacıyla geldiği 
bu bölgedeki müzeyi de gezdikten sonra, 
Oş şehrinden Bişkek aktarması ile 
İstanbul’a geri dönüyorum artık.

Toplamda 10 gün geçirdiğim 
Kırgızistan’dan, büyüleyici vadileri, 
sisli dağları, özgürce koşan atları ve bu 
coğrafyanın zengin renklerine bürünmüş 
yaşam kültürünü unutmamak üzere 
ayrılıyorum. Kırgızistan, biriktirdiğim 
anılarla benim gibi doğasever bir 
seyyahın kalbine kazınıyor. 

of Karahanlı Nasr Bin Ali. Both of these 
structures are made entirely of brick. After 
visiting them, I head back on the road to 
Osh, my last stop in Kyrgyzstan. 

Osh
Osh is the second largest city in Kyrgyzstan. 
I visit the square, with its statue of Lenin, 
and the park surrounding the square, and 
then I head for Sulaiman Mountain, a 
symbol of strength and security that is also 
revered as holy. There are two entrances 
to Sulaiman Mountain, one representing 
fire and the other water. The mountain, 
which is the only place in Kyrgyzstan that is 
included on the UNESCO World Heritage 
List, is believed to have been visited by the 
prophet Solomon and is wrapped in legend. 
Accordingly, the spots where Solomon slept 
and prayed are marked by stones that have 
taken the form of his body. Many pilgrims 
come to the region solely in order to pray.  
I visit the regional museum, and then it’s 
back to Osh, from where I return,  
via Bishkek to Istanbul. 

I leave Kyrgyzstan after spending a total of 
10 days there, never to forget its enchanting 
valleys, foggy mountains, free-running 
horses and the culture of life that has 
rubbed off on the richly coloured landscape. 
With the memories I have accumulated, 
Kyrgyzstan has etched itself in the heart of 
this nature-loving traveller.

 

The Kyrgyz lived for years in the 
Sayan Mountains during the reign of 
the Göktürks. In 840, they conquered 
and took charge of the Uighur State, 
but they later submitted to the rule 
of the Uzbeks and then the Kazakhs, 
with whom they continued to live. 
However, after being conquered by 
the Kalmyks, they migrated to the 
area west of the Tian Shan Mountains, 
reaching present-day Kyrgyzstan in 
the 13th century. Sources say that 
the Muslim religion began spreading 
among the Kyrgyz towards the end 
of the 8th century, and Islam remains 
the most widespread religion in the 
country today. 
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AIVAZOVSKY’S 
Ünlü ressam Ivan Konstantinovich 

Aivazovsky’yi ya da bizim söyleyişimizle İvan 

Ayvazovski’yi gerçekten tanıyor musunuz? 

Gemileri, insanları, ışığı yutan o hırçın ve 

kudurmuş dalgaları ya da İstanbul’u resmettiği 

o olağanüstü tabloları dışında hakkında ne 

biliyorsunuz? İstanbul’la kurduğu gönül 

bağından haberdar mısınız mesela?  

How well do you really know the famous painter 

Ivan Konstantinovich Aivazovsky – or simply  

“İvan Ayvazovski”, as he’s known in Turkey?  

What do you know of him, other than his ships,  

his figures, his wild and angry waves that have 

swallowed up the light, or his magnificent paintings 

of İstanbul? Are you aware, for example, of the 

bonds of affection he formed with İstanbul?
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Ivan Konstantinovich Aivazovsky
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200 yıl önce, 29 Temmuz 1817’de, o zamanki Rus Çarlığı’nın 
Kırım’daki liman kenti Feodosya’da doğmuş Ayvazovski. 

Ailenin kökenleri ise Doğu Anadolu’ya dayanıyor. İlk 
eğitimini Feodosya’daki Aziz Sarkis Ermeni Kilisesi’nde 

alan Ayvazovski, resim çizmeyi de Feodosyalı mimar Jacob 
Koch’tan öğrenmiş. Hatta rivayete göre, komşusunun evinin 

duvarına kömürle çizdiği resimler, kentin resme meraklı 
kitlesini öylesine etkilemiş ki kulaktan kulağa duyulan 
yeteneği sayesinde 1833’te, daha 16 yaşındayken Çar I. 

Nikola’nın emriyle St. Petersburg İmparatorluk Akademisi’ne 
burslu olarak kabul edilmiş. Mezuniyetinin ardından da 

yollara düşmüş. 1842’de Paris’e gitmiş. Ardından bir süre 
İtalya’da kaldıktan sonra 1844’te St. Petersburg’a dönmüş ve 
Rus Donanması’nın ressamlığına atanmış. Ertesi yıl, 1845’te 

ise hem kendi hayatını değiştirecek, hem de oryantalist sanat 
âlemini etkileyecek bir davet almış ve Sultan Abdülmecid’in 

çağrısına uyarak İstanbul’a ayak basmış. 

Aivazovsky was born 200 years ago on July 29, 1817 in the 
Crimean port city of Feodosia, or Theodosia, which, at the time, 
was part of Czarist Russia. His family roots, however, were in 
Eastern Anatolia. Aivazovsky received his initial education at 
the St. Sergius Armenian Church in Feodosia, and he learned to 
draw from the Feodosian architect, Jacob Koch. There’s even a 
legend that he drew on the walls of his neighbour’s house in coal, 
and the drawings so impressed those of the townfolk interested 
in painting that word of his talent got around, and in 1833, 
when he was just 16, he was admitted on scholarship to the St. 
Petersburg Empire Academy by order of Czar Nicholas  
I. Upon graduation, Aivazovsky took to the road. In 1842, he 
went to Paris and after that to Italy, where he stayed for some 
time, returning to St. Petersburg in 1844, when he was appointed 
as a painter to the Russian Navy. The following year, 1845, was to 
change the course of his own life and that of the Orientalist art 
world, when he was called to İstanbul by Sultan Abdülmecid.    
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Ayvazovski, “deniz ressamı” ve bu unvanı da sonuna kadar 
hak ediyor ancak o, aynı zamanda bir “oryantalist”, hem de 

Osmanlı oryantalisti. Bu gruptaki sanatçılar, genel olarak 
üç kategoride inceleniyor: Avrupa’ya gidip Batılı eğitim alan 

Osmanlı ressamları, Doğu topraklarına hiç ayak basmayan 
ancak hayallerindeki “Şark”ı resmeden sanatçılar ve Osmanlı 

Devleti dâhil Şark topraklarına seyahat eden, buralarda yaşayan 
ve gördüklerini eserlerine aktaran ressamlar. Ayvazovski işte 
bu son grupta yer alıyor. Bu sanatçıların özellikle İstanbul’la 

ilgili eserleri büyük öneme sahip; şehrin o yıllarda nasıl 
göründüğünü, ağırlıklı olarak bu sanatçıların eserleri sayesinde 

biliyoruz çünkü. 

Ayvazovski, Osmanlı döneminde adeta “milli ressam” olarak 
görülen bir isim. 1845-1890 yılları arasında İmparatorluk 

topraklarına yedi kez seyahat etmiş. Abdülmecid, Abdülaziz 
ve II. Abdülhamit olmak üzere üç padişah tarafından ağırlanıp 

madalyalarla ödüllendirilmiş. Sanatçı, İstanbul’un yanı sıra 
Sinop, Trabzon, Çeşme, Ağrı gibi pek çok Anadolu şehrini 

de gezip tuvallerine aktarmış ve 1888’de İstanbul’da bir sergi 
açmış. Hatta bir dönem “saray ressamı” muamelesi bile görmüş. 

Saltanat ve sadaret ahalisinden epey ismin portresini yapmış 
ki burada bir parantez açmak gerekiyor; Ayvazovski aslında bir 
portre ressamı değil çünkü insan yüzü ve bedeni çizmekte pek 

de başarılı değil, üstelik bu durumu herkes biliyor! 
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Aivazovsky was known as a “painter of seascapes”, and he 
certainly deserved the title, but he was also an “Orientalist”,  
and an Ottoman Orientalist to boot. This group of artists is 
general divided into three categories: Ottoman painters who 
went to Europe and received a Western education; painters  
who portrayed an imaginary Orient, without once having set 
foot in the East; and painters who travelled to the East, including 
the Ottoman State, and created works depicting the people and 
things they saw. Aivazovsky belongs in the latter category. The 
works by these artists, especially those focusing on İstanbul, are 
of great importance, because it is largely through these works 
that we know what the city looked like during those years.

Aivazovsky was practically a “national painter” of the Ottoman 
era, having made seven trips to Ottoman lands between the 
years 1845-1890. He was awarded medals by three different 
Ottoman sultans – Abdülmecid, Abdülaziz, and Abdülhamit II. 
In addition to İstanbul, the artist visited numerous Anatolian 
cities, including Sinop, Trabzon, Çeşme and Ağrı, and the views 
of these cities he transferred to canvas were exhibited in stanbul 
in 1888. There was a time when he was even treated as the “palace 
painter”, producing numerous portraits of the sultan’s family and 
other members of the royal entourage. (It should be noted here 
that Aivazovsky was never a true portrait painter, since he wasn’t 
much good at painting faces or figures, and everyone knew this!) 
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Ayvazovski, 1874’teki İstanbul ziyaretinde, 
Mimarbaşı Sarkis Balyan’ın (bugün “Galatasaray 
Adası” olarak bilinen) Kuruçeşme Adası 
üzerindeki evinde bir ay kadar kalmış ve burada 
Abdülaziz’in, Dolmabahçe Sarayı için sipariş ettiği 
tabloları hazırlamış. Kendisi her ne kadar “hırçın 
dalgaların ressamı” olarak kabul edilse de İstanbul 
tablolarında dingin denizi, şehrin tepelerinde ve 
sahillerinde toplanmış insanları resmedip şehrin 
günlük yaşamına dair tarihe not düşmüş. 

Evet, İstanbul tablolarında öfkeli ve hırçın 
dalgalar yok ama şehir ve yaşamın içinden akıp 
giden güzel insan manzaraları var meselâ… Solda 
Galata Kulesi, sağda birbirine sarılmış, batan 
güneşin deniz üzerindeki altın tozlarını huşu 
içinde izleyen insanlar var. Ya da bir İstanbul 
sabahında denizin üzerindeki sandallarda 
ekmeğinin peşinde kürek çekip yolcu taşıyan 
insanlar, arka planda pus içinden görünen Yeni 
Cami, daha da arkada Beyazıt Kulesi. Bir diğerinde 
Boğaziçi ve Haliç buz tutmuş, bir tekne ile bir 
sandal, donmuş denize esir olmuş. Kıyıda iki kişi, 
donmuş denizin üzerinde iki kişi ve biri teknenin 
içinde biri yanında iki kişi, birkaç yüzyılda bir 
yaşandığını/yaşanacağını bilmedikleri bu kara 
kışla iç içe. Bir diğer tablosunda, mehtaplı bir 
gecede insanlar Ortaköy Camii’nin hemen 
yanında, bu kez denizin üzerindeki gümüş 
tozlarını seyrediyor. Bir diğerinde Galata 
Kulesi’nin sırtını verdiği tepede, devasa bir meşe 
ağacının altında piknik yapan İstanbulluları 
görüyoruz. Ayvazovski’nin İstanbul tablolarında, 
manzaralar da, insanlar da gerçekten güzel...

During a trip to İstanbul in 1874, Aivazovsky 
stayed for a month at the house of Chief 
Architect Sarkis Balyan on Kuruçeşme 
Island (today’s “Galatasaray Island”), and 
here he worked on a painting that Abdülaziz 
had commissioned for Dolmabahçe Palace. 
However much he may be known as a painter 
of “angry waves”, his paintings of İstanbul 
featuring its calm seas and hilltops and people 
gathered together along the shoreline give 
us a record of daily life in the city that will go 
down to posterity.

True, there are no wild and angry waves in his 
paintings of Istanbul, but there are beautiful 
scenes of people taking part in the flow of 
daily life in the city... On the left is the Galata 
Tower, on the right people embracing one 
another, watching in awe the golden grains 
of the setting sun floating above the sea. Or 
the people pulling on the oars of small boats, 
ferrying passengers across the sea on an 
İstanbul morning, the New Mosque in the 
background, covered in fog, and still further 
away, the Beyazıt Tower. In another, the 
Bosphorus and Golden Horne have iced over, 
and two small boats have become captives 
of the frozen sea. Unaware that this is a 
phenomenon that happens only once every 
few hundred years, two people on the shore, 
two people on the frozen sea, and two others, 
one in a boat, and another by its side, are 
wrapped in the depths of winter. In another 
painting, people outside the Ortaköy Mosque 
on a moonlit night, this time watching a 
silvery dust shimmering over the sea. In 
yet another, we see İstanbulites picnicking 
beneath a giant oak on the hillside behind 
the Galata Tower. In Aivazovky’s paintings of 
İstanbul, both the landscapes and the people 
are truly beautiful. 

Sanatçı, 
İstanbul’un 
yanı sıra Sinop, 
Trabzon, Çeşme, 
Ağrı gibi pek 
çok Anadolu 
şehrini de gezip 
tuvallerine 
aktarmış 
ve 1888’de 
İstanbul’da bir 
sergi açmış. 

In addition to İstanbul, 
the artist visited 

numerous Anatolian 
cities, including Sinop, 

Trabzon, Çeşme and 
Ağrı, and the views of 

these cities he transferred 
to canvas were exhibited 

in İstanbul in 1888. 
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Açık ki, Ayvazovski İstanbul’a farklı bir aşkla bağlanmış. Ancak 
şunu da eklemek gerekiyor: Ayvazovski, Sultan II. Abdülhamit 
döneminde, özellikle de 1894-95’te yaşanan olaylardan 
fazlasıyla etkilenmiş ve kendisine Sultan Abdülmecid’in 
1857’de taktığı ve göğsünde taşıdığı Mecidiye Nişanı ile Sultan 
Abdülaziz’in 1874’te taktığı Osmaniye Nişanı’nı Feodosya 
sahilinden denize atmış. Bunun hemen ertesinde Osmanlı 
Konsolosu ile buluştuğunda ise “Madalyaların hepsini denize 
attım. Bak, kurdeleleri burada. Bunları Padişah’a götür. İsterse 
o da benim resimlerimi denize atsın!” demiş. Neyse ki kimse 
öyle bir şey yapmamış da onca güzel eser günümüze kadar 
ulaşabilmiş. 

Bugün Türkiye’de, hemen her iddialı resim koleksiyoncusunun 
gururla sergilediği bir Ayvazovski tablosu bulunuyor. Dahası, 
30 kadar eseri Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Askeri Müze 
ve Fener Rum Patrikhanesi koleksiyonlarında yer alıyor. 
İstanbul dışındaki pek çok mekânda da tabloları bulunuyor 
ki Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile Başbakanlık binası da bunlar 
arasında yer alıyor. Ve, hayatı boyunca 6 binden fazla esere, 
binden fazla küçük boyutlu resme imza atan sanatçının  
200’ü aşkın tablosu, yalnızca İstanbul’u anlatıyor. 

While it was obvious that the bonds of love Aivazkovsky felt 
towards İstanbul were something else, it must be noted that 
he was so strongly affected by the reign of Sultan Abdülhamit 
II, particularly the events of 1894-95, that he threw the medals 
of honour he wore on his breast – both the Mecidiye Nişanı 
given to him by Sultan Abdülmecid in 1857 and the Osmaniye 
Nişanı he received from Sultan Abdülaziz in 1874 – into the sea 
at Feodosia. Immediately afterwards he met with the Ottoman 
Consul and told him: “I’ve thrown all my medals into the sea. 
Look, these are their ribbons. Take them to the Sultan. If he 
wants, he can have my paintings thrown into the sea!” Luckily, 
that didn’t happen, and his beautiful work still survives. 

Today, an Aivazkovsky can be found proudly displayed among 
the works of almost every serious painting collection in Turkey. 
There are also up to 30 Aivazovsky’s included in the collections 
of Dolmabahçe Palace, the Maritime Museum, the Military 
Museum and the Fener Greek Patriarchate. Paintings by the 
artist are also found in numerous places outside of İstanbul, 
including the Presidential Palace and the Prime Minister’s 
Office. Furthermore, of his more than 6,000 works, including 
over 1,000 small paintings, more than 200 are works that 
portray İstanbul.

 





İstanbul’un binlerce yıllık köklü 
tarihinde, her daim şehrin kalbi 
olmuş Tarihi Yarımada, yalnızca 

Türkiye’nin değil, dünyanın da en 
önemli tarihi ve kültürel değerlerine 

ev sahipliği yapıyor hiç kuşkusuz.  
Bizi biz yapan bu paha biçilmez 

eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
Fatih Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilen büyük ölçekli bir 
restorasyon hamlesi ile yeniden 

canlanıyor ve şehir yaşamında hak 
ettiği yeri alıyor. İlçeyi ve burada 

yürütülen bu restorasyon projelerinin 
detaylarını Fatih Belediye Başkanı 

Mustafa Demir’den dinliyoruz. 

İstanbul has a history that goes back 
thousands of years. There is no doubt at 
all that the Historic Peninsula, which has 
almost always been the heart of the city, 
is the home to a world heritage that 
extends beyond the grandiose history  
and cultural heritage of Turkey.  
Thanks to a large-scale restoration 
project undertaken by the Fatih 
Municipality, these priceless works are 
being revived and are recovering their 
rightful place in the life of the city. We 
spoke with Fatih Mayor Mustafa Demir 
about the Historic Fatih Peninsula  
and the details of the ongoing  
restoration project.

YÜZÜ
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We’d like to hear once again 
from you about the importance 
of the Historic Fatih Peninsula 
for Turkey and the world...
The westernmost point of the 
East and the easternmost point 
of the West, the Historic Fatih 
Peninsula is a unique region 
that served as capital for three 
great civilisations. From here, 
125 sovereigns ruled over the 
world, and ancient civilisations 
raced across the same lands, as 
races, languages and religions 
met and mixed together over the 
course of an 8,500-year history 
of settlement. It’s practically a 
universal museum, where visitors 
can roam İstanbul’s seven hills in 
the company of historical works 
considered to be the shared 
heritage of humanity. The Hagia 
Sophia and Sultanahmet Mosque, 
Topkapı Palace, Yerebatan 
and Binbirdirek cisterns – 
the treasures of the Romans, 
Byzantines, and our ancestors, 
the Ottomans – have unfolded 
page by page, layer by layer, 
enchanting every pilgrim who 
has journeyed to this land.
This expansive geography is 
filled with unique historical and 
cultural works, both above as 
well as below the ground, that 
continue to be discovered by 
contemporary travellers and 
cultural tourists. The French 
Emperor Napoleon Bonaparte 
(1769-1821) emphasised 
İstanbul’s central location by 
stating, “If the world were just 
one country, its capital would 
be İstanbul;” and the French 
writer and politician Alphonse 
de Lamartine (1790-1869) said, 
“If you have to look at the world 
only once, just look at İstanbul.” 
In his poem “Canım İstanbul 
(İstanbul, My Darling)”, Necip 
Fazıl Kısakürek (1904-1983) 
wrote, “They melted my heart 
and set it in a mould, then placed 
it on earth as İstanbul.”

Öncelikle, Tarihi Yarımada Fatih’in 
Türkiye ve dünya için önemini bir kez 
daha, sizden duymak isteriz...
Tarihi Yarımada Fatih; üç büyük 
medeniyete başkentlik yapmış, dünyayı 
buradan yöneten 125 hükümdar görmüş, 
8500 senelik yerleşim tarihiyle kadim 
medeniyetleri aynı zeminde yarıştırmış, 
ırkları, dilleri, dinleri buluşturup 
harmanlamış; Doğu’nun en batısı, 
Batı’nın en doğusu olan eşsiz bir bölge. 
İnsanlığın ortak mirası kabul edilen 
tarihi eserler eşliğinde, misafirlerini 
İstanbul’un yedi tepesinde dolaştıran, 
evrensel bir müze adeta. Roma, Bizans  
ve ecdat yadigârı Osmanlı eserlerini 
yaprak yaprak, katman katman açan,  
Ayasofya ve Sultanahmet Camii,  
Topkapı Sarayı, Yerebatan ve Binbirdirek 
sarnıçları, tünelleri, dehlizleri ile zamanı 
mahzenlerinde dondurup saklayan, her 
gelen seyyahı kendine hayran bırakan bir 
coğrafya. Altı da üstü de eşsiz tarihi ve 
kültürel eserlerle dolu olan bu muazzam 
coğrafya, günümüz seyyahları ve kültür 
turistleri tarafından keşfedilmeye devam 
ediyor. Fransız İmparator Napolyon 
Bonapart (1769-1821), “Dünya tek bir 
ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu” 
diyerek İstanbul’un merkezi konumunun 
altını çizerken, yine Fransız yazar 
ve politikacı Alphonse de Lamartine 
(1790-1869), “Dünyaya bir kere bakmak 
zorundaysan sadece İstanbul’a bak” 
demiştir. Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in 
(1904-1983) “Canım İstanbul” şiirinde 
söylediği gibi: “Ruhumu eritip de kalıpta 
dondurmuşlar; onu İstanbul diye  
toprağa kondurmuşlar”. 

Fatih’te muazzam sayıda tarihi eser 
olduğunu biliyoruz... 
Tarihi Yarımada’da, birçok farklı türde, 
irili ufaklı 10 bin 500 adet tarihi eser 
bulunuyor. Ayasofya’dan Süleymaniye 
Camii’ne, Topkapı Sarayı’ndan 
Kapalıçarşı’ya, Kariye’den Sultanahmet 
Camii’ne kadar dünyanın eşsiz anıt 
eserleri bu bölgede yer alıyor. Elbette, bu 
eserlerin yarınlara taşınması, hepimizin 
ortak sorumluluğu. Ama öncelikle, 
tabii ki yerel yönetici olarak, bizim 
sorumluluk alanımıza giriyor. Fatih 
Camii, Mihrimah Sultan Camii, Yavuz 

 /  



Sultan Selim Camii, Nuruosmaniye 
Camii, Süleymaniye Camii, 
Beyazıt Camii, Yeni Cami ve 
Sultanahmet Camii gibi çok 
büyük eserlerin restorasyonları 
sizlerin de bildiği üzere Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılıyor. Yerel yönetimler 
olarak bizler de imkânlarımız 
ölçüsünde orta ölçekli kamu 
eserlerini; medreseleri, camileri, 
sıbyan mekteplerini, tekkeleri 
restore ediyoruz. Öncelikli olarak 
dikkatimizi bunlara yönelttik ve 
şimdiye kadar kamusal nitelikteki 
320 eserin restorasyonunu yaptık. 
Bu dönemde gerçekleştirilen 
restorasyonun 1700’lü yıllardan, 
yani III. Mustafa’dan sonra 
gerçekleşen en kapsamlı 
restorasyon hamlesi olduğunu 
söyleyebiliriz.

We know there are a great 
number of works of historical 
and cultural value in Fatih...
Yes, there are 10,500 historical 
works of all sizes and types 
located on the Historic 
Peninsula. The world’s 
incomparable monuments, 
from the Hagia Sophia to the 
Süleymaniye Mosque, Topkapı 
Palace to Grand Bazaar and 
Kariye to Sultanahmet Mosque 
are found here. It’s our common 
priority to protect these 
public works but as mayorship 
iniataly it’s our responsibility.
The General Directorate 
of Foundations  seen to the 
restoration of very large works 
like the Fatih, Mihrimah 
Sultan, Yavuz Sultan Selim, 
Nuruosmaniye, Süleymaniye, 

In harmony with Ottoman architecture
“With the ongoing facade rehabilitation activities, 
we’re practically providing these buildings with 
face transplants. The thoroughfares of Muradiye, 
Hüdavendigar and Hamidiye in the Sirkeci 
neighbourhood, Ankara, Bab-ı Ali and Nuruosmaniye 
Boulevards in Aksaray and 2,185 buildings in Lonca have 
been touched up in harmony with the Ottoman style of 
architecture. Of course, we are performing this work 
with the support of relevant university departments. 
We’re making sure the facades reflect the style of 
architecture required by the Historic Peninsula.”

Osmanlı mimarisine uygun dokunuş
“Ayrıca devam eden cephe rehabilitasyon çalışmalarıyla 
binalara adeta yüz nakli yapıyoruz. Sirkeci bölgesinde 
Muradiye, Hüdavendigâr ve Hamidiye caddelerinde; 
Ankara Caddesi, Bab-ı Ali Caddesi, Nuruosmaniye 
Caddesi, Aksaray bölgesi ve Lonca bölgesinde 2185 
binaya Osmanlı mimarisine uygun şekilde dokunduk. 
Tabii bu çalışmaları yaparken, üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden destek alıyoruz. Tarihi Yarımada’da 
olması gereken mimari tarzı, cephelere yansıtıyoruz.”
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“Şehirler, geçmişe ait tüm değerlerin muhafaza 
edildiği, değerlerinizi yaşadığınız yerlerdir. 
Tarihi eserlerimiz de bizi biz yapan, şehre 
olduğu kadar şehirliye de ruh katan kıymetli 
varlıklardır.” 
“Cities are places where all the treasures of the past are stored, 

and where you experience your cultural heritage.  
Our historical works are precious assets that add soul to both 

the city and its citizens.”
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Peki, restore edilen 
bu eserlerin orijinal 
kullanımları devam ediyor 
mu; farklı kullanımlara 
tahsis edilen eserler de  
oldu mu? 
Tarihi eserlerin restorasyonu 
kadar önemli olan bir diğer 
husus da, işlevselliğini 
sürdürebilmesi elbette. 
Eğer siz bir eseri restore 
eder de, uygun bir işleve 
tahsis etmezseniz, geleceğe 
taşıyamazsınız. Restorasyon 
biter bitmez bina tekrar 
ölmeye başlar. Biz de restore 
ettiğimiz eserlerin canlı 
kalmasına, yaşamasına gayret 
ediyoruz; zaten bunların 
birçoğu da hâlen aktif 
olarak kullanılıyor. Örneğin; 
medreseler, sivil toplum 
kuruluşlarına tahsis edilen 
veya sosyal amaçlı kullanılan 
sıbyan mektepleri, tekkeler 
gibi… Gücünü geçmişten 
alan bu yapıları geleceğe 
ancak bu şekilde taşıyabilir.
Tarihi eserin, tam anlamıyla 
yaşamın içinde kalabilmesini  
ancak bu şekilde 
sağlayabilirsiniz. 

Beyazit, Sultanahmet and New 
Mosques. Our local administration 
has restored mid-sized public works, 
including religious schools, mosques 
and dervish lodges, and we’re 
continuing with these activities. 
We’ve given our priority attention 
to this, and so far we’ve completed 
the restoration of 320 public works. 
Currently we’re involved in the 
most comprehensive restoration 
activities undertaken since the 
1700s, in other words, since the 
reign of Sultan Mustafa III. 

So, are the restored works being 
used for their original purposes,  
or have some of them been put to 
use in other ways?
Certainly, just as important as 
the restoration of historic works 
is ensuring they function in a 
sustainable manner. If you restore 
a historical property, but don’t 
devote it to an appropriate activity, 
you won’t be able to maintain 
it for the future. Deterioration 
resumes the moment that the 
restoration work is finished. We’re 
working hard to breathe life into 
the works that we’ve restored. In 
fact, the majority of them are in 
active use. For example, there are 
the religious schools and dervish 
lodges, which we’ve turned over to 
non-governmental organisations 
or are using for social purposes... 
The power of these places lies in 
their pasts, and this is the only way 
to carry them into the future. This 
is the only way to ensure that these 
historical places remain alive in the 
fullest sense of the word.

Financial resources
“In 2005, a clause was added to Article 12 of the 1983 
Law for the Protection of Cultural and Natural Assets 
stipulating that 10 percent of the real estate taxes 
collected by municipalities be earmarked for the 
restoration of historic properties. This represented 
a revolution in terms of these activities. With this 
move, the financial resources we’ve made available for 
the restoration of historical structures has exceeded 
200 million Turkish Lira. The Special Government 
Administration has provided 80 percent of the 
money we’ve spent to date on project design and 
implementation, and the municipality’s own resources 
have accounted for the remaining 20 percent.”

Mali kaynaklar
“2005 yılında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun (1983) 12. Maddesi’ne eklenen özel bir 
madde ile emlâk vergisi için belediyelerin topladığı 
miktarın yüzde 10’unun tarihi eserlerin restorasyonuna 
ayrılması, bu çalışmalar için devrim niteliğinde bir 
kanuni düzenleme oldu. Bu hamleyle birlikte, tarihi 
eserlerin restorasyonuna ayırdığımız mali kaynak, 
bugün toplamda 200 milyon TL’yi aşan bir boyuta 
geldi. Projelere ve uygulamalara harcadığımız 
kaynağın yüzde 80’ini İl Özel İdaresi’nden alıyoruz. 
Yüzde 20’si ise belediyenin öz kaynaklarından 
karşılanıyor.”
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Pegasus, the airline that believes everyone has the right 

F LY P G S . C O M

Pegasus, Anadolu’da  
3 Yeni Noktaya 

Uçmaya Başladı  

 

F LY P G S . C O M

P E G A S U S  S T A R T E D  U P 
F L I G H T S  T O  T H R E E  N E W 
D E S T I N A T I O N S  I N  T U R K E Y

PEGASUS 
UÇURUYOR

FLY WITH  
PEGASUS











••• çocuklar

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN
EVERYTHING IS FOR KIDS

Kids



Çocuk ••• kids
SEYAHAT TRAVEL

 

Dear Children, How would you like to leave the fairytale books behind and become the 
hero or heroine of a fairytale all your own? We’re going to Bruges, the most beautiful city 
in Belgium, where there’s adventure on every street. Are you ready to discover this city, 

which was inscribed in UNESCO’s World Heritage List in 2000? 

FAIRYTALE CITY: BRUGES

/
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PEGASUS 
UÇURUYOR
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Çikolata Cenneti
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Winning is Easy

K I D Z M O N D O I S T A N B U L . C O M

EVENT
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K I D Z M O N D O ’ S  4 T H  A N N I V E R S A R Y  G I V E A W A Y S

KIDZMONDO 4. YILINI 
HEDİYELERLE KUTLUYOR!

 

 
 

 
 

Kazanmak Çok Kolay

K I D Z M O N D O I S T A N B U L . C O M

 

P E G A S U S  I S  A L S O  A T  K I D Z M O N D O ! 

PEGASUS DA KIDZMONDO'DA!
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Peter Rabbit

 

 

 

  

 

 
 

 FOR KIDS
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YEMEK FOOD

 
 
 

 

1.
2.  

3.  

4.
5.  

6.  

7.  

How would you like to try out a recipe that will warm 
your insides on these cold days? What’s more, this 
delicious drink goes way back to the Maya and Aztec 
people of Mesoamerica. Hundreds of years ago, 
before chocolate made it to Europe and Asia, the 
Mayans and Aztecs are known to have been 
cultivating cacao (cocoa), grinding the seeds from the 
trees to make a hot, spicy drink. Here’s a recipe for a 
somewhat hot and spicy Mexican hot chocolate..   
1. Bring half a glass of water to a boil in a saucepan. 
2. Once it has boiled, remove the water from the stove, 
break 80 g bitter chocolate into pieces, and add them 
to the water.
3. Wait until the chocolate has softened somewhat, 
and then stir until it has completely melted. 
4. Place the saucepan back on the stove over a 
medium flame.
5. Stir two glasses of milk into the melted chocolate. 
Add a teaspoon of cinnamon, a pinch of red pepper  
and a few drops  of vanilla flavouring.
6. Boil until the mixture turns dark and begins to foam.
7. If you want, garnish your hot chocolate with a 
cinnamon stick or whipped cream. 

HOT PEPPERS
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A Drink with Histor y: 

Hot 
Chocolate,
Mexican 
Style
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DAHA İYİ BİR YAŞAMA DAİR İPUÇLARI.



THE KEYS TO HAPPINESSS IN PAINTINGS

TABLOLARIN

ÜNLÜ RESSAMLAR; KLIMT, VAN GOGH, 

FAMOUS PAINTERS KLIMT, VAN GOGH,
CHAISSAC AND COURBET HAVE A LOT TO 

TELL US ABOUT HAPPINESS.   
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MUTLULUK  
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Mutluluğu bulmamız, belki de sadece onunla 
yeniden buluşmamızda saklı. Peki, “mutluluk” adını 

verdiğimiz bu karmaşık ve kaçak his, hangi uzak 
hatıralarda şekil alıyor? Psikolojideki bilgi işleme 
teorileri, hayatımızın belirli dönemlerinin belirli 

öğrenme şekillerimizi desteklediğine işaret ediyor. 
Örneğin dil öğreniminde, bir dili ne kadar erken ve 

sık duyarsak, kazanımımız bir o kadar kolay oluyor. 
Ya aynı şey mutluluk için de geçerliyse? Çocukluk 

döneminin mutlulukları, yetişkin yaşlarda da 
mutluluğa erişimimize olanak tanıyorsa? İlerleyen 

yaşlarda mutluluğuna yatkınlığımız ya da mutluluk 
kapasitemiz diyelim, işte sözle anlatılamayan bu 

erken dönemde saklı. 

Perhaps all we need to find happiness is to make 
another date with it. In what distant memories does 
this complex and fleeting emotion we call “happiness” 
appear? Psychology’s information processing theories 
tell us that different times of our lives support 
different forms of learning. For example, in terms of 
language learning, the earlier and more frequently 
we hear a language, the easier it is for us to acquire. 
What if the same thing holds true for happiness? What 
if experiencing happiness during childhood makes it 
easier to attain happiness in adulthood? Our tendency 
– let’s call it our capacity – for happiness as we grow 
older is hidden in those things from our childhood 
that can’t be put into words.

KLIMT’İN ANLATTIKLARI THE LESSONS OF KLIMT

Gustav Klimt (1862-1918) “The Three Ages of Women” (Detail), 1905

Çocuk annesine sokulmuş. Şefkat ve sevgi dolu bir şekilde 
ikisi de uyuyakalmış. Annesinin göğsüne kıvrılan çocuk, 

ona hayat, sıcaklık ve sevgi veren kişi tarafından 
sarmalanmış. Klimt’in bu tablosu, mutluluğun doğuşu,

yayılması ve gelecek için hazırlanmasının gizemi üzerine
derinlemesine düşünmemize olanak sağlıyor.

A child is embraced by its mother. The two have fallen asleep 
in a pose of compassion and love. The child is curled around
the mother’s breast, embraced by the person who has given 
it life, warmth and love. This painting by Klimt allows us to 
ponder the mysteries of the birth of happiness and how it 
prepares us for happiness in the future.



••• lifestyle

Evrimsel psikologlara göre davranışlarımız  
ve ilgilerimizin çoğu eski ilkel ihtiyaçlarımızın 
kalıntısı. İnsanların ağaçlarla çevrili bir 
göl ya da güneşin kıyıya vurmasıyla ortaya 
çıkan renkler gibi doğa gösterilerine hayran 
olmalarının nedeni, o manzaraların hayatta 
kalmaları ve beslenme, barınma, dinlenme 
gibi ihtiyaçlarını gidermeleri için birer vaat 
olduğunu görmeleri. Bu noktada, alınan 
keyfin ötesinde bizi saran ve aşan derin bir 
aidiyet hissi ortaya çıkıyor. Bu nedenle, 
doğayı incelemekle ve ona hayran olmakla 
yetinmiyoruz; onunla bir “suç ortaklığı”na 
giriyor ve en temel kimliğimize yaklaşıyoruz: 
Canlılığımıza. Çiçekli bir ağacı seyrederken, 
dalgaların ya da bulutların hareketine 
odaklanırken doğayla bütünleşiyor, ona 
dönüyoruz. Doğayla yaşadığımız bu 
buluşmalar mutluluğumuzu beslemekle 
kalmıyor, mutluluğumuz için  
vazgeçilmez oluyor. 

Flying towards heaven... almond 
blossoms reaching straight up to 
the skies... Nothing but the white 
of petals and the blue of the sky. 
Worn out from struggling with 
mental disorders and the confusion 
of his interior world, Van Gogh 
painted this picture with his head 
raised toward the sky, oblivious 
to everything in his surroundings 
except for the almond blossoms. 
Excluding all other landscape 
elements and information from 
the painting, the painter focused 
on where the ends of the branches 
converged. Flowers and sky, blue 
and white, ephemeral and eternal, 
mortal and divine... He distanced 
himself from the pain of the 
moment and conveyed to us every 
last drop of the happiness brought 
to him by the almond tree.

 

According to evolutionary 
psychologists, the majority of 
our behaviours and interests are 
vestiges of our ancient, primitive 
needs. Humans are enthralled 
by natural phenomena like a 
lake surrounded by trees or the 
colours produced when the sun 
strikes the shore because those 
landscapes are visual assurances 
that we’ll stay alive and that our 
needs, such as the needs for food, 
shelter and rest, will be met. At 
this point, we are overcome by a 
deep sense of belonging that goes 
beyond our sense of enjoyment. 
For this reason, we’re not content 
to just inspect and admire nature; 
we become its “accomplice”, 
approaching our most basic 
identity: our aliveness. When we 
watch a tree in bloom, or when we 
focus on the motion of the waves 
or clouds, we become one with and 
return to nature. Our encounters 
with nature do more than nourish 
our happiness, they are absolutely 
essential for it.

Vincent Van Gogh (1853-1890) “Blossoming Almond Tree”, 1890

Göğe uçuş... Gökyüzüne doğru 
uzanan badem çiçekleri… Taç 

yapraklarının beyazlığından 
ve gökyüzünün maviliğinden 

başka hiçbir şey yok. Ruhsal 
rahatsızlığına karşı verdiği 

mücadele ve iç dünyasındaki 
karmaşa nedeniyle bitap düşen 
Van Gogh, bu tablosunu başını 

gökyüzüne doğru kaldırarak ve 
badem çiçekleri hariç çevresindeki 
her şeye gözünü kapatarak yapmış. 

Tablodan her türlü peyzaj ve fazla 
bilgiyi uzaklaştıran ressam, uçların 

birleşimine odaklanmış: Çiçekler 
ve gökyüzü, mavi ve beyaz, ölümlü 

ve ebedi, fani ve ilahi...  
O an hissettiği acılardan uzaklaşıp 

badem ağaçlarından duyduğu 
mutluluğun her bir zerresini 

iletmiş bize.
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VAN GOGH’UN ANLATTIKLARI

THE LESSONS OF VAN GOGH
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Mutluluk bir ruh hâli 
midir? Zihinsel bir işlem? 

Bir karar? Bir çaba? Varlığı 
için gerekli olan şartlar 

bir araya geldiğinde, 
mutluluk aslında çoğu 
zaman bunların hepsi. 

Bu, mutluluğumuzun bize 
bağlı olması açısından 

iyi, ancak ondan sorumlu 
olduğumuz için de 

kötü. Kederli görünüme 
sahip, kısa vücutlu, 

kolsuz ve bacaksız ama 
ışıltılı bir yüze sahip bu 

karakter, ressamı Gaston 
Chaissac’ın muzip bir 

kopyası gibi. Sağlık 
durumu hassas olan 

melankolik ressam, bize 
mutluluğun hiçbir zaman 

sunulmadığını hatırlatıyor. 
Ama diğer taraftan 

bu karakter, kocaman 
gülümsemesi, güçlü 

duruşu, alaycı gözleri, 
dikkatli bakışı, hayreti ve 

dış dünyaya dönüklüğüyle 
işin özüne de işaret ediyor: 
Mutluluğun zekâsı vardır; 

bazıları için yetenekten 
bazıları için mücadeleden 

kaynaklansa da her 
hâlükârda erişilebilirdir. 

Is happiness a psychological 
condition? Is it something 
mental? A decision? A 
struggle? Most of the time, 
when all the conditions 
required for its existence 
come together, happiness is 
all of the above. This is good, 
in that happiness is in our 
own hands, but it’s also bad, 
because we are the ones who 
are responsibility for it. With 
his mournful appearance, 
short, armless and legless 
body, but bright and shiny 
face, Gaston Chaissac’s 
character is like an impish 
copy of the melancholic 
and physically frail artist 
himself. Chaissac reminds 
us that happiness is never 
something that is presented 
to us. At the same time, 
however, this figure, with its 
huge grin and powerful pose, 
staring with mocking eyes, 
and turning in wonder to the 
outside world, represents 
its essence: Happiness has 
an intelligence; sometimes 
it can be reached through 
talent, and sometimes 
through hard work, but it  
is always accessible.

 
Happiness doesn’t happen by chance. It requires thought, 
and it can be learned and developed. We frequently talk 
about life as a struggle. So is happiness! We can all offer 
a number of causes for unhappiness, whether they are 
visible physical handicaps, or the invisible worries and 
fears stemming from our past. But it doesn’t do any good 
to think how “there are people who are happier than  
we are”; that way, we cast ourselves as victims and just 
make our loneliness and handicaps worse. We can’t be 
happy all the time, but we can always leave open the  
road to happiness.

Mutluluk bir şans değil zekâdır ve öğrenilip 
geliştirilebilir. Hayatın bir mücadele olduğunu sıklıkla 

dile getiriyoruz. Mutluluk da öyledir! Özürlerimiz 
ister fiziksel engeller gibi görünsün, ister görünmesin, 

geçmişimizden gelen endişe ve korkular, mutsuzluk 
için hepimize birçok neden veriyor. “Bizden daha mutlu 

olan insanlar var” diye düşünmek ise bize kurban  
rolü biçip, yalnızlığımızı ve özürlerimizi 

kötüleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Her zaman 
mutlu olamayız ama mutluluğa dönüş yolunu açık 

bırakmak her zaman mümkün. 

Gaston Chaissac (1910-1964) “Character on a Blue Background”, 1959

CHAISSAC’IN ANLATTIKLARI THE LESSONS OF CHAISSAC
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Bu seyyah tekrar denizi görmeye gelmiş. Rastgele değil, 
ne aradığını gerçekten bilerek. Gördüğü karşısında da 
şaşırmamış. Kanaatkâr mutluluğa ve bu kavuşmaların 

içeriğine tanık oluyoruz.

Courbet’nin denize verdiği şu selâm çok soylu: “Seni tanıdım 
ve sana hürmet ediyorum... Ve o kadar mutluyum ki !” 

Courbet o an’ı kutlamakta nasıl da haklı! Fırçalarıyla ona 
hayat verip bize o an’ı gösteriyor. Biz de mutlu olduğumuz 
anların farkına varmakta ve onları tanımlamakta haklıyız.  

Bir mutluluğa şahit olduğumuzda ya da mutlu 
hissettiğimizde, kendimize söylememiz gereken; insana 

çocukların icat ettiğini düşündüren sihirli ve sade tek bir 
cümle var: “Bu an mutlu bir an”. Böylece bilinç ve mutluluğa 

kimlik kazandırmış oluyoruz. Peki bazıları sormayacak mı; 
“Mutlu hissetmek için bu kadar bilişsel çabaya gerek var mı? 

Bu, mutluluğu mahvetmez mi?” diye. Buna verilecek cevap 
gayet basit: Yaşamak, yalnızca göğüs germek değil,  

aynı zamanda kendi dünyamızı yaratabilmektir.

This traveller came back to see the sea again. It wasn’t by 
accident. The traveller knew what he was looking for, and he 
wasn’t surprised with what he saw. We are witnessing this 
reunion with a modest happiness. 

 
Courbet offered the sea this noble greeting: “I recognized 
you, and I am paying you homage... And I am so very happy!” 
How right Courbet was to celebrate that moment! He 
shows us that moment, bringing it to life with his brush. 
Recognizing and describing the moments we are happy are 
the right things for us to do, too. When we witness happiness, 
or when we feel happy, we just need to say to ourselves, “This 
is a happy moment.” This simple, magical sentence that 
seems to have been invented by a child allows us to recognise 
and identify happiness. I suppose there will be some who 
will ask, “Do we need to make such a conscious effort to feel 
happy? Won’t that ruin happiness?” The answer to that is 
simple: Life is not just something that we confront. It’s also 
something we are able to create.

Gustave Courbet (1819-1877) “The Beach at Palavas”, 1854

COURBET’NİN ANLATTIKLARI THE LESSONS OF COURBET
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Seeing Sounds, Hearing 
Colours
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DUYMAK

Synaesthesia may be defined as the involvement of more than one 

sense in the perception of a single object. To some it’s considered 

a “disease” and to others a  “talent”. One thing is for sure: 

synaesthetes possess a creativity and form of perception that 

make their lives more colourful than those of ordinary 

individuals.

SYNAESTHESIA:
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Amerikan Psikoloji Derneği 
Başkanı Nörolog Lynn C. 
Robertson, sinesteziyi anlatırken, 
“Kelime anlamı, duyuların 
birleşmesi” der. The Two Sides of 
Perception (Algının İki Yüzü) adlı 
kitabın da yazarı olan Robertson 
şöyle devam eder: “Değişik 
sinestezi tipleri vardır. Kimileri bir 
harf gördüğünde aynı anda bir renk 
algılar; kimileri bir ses duyduğunda 
hemen özel bir tat alır; kimileriyse 
bir şekil gördüğünde onu bir 
kokuyla bağdaştırır. Ama genelde 
sinestezikler, farklılıklarının 
farkında değildir. Bu şekilde 
büyüdükleri için diğer insanların 
da aynı olduğunu düşünürler. 
Günün birinde, “Şu A harfi ne 
kadar kırmızı” dediklerinde ve biri 
onlara harfin renkli olmadığını 
söylediğinde işin farkına varırlar”.

Sinestezi, yani Yunanca syn 
(birlikte) ve aesthesis (algı/his/
duyum) kelimelerinin birleşmesiyle 
ortaya çıkan “synaesthesia”, beynin 
herhangi bir algı modalitesini 
uyarmasıyla, diğer duyuların da 
harekete geçip birden fazla kanalda 
uyarılma oluşumuna verilen tıbbi 
isimdir. “Birleşmiş duyular” ya 
da “eş duyum” olarak da tercüme 
edilebilen sinestezinin etimolojisi, 
“hissizlik, duyu eksikliği” anlamına 
gelen anaesthesia (anestezi) 
kelimesi ile aynı köke dayanır. 

Sinestezi, bazı araştırmacılara 
göre dil dışı düşünmenin özel bir 
belirtisi olarak kabul edilirken, 
kimilerince bir “hastalık” ya da 
“anormalite”, kimilerince de bir 
“mucize” ya da “mistik bir yetenek” 
olarak kabul edilmektedir.  
Hatta, sinesteziyi biyolojik bir 
olaydan çok, sosyal ve kültürel bir 
fenomen olarak görenler de vardır.  
Alman Sinestezi Derneği ise, 
sinesteziyi “duyusal bir  
algı yeteneği” olarak yorumlar ve 
raporlarında sinestezinin kesinlikle 
bir hastalık olmadığının altını çizer.  

“Literally, it means a union of the 
senses,” says Neurologist Lynn C. 
Robertson, head of the American 
Psychological Association. In her 
book, The Two Sides of Perception, 
she adds: “There are different 
types of synaesthesia. Some 
people perceive colour when they 
see a letter, some immediately 
sense a particular taste when 
they perceive a sound, some 
associate a smell with a particular 
visual form. However, in general, 
synaesthetes are unaware that 
they are unusual. Because they’ve 
grown up this way, they assume 
other people have, too. One day 
they’ll say, ‘This letter A is so red,’ 
and someone will tell them that 
the letter doesn’t have a colour, 
and that’s when they learn that 
they are different.”  

A combination of the Greek words 
“syn” (together) and “aesthesis” 
(perception/feeling/sensation), 
“synaesthesia” is the medical term 
for a condition in which stimulation 
of any one of the senses of perception 
causes the brain to activate other 
senses so that more than one channel 
is awakened. Synaesthesia, which 
may also be translated as “united 
senses” or “paired sensations”, 
shares the same etymological root as 
“anaesthesia”, meaning “without  
or lacking sensation”.

According to some researchers, 
synaesthesia is one particular 
sign of non-verbal thought, while 
others view it as a “disease” or an 
“abnormality”, and still others  
think of it as a “miracle” or “mystical 
talent”. In fact, some even consider 
synaesthesia to be more of a social 
and cultural phenomenon than 
a biological affair. The German 
Synaesthesia Association has 
evaluated synaesthesia as “a sensory 
perception skill” and emphasizes 
in its reports that synaesthesia is 
definitely not a disease.
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Sinestezi; gelişimsel, 
sonradan kazanılmış veya 
farmakolojik sinestezi  
olarak üç tipe ayrılır. 
Bunların arasında en 
sık rastlananı gelişimsel 
sinestezidir. Bu kişiler, 
erken çocukluk döneminden 
başlayarak, olağan bir 
şekilde algısal ve/veya 
kavramsal sinestezi 
deneyimi yaşar. Gelişimsel 
sinestezinin nedeni 
bilinmemekle birlikte, 
beyin eksenli olduğu kabul 
edilmekte ve genetik 
olarak baskın katılım veya 
X kromozomuna bağlı bir 
geçişi olabileceği yönünde 
kanıtlar bulunmaktadır.  
Bu durum, bir ailede birden 
fazla kişide ortaya çıkabilir 
ve sinestezik ailelerin 
varlığı, sinestezinin genetik 
temelli olduğu tezini 
güçlendirir. Sinestezik 
ailelerin en ünlülerinden 
biri de, Rus yazar Vladimir 
Nabokov’unkidir. Annesi, 
eşi ve oğlu sinestezik olan 
Nabokov, 1949 yılında 
kaleme aldığı “Portrait of  
My Mother” (Annemin 
Portresi) adlı kitabında 
annesinin sinestezik 
deneyimlerini anlatır. 

Sonradan kazanılan 
sinestezi ise başka bir 
hastalığın varlığında ortaya 
çıkar. Örneğin, epilepsi 
hastalarında, koklama, 
görme, işitme, duyma, 
dokunma arası duyu 
geçişlerinde gözlemlenebilir. 
Farmakolojik sinestezi 
de, bazı kimyasalların 
kullanımı, kafaya alınan 
darbeler ya da beyindeki 
orta temporal lobun  
hasarı sonucunda  
ortaya çıkabilir. 

There are three types 
of synaesthesia: 
developmental, acquired, 
and pharmacological. Of 
these, the one observed 
the most frequently is 
developmental synaesthesia, 
in which people experience 
perceptual and/or 
conceptual synaesthesia 
as ordinary from early 
childhood. While the 
causes of developmental 
synaesthesia are unknown, 
it is understood that it has to 
do with the brain, and there 
is evidence suggesting that 
there is a genetic component 
or hereditary connection 
passed down through the X 
chromosome. This condition 
may arise in more than one 
member of a family, and the 
existence of synaesthetic 
families strengthens 
the hypothesis that this 
condition has a hereditary 
basis. One of the most 
famous synaesthetic families 
is that of the Russian author 
Vladimir Nabokov, whose 
mother, wife and son were 
synaesthetes. Nabokov’s 
1949 Portrait of My Mother 
details the synaesthetic 
experiences of his mother. 

Acquired synaesthesia 
appears in conjunction 
with another disease. For 
example, crossovers between 
the senses of smell, sight, 
hearing and touch may 
be observed in epilepsy 
patients. Pharmacological 
synaesthesia may arise 
in connection with the 
use of certain chemicals, 
blows to the head, or as 
a result of damage to the 
mediotemporal lobe of the 
brain.

Sinestezinin en sık izlenen iki şeklinden biri, kişinin 
renkleri duyması (kromestezi), diğeri de kişinin harfleri 
renk olarak algılamasıdır (grafem-renk ya da harf-
renk sinestezisi). Sesler ile renklerin bağdaştırıldığı 
kromestezide, bazı kişiler bir kapının açılması ya da bir 
araba kornasıyla bile belirli renkleri görebilir. Harf-renk 
sinestezisinde her harf, o kişiye göre farklı bir renk olarak 
algılanır. Bazı kromestezi durumlarında ise renkler 
yalnızca görülmekle ve duyulmakla kalmaz, aynı zamanda 
koklanabilir de. Bazıları da şekilleri lezzet olarak algılar ya 
da insanları insan olarak değil de, görsel/işitsel/tekstürel 
bir nesne/olgu olarak hatırlayıp benimser. Annesini ılık 
süt, kardeşini bir kedi olarak gören/hatırlayan/düşünen 
biri gibi…

One of the two most frequently observed forms of 
synaesthesia is chromesthesia, in which sounds are 
heard as colours. The other is grapheme- or letter-colour 
synaesthesia, in which letters are perceived as coloured. 
Some people with chromesthesia, where sounds are 
equated with colours, even see specific colours when a 
door opens or a car honks its horn. With letter-colour 
synaesthesia, the colours of the letters vary according to 
the individual. Some people even perceive forms as tastes 
or remember individuals not as people, but as visual/
aural/textural objects/phenomena. A synaesthete’s 
mother may be seen/remembered/felt as warm milk, or 
their brother as a cat...
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Sinestezikler, turuncu ya da yeşil tadında 
bir şarap içiyor olabilir ya da M harfinin 
üstünün tüylü olduğunu hissedebilir. 
Aynı şekilde, soyut bir yön kavramı olan 
“sol” kelimesiyle eflatun renkte, metalik 
bir ses algılayabilirler. Sinesteziklerin 
çoğu solaktır ya da çift el kullanabilir. Bu 
duruma herhangi bir ruhsal veya beyinsel 
rahatsızlık eşlik etmez, sağlıklıdırlar. 
Daha iyi bir hafızaya sahiptirler, bir şiirin 
dizelerini renklerle benimseyebilirler. 
Ancak kimi durumlarda, matematiksel ve 
mekânsal algı fonksiyonları zayıf olabilir. 
Bir kısmı hesap yapmakta zorlanır, sağ ve 
sol taraflarını karıştırabilir. Birinci derece 
akrabalarında disleksi (okuma bozukluğu), 
otizm ve dikkat eksikliğine, normalden 
daha sık olarak; yüzde 15 oranında 
rastlanır. Yaşanmışlık hissi (déjà vu), 
olacak olayları önceden rüyalarında görme 
gibi nadir deneyimleri de diğerlerine 
oranla daha sık yaşarlar.

A synaesthete may drink wine that tastes 
orange or green, or they may feel the furriness 
of the letter ‘M’. Similarly, the word “left”, 
an abstract concept of direction, may be 
perceived as lavender-coloured, or as a 
metallic sound. Most synaesthetes are either 
left-handed or ambidextrous. They are healthy 
individuals, with no mental or cerebral disease 
associated with their conditions. They have 
better memories, and they may identify 
lines of poetry with colours. However, the 
mathematical and spatial perceptual functions 
of some synaesthetes may be underdeveloped, 
and others may have trouble performing 
calculations or may confuse left and right. 
Dyslexia (a reading disorder), autism and 
attention deficit has been found in 15 percent 
of first-degree relatives of synaesthetes, which 
is a higher rate than normal. The rates at 
which they have rare experiences like déjà vu 
or seeing visions in dreams is also higher than 
those of other people.

Sinestezik Kadınlar
Ortalama iki bin kişide 
bir görülen sinestezinin 
kadınlarda görülme oranı, 
erkeklerden üç ila sekiz 
kat daha fazladır. Nitekim 
babadan kıza, anneden 
oğula ve anneden kıza 
geçtiği örneklere sıkça 
rastlanırken, babadan 
oğula geçen ilk örneğe 
2013 yılında yapılan bir 
araştırma sırasında  
rastlanmıştır. 
 
Synaesthetic Women 
On average, one out of 
every 2,000 individuals is 
synaesthetic, with the rate 
of occurrence three to eight 
times more common among 
women than men. Examples 
of synaesthesia passing from 
father to daughter, mother to 
son, and mother to daughter 
are common, but the first 
case of synaesthesia passing 
from father to son was only 
encountered during research 
conducted in 2013. 

Yazar/Writer E.T.A. Hoffmann (1776-1822)  

Yazar/Writer Johann Wolfgang von Goethe  (1749-1832) 

Bilim insanı/Scientist Nicola Tesla (1856-1943) 

Besteci/Composer Olivier Messiaen (1908-1992) 

Ressam/Painter Wassily Kandinsky (1866-1944) 

Nobel ödüllü fizikçi/Nobel prized physicist Richard  

Feynman (1918-1988) 

Besteci/Composer Alexander Scriabin (1872-1915)

Some of Famous People Who are Synaesthetic





 

EN DEĞERLİ YATIRIM  
KENDİNİZE YAPTIĞINIZ YATIRIM,  

BUNU UNUTMAYIN! 
‘
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Vücut şekillendirmede önde gelen isimlerden olan Estetik ve Plastik 
Cerrahi Uzmanı Opr. Dr Arif Eroğlu ve Medikal Estetik Hekimi Dr. 
Nüket Eroğlu ile 3D LAZER LİPOLİZ  hakkında konuştuk.
 

 

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.
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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.



Kara deliğin çekim etkisine kapılmak, ğ ç p ,
günlük yaşantımızda olmasını beklediğimiz g y ş ğ

bir olay değil elbette! Ama bu bize engely ğ g
olmuyor ve deli gibi merak ediyoruz: Acaba y g y

kara deliğe düşersek ne olur? ğ ş

Being caught in the gravitational pull of a g g g p
black hole is definitely not something we y g
expect to happen in our daily life! But that p pp y
doesn’t stop us from wondering like crazy: p g y
What would happen if we fell into a black hole?pp
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Yazının başlığı da olan sorunun kısa yanıtı şu olabilir: Güzel 

şeyler olmaz! Ama bunun detaylarını merak ediyorsanız 

olasılıklardan bahsedeyim. Ya kara deliğe giremeden ölürüz 

ya da sonrasında bizi yine ölüm bekliyor olsa da hiçbir zarar 

görmeden ve girdiğimizi bile fark etmeden kendimizi kara 

delikte buluruz! Bu iki olasılıktan hangisinin gerçekleşeceği, kara 

deliğin kütlesine bağlı. Ama bu gerçek, bizim perspektifimizden 

olacak şey. Kara deliğe girdiğimizi güvenli bir mesafeden izleyen 

biri, çok daha farklı bir şey görecektir.

Olay ufku
Kara deliğin en dış katmanına 

“olay ufku” diyoruz. Olay ufku 

dediğimiz şey de “a-point-of-no-

return; yani “geri dönüşü olmayan 

nokta”. Olay ufkunu bir kez geçtik 

mi artık geri dönüş yok demektir. 

Kara deliğe yaklaştıkça oluşacak 

gel-git etkisi nedeniyle dikeyde 

uzatılır, yatayda ise sıkıştırılırız. 

Sonuçta hiç de iştah açıcı olmayan 

bir spagetti hâlini alırız. Bu olay 

“spagettileşme (spaghettification)” 

olarak adlandırılır. Bir yerden sonra 

o kadar inceliriz ki, atomlarımıza 

kadar ayrılırız. 

Kara delik büyükse
Küçük kara delikler, daha büyük 

kara deliklere kıyasla daha hızlı bir etki yaratır. Büyük kara 

deliklere (galaksimizin merkezindeki 4 milyon Güneş kütleli 

-süper kütleli- kara delik gibi) spagetti hâline gelmeden daha 

fazla yaklaşılabilir. Çünkü kara delik daha büyük ise olay ufku 

merkezden daha uzak olacak ve dolayısıyla hissedilen gel-git 

etkisi de daha az olacaktır. Yani tercih yapmanız gerekirse en 

büyük kara deliği seçin derim! Ancak olay ufkunu sorunsuz 

geçseniz bile kara deliğin merkezindeki tekillik, eninde sonunda 

ölüme neden olacaktır.

 

Dışarıdaki gözlemciye “Necati” diyelim. Siz kara deliğe doğru 

ilerlerken Necati sizin uzadığınızı ve büküldüğünüzü görmeye 

başlayacak. Olay ufkuna doğru yaklaştıkça giderek daha yavaş 

ilerlediğinizi görecek ve bir süre sonra Necati bir şok geçirecek! 

Sizi olay ufkunda duvara çakılmış bir çivi gibi görecek. Artık 

hareket etmiyorsunuz! Necati’ye göre adeta donakaldınız. 

Dışarıdan bakan biri için, kara deliğe doğru ilerleyen bir cisim 

asla kara deliğin içerisine giremez. Çünkü dışarıdaki gözlemciye 

göre cismin kara deliğin içerisine girmesi sonsuz bir zaman alır. 

Gözlemci, cismin olay ufkuna geldiğinde yavaş yavaş yüzeyde 

incecik bir katman hâlini aldığını görür. Ama kara deliğe  

bizzat düşen biri için sıra dışı hiçbir şey yoktur. Eğer kara  

delik yeterince büyükse, olay ufkunu ölmeden geçebilir ve  

kara deliğin merkezinde onu bekleyen tekilliğe doğru ilerler.

The short answer to the question posed in the title to this article is: 
Nothing good! But if you’re curious about the details, I can go over 
the possibilities. While we might die before we could even get inside 
the black hole – or die just the same after we did get inside – we could 
also find ourselves inside the black hole safe and sound and unaware 
of how we even got in there! Which of these two possibilities would 
occur has to do with the mass of the black hole, but this reality will be 
from our own perspective. Someone watching from a safe distance as 
we fall into the black hole will see something else entirely.

The outermost layer of a black hole 
is what we refer to as the “event 
horizon”. In short, this is the “point of 
no return”. In other words, once we’ve 
crossed the event horizon, there’s 
no turning back. As we approach the 
black hole, its tidal effect causes us 
to stretch vertically and compress 
horizontally until we end up looking 
like a rather unappetizing piece of 
spaghetti in an event that is known 
as “spaghettification”. After a certain 
point, we become so thin that we are 
separated into atoms. 

The effect occurs much more quickly 
with small black holes when compared 

to larger ones. It’s possible to approach a large black hole (like the 
supermassive black hole in the centre of our galaxy with a mass 4 
million times greater than the sun) without turning into spaghetti 
because the event horizon of a large black hole is further away, 
making its tidal effect less strong. In other words, if you have to 
choose which black hole to fall into, I’d suggest picking the largest 
one! But even if you manage to escape the event horizon unscathed, 
the singularity at the centre of the black hole will get you in the end.

Let’s call our outside observer “Sal”. As you make your way towards 
the black hole, Sal sees you begin to stretch and bend.  
As you approach the event horizon, he’ll see you slow down, and 
in a moment he’ll be in for a shock: You’ll appear to him as if you’re 
a nail on the wall of the event horizon! You are no longer moving! 
According to Sal, you’ve truly frozen! For someone looking on from 
outside, a mass moving towards a black hole will never be able to get 
inside, because for the outside observer, it requires infinite time for 
a mass to enter into a black hole. When the mass reaches the event 
horizon, the observer sees it slowly turn into a very thin layer on the 
surface of the black hole. But for someone who falls into one, nothing 
unusual happens, and if the black hole is large enough, it’s possible 
to cross over the event horizon and continue moving towards the 
singularity at its centre.



Nasıl oluyor da hem kara deliğin dışında atomlarınıza 
kadar uzatılmışken (Necati’nin gözünden) hem de kara 
deliğin içinde turp gibi olabiliyorsunuz (sizin gözünüzden). 
Fizik kuralları gereği, hem kara deliğin içinde hem de kara 
deliğin dışında olmanız gerekir ancak sizden sadece bir 
tane var. Bu paradoksa getirilen çözüm ise şöyle: Kimse 
sizin klonunuzu göremez. Necati sadece sizin bir kopyanızı 
görür. Siz de sadece kendinizi. Olay ufkunu geçtikten sonra 
Necati ve siz artık iletişim kuramazsınız. Ve kara deliğin 
hem içini hem dışını görebilen üçüncü bir kişi de olamaz. 
Bu nedenle, aslında hiçbir fizik kuralı çiğnenmemiştir. 

Peki, kimin hikâyesi doğru? Aslında gerçeklik, soruyu kime 
sorduğunuza bağlı. Sizinki de bir gerçeklik, Necati’ninki 
de. Yani iki senaryo da doğru. Kara deliklerin doğasını 
anlayabilmek için kuantum mekaniği (evreni mikro 
ölçeklerde inceler) ile genel göreliliği (evreni makro 
ölçeklerde inceler) harmanlayan bir çözüm gerekli ancak 
henüz bulunmuş değil (Sicim Teorisi güçlü bir aday!). Bu, 
hiç de kolay bir şey değil. Nitekim ünlü fizikçi Richard 
Feynman (1918-1988) şöyle demiş: “Güvenle söyleyebilirim 
ki, kuantum mekaniğini kimsenin anladığını 
sanmıyorum.”

Diğer yandan bir kara delik yapmak isteyebilirsiniz. 
Elbette mutfaktaki malzemelerle bunu başaramazsınız! 
Ama gezegenimizden veya Güneş’ten çok daha büyük bir 
sıkma makineniz varsa işe hemen başlayabilirsiniz! Eğer 
1,4 milyon km çapındaki Güneş’i bir kara delik yapmak 
istiyorsanız, onun tüm kütlesini birkaç km çapında, yani 
ortalama bir mahalle kadar, bir hacme sıkıştırmanız 
gerekir. Ya da 13.000 km çapındaki Dünya’yı bir kara delik 
yapmak istiyorsanız, onun tüm kütlesini birkaç santim 
büyüklüğündeki bir yer fıstığının hacmine sıkıştırmanız 
gerekir. İşte bu şekilde bir kara delik yapabilirsiniz. İsteyen 
deneyebilir! Sonuç olarak kara delikler gizemli olduğu 
kadar tehlikelidir de. Yaklaşmamakta fayda var…

Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyorum. 
Dünya için de sonsuz miktarda barış…

How is it possible for all your atoms to be stretched out on 
the black hole (from Sal’s perspective) at the same time that 
you are safe and sound inside (from your own perspective)? 
The laws of physics would require you to be both inside 
and outside of the black hole, but there’s just one you. The 
solution to this paradox is as follows: No one is able to see 
your clone. Sal just sees a copy of you, and you see yourself. 
After you’ve crossed over the event horizon, it’s impossible 
for you and Sal to communicate – and since there’s no third 
person capable of seeing both inside and outside of the 
black hole, no law of physics has been violated.

So, whose is the true story? In fact, what is real depends 
on who you ask. Your reality is yours, and Sal’s reality is 
his: Both your stories are true. Understanding the nature 
of a black hole requires a solution that blends quantum 
mechanics (which looks at the micro-dimensions of 
the universe) and general relativity (which looks at its 
macro-dimensions), and no one has come up with one yet 
(although String Theory is a good candidate)! This is no 
simple task. As the well-known physicist Richard Feynman 
(1918-1988) once said, “I can safely say that I don’t suppose 
anyone understands quantum mechanics!”

On the other hand, you might like to create a black hole. Of 
course, you won’t be able to make one out of things you find 
in your kitchen – but if you’ve got a juicer that’s a lot larger 
than our planet or the sun, you can start on it right away! If 
you want to create a black hole out of the sun, which has a 
diameter of 1.4 million km, you need to force all of its mass 
into an area of a few kilometres, about the size of an average 
neighbourhood. Or, if you want to make a black hole out of the 
earth, whose diameter is 13,000 km, you need to squeeze the 
entire mass of the earth into an area the size of a peanut, just a 
few centimetres. That’s how you could make a black hole – try 
it out if you want! But a black hole is just as dangerous as it is 
mysterious, so it might not be wise to get too close...

I wish you all a year full of health, happiness and comfort, and 
an infinite amount of peace in the world...

••• lifestyle
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“Kara deliğe yaklaştıkça oluşacak gel-git 
etkisi nedeniyle dikeyde uzatılır, yatayda 
ise sıkıştırılırız. Sonuçta hiç de iştah açıcı 
olmayan bir spagetti hâlini alırız.”

“As we approach the black hole, its tidal 
effect causes us to stretch vertically and 

compress horizontally until we end up 
looking like a rather unappetizing piece  

of spaghetti.”





ençl�k ve güzell�k arayışı, tar�h�n 
her dönem�nde kadınların �lg�s�n� 
çekt�. Estet�ğ�n gerçekleşt�rmek 

�sted�ğ�, güzel üzer�nde düşünme 
sanatıdır. Estet�k ve güzell�ğ�n her ne 
kadar uygulamada b�r matemat�ğ� olsa da, 
burada en öneml� nokta,doktorunuzun 
estet�ğe bakış açısı �le s�z�n bakış açınız 
b�r noktada uyum sağlamalıdır. Estet�kte 
bazı hek�mler daha büyük değ�ş�mlerle 
fark yaratırken, bazı hek�mler �se, küçük 
değ�ş�mlerle fark yaratmayı severler. 
Seç�m s�ze a�t, kend� güzell�k felsefen�ze 
uyan b�r hek�mle çalışmanız s�z� daha çok 
mutlu edecekt�r.

Güzell�k, pek çok k�ş�ye göre değ�şen 
görecel� b�r kavramdır. Öneml� olan, 
k�ş�ye özel bu sanatı uygulamaktır. 
Estet�k, b�l�m ve sanatı b�rarada 
kullanarak, gençl�k ve güzell�k 
arayışlarına, her geçen gün daha �y� 
çözümler bulmaktadır.

Her geçen gün, �maj kavramının daha 
da güçlenerek öne çıkması, estet�ktek� 
yen�l�kler�n g�tt�kçe sınır tanımaz b�r 
hale gelmes�ne neden oldu. Yaşlılık 
karşıtı teknoloj�ler�n çok �lerlemes� ve 
b�z hek�mler�n bu konuda g�tt�kçe artan 
tecrübes� ve etk�n sonuçlar, amel�yatsız 
yüz estet�ğ�n�n caz�bes�n� g�derek arttırdı.

Son zamanlarda, n�ç�n güzelleşmek 
ve genç olmak bu kadar öneml� d�ye 
doktorumuza soruyoruz. Yılların 
c�ld�m�zde bıraktığı �zler� tamamıyla 
s�lmek çok gerçekç� ve mümkün olmasa 
da, yaşlanma sürec�n� yavaşlatmak 
el�m�zde. Yaşlılık karşıtı Ant�ag�ng 
tedav�ler, yüz �fades�nde değ�ş�kl�k 
yapmadan,zamanla c�lde yen�den gençl�k 
ve güzell�k kazandıran çalışmalardır.

K�ş�sel �majımızda, �lk bakışta 
c�ld�m�z�n önem� tartışılmaz. Öncel�kle 
kend� özgüven�m�z, sonrasında da �ş ve 
sosyal yaşantıda daha �y� görünmek �ç�n 

amel�yatsız med�kal estet�k uygulamalara 
�ht�yaç duyuyoruz. C�ld�m�z�n güzel ve 
sağlıklı görünmes� �ç�n, med�kal estet�k 
uygulamalar yanında düzenl� f�z�ksel 
akt�v�te, sağlıklı beslenme ve dengel� 
b�r k�ş�sel gel�ş�m, bütünsel güzell�ğ� 
tamamlayan unsurlardır.

Artık salt estet�kl� güzell�kten z�yade, 
doğal güzell�ğ� bozmayan küçük med�kal 
estet�k uygulamalar yanında, f�z�ksel ve 
ruhsal olarak da �y� olab�lmen�n güzell�ğ� 
taçlandırdığını düşünüyorum.Bütünsel 
güzell�k kavramını, önümüzdek� günlerde 
b�zlerden daha sıkça duyacaksınız.

Estet�kte, her dönem toplumsal 
beğen�ler�n ve beklent�ler�n değ�şt�ğ�n�, 
farklılaştığını düşünürsek, estet�ğe bakış 
ve güzell�k kavramı zaman �ç�nde sürekl� 
�rdelenmel�d�r.

Estet�kte, doğal güzell�ğ�n korunarak 
uygulanmasının daha çok öne çıktığı b�r 
dönemdey�z. Artık abartılı, �fades�z, tek 



t�p yüzler�n yer�n�, k�ş�n�n tarzına özel 
çalışmalara bıraktığını görüyoruz. Artık 
pek çoğumuz, doğal yaşlanmak yer�ne, 
doğallığımızı koruyarak küçük estet�k 
çalışmalarla, sağlıklı ve güzel yaş almak 
�st�yoruz.

B�l�yorsunuz k�, her zaman üzer�nde 
durduğum en öneml� nokta; estet�k 
çalışmaların tıpkı b�r res�m sanatı g�b�, 
küçük dokunuşlarla uygulanmasıdır. 
Aynadak� yansımamız �le ruhsal yaşımızın 
uyumlu olması �ç�n de bu tedav�ler�n şart 
olduğunu düşünüyorum.

Bunun tek seanslık, muc�zev� b�r 
formülü yok elbette. Öncel�kle herkes�n 
med�kal estet�k konusunda devamlı 
g�tt�ğ� b�r doktoru ve yıllık k�ş�sel b�r 
estet�k takv�m� olması gerek�yor. Bu 
uygulamalarla yüz kontürünü yen�den 
şek�llend�rmek, c�ld�n kaybed�len 
nem oranını yen�den kazandırmak, 
c�ld� yen�lemek ve yapılandırmak 
mümkün. Bu uygulamaların kısa sürede 
uygulanab�lmes�, �ş ve sosyal yaşantıya 
hızlı dönüş �mkanı da bu �ş�n kolay ve 
konforlu tarafı.

Ben�m �ç�n en öneml� nokta, zamanın ve 
yerçek�m�n�n c�ld�m�zde bıraktığı �fade 
bozukluklarıdır. H�ç k�mse sert ve asık 
�fades� olsun �stemez. Artık günümüzde 
agres�fl�k değ�l, poz�t�f �maj geçerl�. 
Botoks ve estet�k dolgu �le orta yüz l�ft�ng, 
genell�kle �lk gel�şte �fade bozukluklarını 
düzeltmek �ç�n yaptığımız �şlemlerd�r. 
Doğal olacak mı sorusu �se, b�z�m 
hastalarımız �ç�n h�ç güncel b�r soru değ�l. 
K�ş�ye özel çalışmalarla doğal olmaması 
mümkün değ�l.

Yüzdek� �fade bozukluklarını hızla 
düzeltt�kten sonra, tedav�de en çok 
sevd�ğ�m bölüm, c�ld�n ant�ag�ng 
tedav�lerle yen�den yapılandırma ve 
gençleşt�rme aşamasıdır. Ben�m �ç�n 

Yüzdek� volüm kayıpları ve sarkmalar 
�ç�n en çok terc�h ett�ğ�m�z yen� 
jenerasyon hyaluron�k as�t uygulamaları 
da hastalarımızın k�ş�sel estet�k 
takv�m�nde yılda b�r yer�n� alan b�r 
uygulama.

Genç görünme yanında daha güzel ve 
fem�nen görünme �steğ� son zamanlarda 
b�zden en çok �stenen. Dudak estet�ğ� de 
bu konuda estet�k dünyasında g�derek 
yükselen b�r trend olma yolunda.

Daha d�nam�k, formda ve güzel yaş 
almak �ç�n de, k�ş�n�n kend�s�ne, gerek 
f�z�ksel görünüm, gerekse de ruhsal 
olarak yatırım yapması gereğ�n�n önem�n� 
vurguluyor. Salt somut güzell�k kavramı 
yer�ne, bütünsel güzell�ğ�n önümüzdek� 
yıllarda daha çok öne çıkacağını 
söyleyerek b�ze farklı b�r bakış açısı 
get�r�yor. ■

en öneml� nokta; k�ş�ye özel seç�lmes� 
gereken ant�ag�ng c�lt gençleşt�rme 
tedav� programının seç�m�d�r. Burada 
çok öneml� b�r noktanın altını ç�zmeden 
geçemeyeceğ�m. Kl�n�ğ�m�ze gelen 
hastalar, yazılı ve görsel medyada 
duyduğu tedav�lerden z�yade,muayene 
sonrası doktorunun önereceğ� ve 
gerçekten c�ld�n�n �ht�yacı olan tedav� 
protokoller�n� uygulamak �ster. Bu konuda 
estet�ğ� de b�l�nçl� tüketmek gerek�r. 
Amel�yatsız yüz estet�ğ� tedav�ler�ndek� 
�lk aşama, hastamızın muayenes� sonrası 
b�rl�kte karar ver�p uygulayacağımız 
yol har�tasıdır. Sonrasında düzenl� 
oluşturacağımız estet�k takv�m�. Estet�k 
takv�m�,tedav�ler�n bel�rl� per�yotlarda 
düzenl� yapılmasını sağlar. Kl�n�ğ�m�zde 
estet�k takv�m� olmayan hasta yoktur. 
Devamlılık, estet�kte sonuçların çok daha 
başarılı olmasını sağlar.

Daha sağlıklı, genç ve güzel b�r c�lt �ç�n, 
20 yaşından �t�baren doğru c�lt bakım 
ve tem�zl�k uygulamaları, 25 yaşından 
sonra �se k�ş�n�n c�lttek� �ht�yacına göre 
c�lt yen�leme bakımları, 30 yaşından 
sonra �se ant�ag�ng yatırım tedav�ler� şart. 
Ant�ag�ng tedav�ler c�ld�n �ht�yacına göre 
bel�rl� aralıklarla, her yıl yapılırsa, d�nam�k 
ve formda yaş almamak mümkün değ�l. 
Özell�kle bu uygulamalar, tüm yüz, göz 
altı, boyun, dekolte ve el üstü bütün 
olarak uygulanmalı k�, bütün olarak c�lt 
formu korunsun.

En çok yaptığımız uygulamaları 
sorarsanız... Öncel�kle c�lt güzell�ğ� 
kadının aynadak� yansımasında en öneml� 
şey. Özell�kle c�ld�nde matlık, ton farklılığı, 
gözenek gen�şl�ğ�, lekelenme ve skar �zler� 
olanlarda Thul�um Lazer Baby Face 
Beauty çok �y� b�r seç�m. Tedav� dışında 
bakım moduyla da, c�ld�n pürüzsüz ve 
parlak görünmes�n� sağlıyor.

C�lt �ç�ne uyguladığımız ant�ag�ng 
destekler �se, somon dna, b�oexpander 
gençl�k aşısı ve nem aşısı g�b� 
uygulamalar b�r hayl� etk�l�.

M�m�k kırışıklıkları �ç�n terc�h ed�len 
botoks uygulaması da her geçen gün 
artan sayıda med�kal estet�kte yer�n� 
alıyor.
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İşte o gün yaklaştı; aşk 
yüklü hediyelerin, bol 
müzikli ve lezzetli 
yemeklerin, mum ışığında 
söylenen güzel sözlerin, el 
ele tutuşarak sokaklarda 
yürümenin zamanı geldi 
çattı yine...

Yes, the day is fast 
approaching: It’s time for 
gifts laden with love, music 
and delicious meals, loving 
words spoken by candlelight, 
and walking the streets 
together hand-in-hand...

Sevgililer Günü’nü her ne kadar 
romantik jestlerin ve aşk temalı 

planların zamanı olarak bilsek 
de, yapılan araştırmalar, 14 Şubat 

tarihinde geçirdiğimiz vaktin 
büyük kısmını güzel bir yemeğe 

ayırdığımızı gösteriyor. Sözün 
özü, bu satırların yazarı olan 

bendenizin hep dediği gibi “aşk ile 
midenin yakın ilişkisi” Sevgililer 

Günü’ne de damgasını vuruyor.

Dolayısıyla, benim de sizlere 
Sevgililer Günü için, -her öğünü 

düşünerek- birkaç farklı restoran 
önerisinde bulunmam kadar doğal 

bir şey olamaz! Okuyacağınız 
yazı, sabah kahvaltısı, öğle ve 

akşam yemeği için İstanbul’dan 
derlediğim dört farklı restoran 

önerisini içeriyor. 

For all the romantic gestures and 
love-based plans that Valentine’s 
Day is known for, research shows 
that we spend a large portion of 
our time on February 14 to eating. 
The long and the short of it is, as 
I, the author of these lines, have 
always said, “The way to a man’s – 
or woman’s – heart is through the 
stomach”, and that’s also true on 
Valentine’s Day.

That’s why it’s only natural that 
I’d have several recommendations 
– at least one for each meal –  
for you on Valentine’s Day!  
In the following article, I’ve put 
together my suggestions for four 
different restaurants in İstanbul 
where you can enjoy breakfast, 
lunch and dinner. 
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Benim gibi Moda bölgesini seven kişilerdenseniz, Kalamış 
ve Adalar manzaralı bu mekândan çok keyif alacaksınız. 
Hem bir zamanların çay bahçesi havasını koruyan, hem de 
Şef Hakan Özfırıncı’nın modern dokunuşları ile etkileyici 
bir menüye sahip olan Bomonti Moda’da, ağaçların 
altında, hafif hafif esen Moda rüzgârını hissedip manzarayı 
seyrederek nefis bir Sevgililer Günü kahvaltısı edebilirsiniz. 
Serpme kahvaltıları bir hayli zengin de olsa, benim tavsiyem, 
demli bir çay eşliğinde brioche ekmeği ile yaptıkları Croque 
Madame’ı ve İspanyol omletlerini denemeniz.

Suat Yılmaz tarafından önce 
Fenerbahçe’de, “mahalle balıkçısı” 
konseptinde açılıp kendine haklı bir 
ün edinmiş olan Misina, daha sonra 
Göztepe Parkı yakınlarında ikinci 
mekânını açmış, burada da aynı başarıyı 
yakalamıştı. Benim size bu özel gün için 
öğle yemeği önerim, Misina’nın üçüncü 
şubesi Beylerbeyi olacak. Mekânın hem 
mezeleri, hem deniz mahsulleri, hem de 
balıkları çok lezzetli. Sofrayı donatırken 
ahtapot, yengeç, balık kokoreç gibi deniz 
ürünlerini baş köşeye yerleştirmenizi 
özellikle tavsiye ediyorum. Ufak bir 
de tüyo: Lokantanın üçüncü katına 
çıkınız, cam kenarında bir yer kapınız ve 
Beylerbeyi İskelesi üzerinden Boğaz’a 
bakarak aşkın tadını çıkarınız!

If you’re like me and love the Moda neighbourhood, you’ll 
enjoy this venue, which has a view of Kalamış and the Princes 
Islands. Bomonti Moda not only preserves the atmosphere 
of an old-fashion tea garden, it’s also got an impressive menu 
with modern touches from Chef Hakan Özfırıncı. You can have 
a delicious Valentine’s Day breakfast here under the trees, 
enjoying Moda’s light breezes and view. The breakfast spread 
is vast, but I’d recommend you try a brioche  Croque  Madame 
and a Spanish omelette to accompany your fresh-brewed tea.
Caferağa Mahallesi, Küçük Moda Sokak, No: 4, Kadıköy 

Suat Yılmaz rose to well-deserved 
fame with Misina, which he opened 
as a “neighbourhood fish restaurant” 
in Fenerbahçe, and he met with 
similar success when he opened his 
second venue near Göztepe Park. 
For this special day, I’d recommend 
lunch at Misina’s third location in 
Beylerbeyi. The starters, seafood and 
fish here are all delicious. I would 
particularly recommend that you 
give an octopus, crab, fish stew, or 
other seafood dish pride of place 
when you provision your table. And a 
teeny tip: Go up to the third floor and 
grab a table by the window, where 
you can enjoy a whiff of romance 
looking out at the Beylerbeyi Dock 
and the Bosporus in the background. 
Beylerbeyi Mahallesi, Beylerbeyi 
İskele Caddesi, No: 11, Üsküdar

KAHVALTI:  

Lunch:  
Misina Beylerbeyi
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İstanbul’un en yetenekli 
şeflerinden İsmet Saz’ın 

lokantası Toi, bana kalırsa, 
Sevgililer Günü’nde ideal 

bir akşam yemeği için 
gereken her şeyi sunuyor. 

Mekân; zengin menüsü, 
müziği, manzarası ve 
servisinin kalitesiyle 

şehrin en iyilerinden. “Özel 
günlerde özel yemekler 

yenir” diyerek, burada 
mutlaka bir Beef Wellington 

yemenizi öneriyorum. 
Ördek konfit de bana kalırsa 

efsane lezzetlerden. Kuru 
dinlendirilmiş dana pirzola 

ise değme et lokantasında 
bulamayacağınız lezzette. 

Toi’nin tatlı menüsü de 
pek zengin, yemeğin 

üzerine damağınızı iyice 
şenlendiriyor!

Akşam yemeği için bir başka tavsiyem de, Sevgililer 
Günü’nü Göktürk taraflarında kutlamayı planlayan 
okurlarımız için. İstanbul Karaburun’daki Hanımeli 
Balık Restaurant’ın yakaladığı başarının devam ettirildiği 
bu yeni şubede, Selçuk Birinci’nin harika menüsü ile 
karşılaşacaksınız. Enginar kalbi, fesleğenli levrek, fava, 
merulcen, turşu kavurma, tarama, Çerkez balığı, Girit 
ezmesi, sıcak pilaki gibi seçeneklerle iştahınızı açabilir, 
kuyuda pişirdikleri kalkan balığı ile kendinize bir 
ziyafet çekebilirsiniz. Ufak bir de not: Burada yediğim 
kuru domates salatası, hayatımda yediğim en lezzetli 
salatalardan biriydi; şiddetle tavsiye ederim.

If you ask me, Toi, opened by 
İsmet Saz, one of the most 
talented chefs in İstanbul, has 
everything you need for the 
ideal Valentine’s Day dinner. 
The place, the broad menu, the 
music, the landscape and the 
service are among the best you’ll 
find in the city. Since “special 
days call for special meals”, I’d 
recommend you definitely try 
Toi’s Beef Wellington . Another 
truly legendary dish here is the 
duck confit . The dry-aged beef 
chop is another dish you won’t 
find in just any old steakhouse. 
Toi also has an extensive dessert 
menu to put a delicious touch to 
the end of your meal!
Kuruçeşme Mahallesi, 
Kuruçeşme Caddesi,  
No: 11, Beşiktaş

Here’s another recommendation I have for a Valentine’s 
Day dinner for any of our readers planning to celebrate in 
İstanbul’s Göktürk neighbourhood. The Hanımeli  
Fish restaurant, located in the Karaburun neighbourhood 
of İstanbul, has opened a new branch in Göktürk that is 
enjoying the same success as the original. Here you’ll  
find Selçuk Birinci’s fabulous menu, filled with appetizing 
choices like artichoke hearts, basil seabass, fava puree, 
Aegean greens, fried pickles, Circassian-style fish,  
Cretan cheese dip, fish roe dip, and hot bean salad.  
You can also feast on pit-cooked turbot. And another  
little note: I strongly recommend the sun-dried tomato  
salad; it is one of the best salads I’ve ever tasted.   
Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi, No: 11, Eyüp

(A  
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Alp Artam has been reviewing the food stands, 
restaurants and cuisines of Turkey and around  
the world on his web site lokantalarim.net  
and on Instagram at LOKANTALARIM  
since 2010.

  

Herkese aşkla yemeğin birleştiği, bol lezzetli bir Sevgililer Günü dilerim! Here’s wishing everyone a delicious Valentine’s Day that pairs up food and love!

 
lokantalarim.net adresinde ve  
LOKANTALARIM



Güveninizin eseri Egetürk 
sizlerle birlikte 
büyümeye devam etmektedir.

BU SEMBOL

 SAĞLIK
DEMEKTI

.
R!
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Birbirini sevene her gün sevgililer günü! Ama ona 
olan sevginizi farklı bir biçimde de ifade etmek 
istiyorsanız, önerilerimize bir göz atın deriz.

For people in love, every day is Valentine’s Day! But if 
you’re looking for a different way to say “I love you”, 
we’ve got some suggestions for you.

GÜLAYLAR

SAMSONITE

POMSTOREPOMST

LINENS



AMWAY

SWATCH

L’OCCITANE

ATASAY
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VAKKO

APPLE





Your horoscope for FEBRUARY 2018 says that...
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With the solar eclipse on February  
16, you may be included in new 
plans and projects. If you are able 
to reach shared goals together with 

great advantage and might lead to 
collaborative work that will strengthen 
your position.

A new development regarding 
children could arise with the solar 
eclipse on February 16. For those 
who are single, a new relationship 
could be on the cards. The eclipse 
is a sign that you will begin an 
enjoyable friendship through the 

Your hobbies will take up more of 
your time during the days ahead. 

The solar eclipse on February 
16 brings with it new ways of 
increasing your knowledge and 
experience and opportunities 
to meet with people who will 
widen your perspective, make 

thinking, and travel overseas. 
Important developments may occur 
regarding education and travel.

The solar eclipse on February 16 signals 
a new period in which you’ll be in greater 
contact with other people, make good use 
of your existing knowledge, and open up 
to new knowledge and experiences that 
will make your job easier. In addition, this 
period could bring about a change in the 
life of your sibling or in your relationship 
with him/her.

The period following the solar eclipse 
on February 16 will prompt activity 
relating to home and family. You 
should adopt a practical, solution-
based approach regarding things 
that involve family elders and new 
domestic arrangements. Moving, 
home sales/purchases, or real-estate 
investments could come onto the 
agenda.

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS
LIBRA

The seeds are planted regarding new work 
developments with the solar eclipse on 
February 16. A brand new job opportunity 
may pop up unexpectedly, or a new 
development may arise that will lead to a 
new path in the future. It’s a good time to 
implement the work-related ideas you’ve 
already thought of.



BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for FEBRUARY 2018 says that...
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You may be faced with issues relating to 
the partner in your professional or private 
life in conjunction with the solar eclipse on 
February 16. The eclipse may also prompt 
a journey that will help plant the seeds of 
a new union or change the dimensions of 
your current partnership. 

The solar eclipse on February 16 may 
lead to a major investment. You may 

and opportunities. This period may also 
clear the way forward for a partnership 
with a stranger that will work to your 
advantage.

The solar eclipse on February 16 takes 
place in your sign and has a greater 

others. During this time, many of the 
entrepreneurial opportunities you’ve 
been waiting for may come to fruition, 
or you may be motivated to create your 
own opportunities. It could be extremely 
helpful for you to appropriately 
evaluate the ideas of those close to 
you as well as previous education and 
opportunities.

The solar eclipse on February 16 may 
trigger a change in the way you go about 
your daily life, routines, assignments and 
tasks. You may engage in an activity, 
perhaps educational or professional, that 
will change your style. It’s time to take the 
initiative on health-related issues.

The solar eclipse on February 16 may 
help you to become aware of the things 
about yourself you would like to change 
in the period ahead. While you may have 

time for undergoing treatment and 
untangling your subconscious patterns of 
behaviour.

CAPRICORN PISCES

LEO

 

The solar eclipse on February 16 will 

eclipse could trigger permanent, concrete 

investments, or creative renewal for those 

disarray.

AQUARIUS

CANCER

VIRGO



 
Dear Guests

1. Yolcu ve Kabin    EU 2015-1998 Ek 4-C
 güvenlikle ilgili  alanlarda ve uçakta  maddeleri  izin verilmez.

a) Silah, tabanca ve mermileri   cihazlar
Tabanca, revolver, tüfekler, av  oyuncak tabancalar ve gerçek silahlar için   hava 
ve CO2  Pelet tabancalar,     Yayvan oklar, Sinyal flare ve 

   ve  silahlar, sapanlar ve 

b)  silahlar
 tabanca, ston batonu, topuz, göz  gaz, tasers, hayvan kovucu gaz veya spreyler, etkisiz hale 

getiren  gazlar ve spreyler.

c) Keskin uçlu veya keskin  nesneler
Buz  6 cm'den büyük        Kutu kesiciler, Balta,  
6cm'den büyük Makaslar.

d) Alet 
Levyeler, Teleskopik  elektrikli aletler dahil olmak üzere matkaplar ve testereler, Lehim  
6cm'den büyük  veya 

e) Yaralanmaya neden olabilecek nesneler
Beyzbol ve softbol  Coplar,   

f) Ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya   tehdit edebilecek yetenekte veya 
görünen  maddeler ve   maddeler ve cihazlar;
Mühimmat,    ve sigortalar,  vb taklit  cihazlar,

 el  ve   askeri mühimmat, havai  ve  piroteknikler,
Duman üreten bidonlar ve duman üreten  dinamit, barut ve plastik 

2.  Kontrol  Bagaj-   LiSTESi-Ref. EU 2015-1998 Ek 5-B
   kontrol  bagajda   

Mühimmat,    ve sigortalar,  el  ve  askeri mühimmatlar 
dahil olmak üzere,   tehdit eden ciddi yaralanmaya neden olabilecek  ve 

 maddeler ve cihazlar. Havai  ve piroteknik duman üreten kutular ve duman üreten  
Dinamit barut ve plastik 

 tehlikeli maddeler kurallar  kabin veya kontrol  
bagajda 
a. Bütan çakmak  çakmak  ve zippo çakmaklar.
b.  suyu, Peroksit, Oksijen jeneretörleri, Radyoaktif madde ve radyoaktif ilaçlar.
c. Asit gibi  malzemeler, Civa ve  hücre pilleri ile  tüplü  
d.  deposu  ve  kamp 
e.   2,5 kg'dan fazla kurubuz ve güçlü 
f. Yanma  ve boya, cila ve çözücüler gibi  malzemeler.
g. Lityum pil veya piroteknik  içeren güvenlik tipi çanta veya  evrak 

Not: Bir kutu kibrit veya bir adet çakmak  üzerinde  ancak kontrol  bagajda  
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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 
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Important Reminders for Our Guests

Welcome on Board! 

The aircraft may have to divert and make an 
unscheduled landing where it will be met by the 

 Follow crew member instructions promptly 
 Respect crew members and fellow passengers 
 Behave in a safe and appropriate manner 
 Refrain from endangering the safety of the aircraft or  

 its occupants

 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 
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 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 

BKL-SEC-002 Rev.00 - 24.06.2016
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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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PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
.
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Tashkent
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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
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Resimdeki
şarkıcı

Kuş yuvası

Bir hayvan

Ortaklık

Hatırat

Ruh
İnce urgan

Bal yapan
böcek

Anıt

Rezerve
baskılı süs
Bitki özü
kokusu

Hamle

Tohum

Bir besin
maddesi

Bir balık
oltası

Mastar eki
Radyasyon

Yemin

Tereke

Eksiksiz

Mesaj
Yolcu evi

Hicap

Bir zeka
oyunu

Bir bağlaç

Diş taşı

Stabilize yol

Örnek

Bebeğe 
söylenen 

bir söz

Otlak
Bir cins 

devekuşu
Cereyan,

akım

Bir tür
Cezayir
müziği

Bir Japon
dövüş sanatı

İlave

Kırmızı

Bir devletin
yönetim
biçimi

Reçine

Aktinyum
simgesi

Romanya
plakası

İngilizce
“denizci”

Bir nota

Japonya’nın
eski adı

Beyin, vücut
çalışması

Maun

Bacağın
yere basan

bölümü

Parayı
artırma

Yüce, ulu
Bir tür
gemici

düğümü

Üç anlamı
veren önek

Çok 
zayıflama

Klavyede
giriş tuşu

Silinmiş
olan

Güney
Amerika 
kemendi

Kesin

Küçük
mağara

Kadın
hastalıkları

BM Çocuk
Fonu

Şehir

Mitoloji
Bir ilimiz

Bir nota

Kemik ucu

Öküz 
yemliği

Kiradaki
mülkler Baş çoban

Akciğer

Aşamasız
asker

Emanet
Dürüst,

güvenilir
erkek

Küçük torba

Konya’da 
bir baraj

Stronsiyum
simgesi

Olumsuzluk
öneki

İnce, narin

Yarış kayığı

Unlu bir
besin

Korunan
alan

Lezzet

Korku-
suzluk

Bir nota

İlişkin

Su
Bir üzüm

türü

İncelik
Parola Evet 

ünlemi

Tazelik, 
körpelik
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Actor in the
picture

A country in
S. America

Practical

Symbol of
arsenic

Plate code
of Israel

Characteri-
zed by irony

A land 
vehicle 

Nearsighted

Symbol of
bromine

Symbol of
cesium

“... Lanka”
(country)

Of a liquid
be turned

into ice
A public

storehouse

A deep

“... Watson”
(actress) 

Symbol of
rhenium

Abbr. New
Zealand

A person
who uses A mistake

“be” to form
the negative

Shellfish

Past perfect
of begin

The visible
shape

Symbol of
actinium

A public
square in

Italy

A country in
Africa

Symbol of
boron

Abbr. elect-
ro plate

Symbol of
tellurium

Of consi-
derable 

size

A color

Final 
purpose

An informal
conver-
sation

A dishonest
person

“The ...”
(Mickey
Rourke
movie)

Albanian
money

Chinese in-
telligence game

A region

Not high

A loud
harsh sound

Distinguish
oneself

Symbol of
sodium
Without 
difficulty

Located 
a short 

distance
away

A tree

Postscript
Symbol of
scandium

Atmosphere,
weather

Lift or haul

Free from
moisture

Large body
of salty water

“... Starr”
(singer)

Make
(someone)

cold

Past of 
to eat

A Cuban
dance

A pair of
people or

things
Symbol of
selenium

Happen, 
or occur 

afterward 
or as a result

Symbol of
darmstadium

Abbr. serial
A metric unit
of measure

A blood
group

From one
side to the

other of

A god in 
ancient

Symbol of
platinum

Rising, 
born

Symbol of
sodium

A kind of
pepper

Of or 
relating to
the earth

A label

An 
electronic

book

A news
agency

Come or 
go into

An American
TV series

Water god in
Sumerian

Movie player
Food used
to entice

fish

Symbol of
niobium

Symbol of
rubidium

An 
exclamation

Symbol of
lutetium

United 
Nations 

Organization

A friendly
greeting

Great 
artery

A 
preposition

Igloo

Symbol of
lanthanum

Russian 
yes

Plate code
of Swedish

A 
geographic 
elevation

Cancel or
reverse the

effects

A Mediter-
ranean plant
of the pars-
ley family

The 
hindmost
part of an

animal
A tree
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Maun

Bacağın
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bölümü

Parayı
artırma

Yüce, ulu
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düğümü
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Çok 
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giriş tuşu

Silinmiş
olan

Güney
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Küçük
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Kadın
hastalıkları

BM Çocuk
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Kemik ucu
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Akciğer

Aşamasız
asker

Emanet
Dürüst,

güvenilir
erkek

Küçük torba

Konya’da 
bir baraj
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Olumsuzluk
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İnce, narin
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Unlu bir
besin

Korunan
alan

Lezzet

Korku-
suzluk

Bir nota

İlişkin

Su
Bir üzüm

türü

İncelik
Parola Evet 
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Tazelik, 
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D O İ N A M K E S E S R

R A K İ K M A K A R N A
K İ K C E S A R E T A İ T

N E F E R İ Y E İ M Y A
Z A R A F E T T A R A V E T

Actor in the
picture

A country in
S. America

Practical

Symbol of
arsenic

Plate code
of Israel

Characteri-
zed by irony

A land 
vehicle 

Nearsighted

Symbol of
bromine

Symbol of
cesium

“... Lanka”
(country)

Of a liquid
be turned

into ice
A public

storehouse

A deep

“... Watson”
(actress) 

Symbol of
rhenium

Abbr. New
Zealand

A person
who uses A mistake

“be” to form
the negative

Shellfish

Past perfect
of begin

The visible
shape

Symbol of
actinium

A public
square in

Italy

A country in
Africa

Symbol of
boron

Abbr. elect-
ro plate

Symbol of
tellurium

Of consi-
derable 

size

A color

Final 
purpose

An informal
conver-
sation

A dishonest
person

“The ...”
(Mickey
Rourke
movie)

Albanian
money

Chinese in-
telligence game

A region

Not high

A loud
harsh sound

Distinguish
oneself

Symbol of
sodium
Without 
difficulty

Located 
a short 

distance
away

A tree

Postscript
Symbol of
scandium

Atmosphere,
weather

Lift or haul

Free from
moisture

Large body
of salty water

“... Starr”
(singer)

Make
(someone)

cold

Past of 
to eat

A Cuban
dance

A pair of
people or

things
Symbol of
selenium

Happen, 
or occur 

afterward 
or as a result

Symbol of
darmstadium

Abbr. serial
A metric unit
of measure

A blood
group

From one
side to the

other of

A god in 
ancient

Symbol of
platinum

Rising, 
born

Symbol of
sodium

A kind of
pepper

Of or 
relating to
the earth

A label

An 
electronic

book

A news
agency

Come or 
go into

An American
TV series

Water god in
Sumerian

Movie player
Food used
to entice

fish

Symbol of
niobium

Symbol of
rubidium

An 
exclamation

Symbol of
lutetium

United 
Nations 

Organization

A friendly
greeting

Great 
artery

A 
preposition

Igloo

Symbol of
lanthanum

Russian 
yes

Plate code
of Swedish

A 
geographic 
elevation

Cancel or
reverse the

effects

A Mediter-
ranean plant
of the pars-
ley family

The 
hindmost
part of an

animal
A tree

B U I C M C F
B R A S I L A B Y S S R E

U S E R E R R O R N O T
C F O R M P I A Z Z A

B E G U N M A L I B E P
W L I L A C C H A T E

B I G C L E K
L O W G O N A

B L A R E N E A R
I L E X H E A V E

P S S C S E A
A T E D R Y

C H I L L I D S
A R E E N S U E

A B R A B N G E O
A P C S I A C T O R E

E N T E R R B H A N B
E A O R T A I G L U O

B R O S H I L L U N D O
A N I S E T A I L O A K

178 

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






