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World Tourism Forum Global Meeting 2017 anısına
As a memoir of World Tourism Forum Global Meeting 2017

One of the best parts of traveling outside
the US is meeting fans worldwide! I am
especially excited to be visiting Istanbul
again, as it is such a beautiful city with
wonderful people.

Amerika Birleşik Devletleri’nin dışına
yaptığım seyahatlerin en güzel taraflarından
biri dünya çapındaki hayranlarımla tanışma
fırsatı! Özellikle, güzel insanların yaşadığı
muhteşem bir şehir olan İstanbul’u yeniden
ziyaret edeceğim için çok heyecanlıyım.

ZACH KING

ZACH KING
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ABOUT WORLD TOURISM FORUM

WORLD TOURISM FORUM HAKKINDA

............................

............................

W

orld Tourism Forum was founded with a purpose of
delivering value to all tourism industry stakeholders around
the world by building and providing a platform to discuss socioeconomic, cultural and technological aspects of world tourism
industry.
It serves as a binding bridge for tourism industry leaders and all
other tourism stakeholders to define the future policies, trends
and solutions in tourism sector.
World Tourism Forum is organized four times every year in
global centers around the world, bringing together world
tourism leaders and tourism industry representatives. Regional
and global meetings are held four times a year in different cities
around the world.
World Tourism Forum aims to share the World Tourism Forum's
vision with regional experts and increase regions' market
share in international tourism. Conveying new generational
models of consumer behavior to participants and sharing
new technological trends in the tourism sector are other
great objectives of the Forum, as well as sharing international
marketing vision with local companies.
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W

orld Tourism Forum, dünyanın tüm turizm endüstrisi
yatırımcılarına, dünya turizm sektörünün sosyo-ekonomik,
kültürel ve teknolojik yönlerini tartışacak bir platform kurmak ve
sağlamak amacıyla kuruldu.
Forum, turizm sektörünün liderleri ile yatırımcıları arasında bir
köprü kurarak, gelecek trendleri, çözümleri ve planları birlikte
belirlemelerini sağlar.
World Tourism Forum her yıl dört kez, dünyanın global
merkezlerinde turizm liderleri ile turizm endüstrisinin
temsilcilerini bir araya getirir. Bölgesel ve global toplantılar yılda
4 kez farklı ülkelerde gerçekleşir.
World Tourism Forum’un amacı, vizyonunu yerel uzmanlarla
paylaşmak ve bölgelerin pazar payını uluslararası düzeyde
artırmasını sağlamaktır. Aynı zamanda katılımcılara yeni nesil
tüketim davranışları hakkında bilgi vermek ve turizm sektöründe
yeni teknolojik trendleri paylaşmak da, uluslararası pazarlama
vizyonunu yerel şirketler ile paylaşmak gibi Forum’un en önemli
hedefleri arasındadır.
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BASIN YAYIN ENFORMASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIRECTORATE GENERAL OF
PRESS AND INFORMATION

D

T

irectorate General of Press and Information (DGPI), one of
the most long-established state institutions of Turkey, follows
how the developments taking place in our country are reflected
in the world press on one hand, contributes in policy making
processes and carries on its activities for the effective promotion
of Turkey on the other.

ürkiye’nin en köklü kurumlarından olan Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), bir yandan ülkemizde
yaşanan gelişmelerin dünya basınındaki yansımalarını takip ediyor,
bir yandan politika üretme süreçlerine katkı sağlıyor bir yandan da
Türkiye’nin etkin tanıtımı için çalışmalarına hız kesmeksizin devam
ediyor.

In the News Centre of the DGPI, the world press is monitored
24/7 and the news on Turkey are being translated from 35
foreign languages into Turkish. World news and specific news
on Turkey are being recorded into the State Information System
(DES) and then communicated to the related public authorities
in an accurate and rapid way.

BYEGM Haber Merkezi’nde günün her saati dünya basını takip
ediliyor, gündemin nabzı tutularak ülkemiz ile ilgili çıkan haberlerin
35 dilden Türkçeye tercümesi yapılıyor. Devlet Enformasyon
Sistemi’ne (DES) aktarılan dünya ve Türkiye medyasındaki
gündeme ilişkin haberler doğru ve hızlı bir şekilde devletin ilgili
makamlarına iletiliyor.

Exerting every effort in an attempt to create a true perception of
Turkey worldwide with its Headquarters in Ankara, 19 provincial
directorates and 39 missions/offices abroad, the DGPI is also
conducting various activities simultaneously to enable local and
foreign press members to perform their professions more easily
and freely.

Dünya genelinde doğru bir Türkiye algısının oluşturulması
hedefiyle merkez teşkilatı, 19 il müdürlüğü ve yurtdışındaki 39
basın müşavirliği/ataşeliği ile çalışmalarını sürdüren BYEGM,
aynı zamanda yerli ve yabancı basın mensuplarının işlerini daha
kolay ve özgürce yapabilmeleri için pek çok faaliyeti aynı anda
yürütüyor.

Closely following the stunning developments in communication
technology, the DGPI is developing new methods and
approaches for the integration of our press into the "New Media"
order. Researching new opportunities in web & mobile-based
applications and social media so that the traditional media can
catch up with future and protect its power, our Directorate
General provides both press members and state officials with
consultancy services through trainings and information sharing
meetings it organizes.

İletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeleri
yakından takip eden BYEGM, basınımızın “Yeni Medya” düzenine
entegrasyonu için yeni metot ve yaklaşımlar geliştiriyor. Geleneksel
medyanın geleceği yakalayabilmesi ve gücünü koruyabilmesi için
web ve mobil tabanlı uygulamalar ile sosyal medya alanlarındaki
yeni fırsatları araştıran Genel Müdürlük, eğitim ve bilgilendirme
toplantılarıyla gerek basın gerekse kamu aktörlerine danışmanlık
hizmeti veriyor.

- 10 -

- 12 -

- 13 -

IOANA
BUDENAU

You can’t get enough of this amazing city, you won’t
learn Istanbul' secrets, streets, and flamboyant corners,
where the tea is steaming its gold edged glass. In
Istanbul, you can never perceive the same things as
you previously did, because the light will be different,
and you might learn some of the smells, maybe even
some of its mysteries, only if you would stop and listen.

İstanbul'un sırlarını, sokaklarını ve çayın altın yaldızlı
bardağın süslü kısmına gelen buharı keşfedemezseniz
bu şaşırtıcı şehre doyamazsınız İstanbul'da bir şeyleri,
daha önce olduğuyla aynı algılayamazsınız; çünkü ışık
farklılaşır; durdurup dinlemeniz koşuluyla bazı kokuları
ve hatta bazı gizemlerini öğrenebilirsiniz.
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A. BUĞRA
TOKMAKOĞLU

PAMUKKALE: A COMPLETELY WHITE PARADISE
BEMBEYAZ BİR CENNET: PAMUKKALE

 kesfetsek.com

A

Y

foreigner’s view sometimes helps us understand that we live in a very fortunate geography.

abancı bir bakış, bazen ne kadar şanslı bir coğrafyada yaşadığımızı anlamamıza yardımcı olur.
Dünyada bir eşi daha olmayan Pamukkale, Çaldağı’nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksitli
suyun binlerce yıllık yolculuğunun yansıması. İnsanı etkileyen görkemli, bembeyaz travertenler daha
ilk anda ziyaretçisini bambaşka bir dünyada hissettirirken, böyle bir güzelliğe bu kadar yakında
olabilmenin tanrının bir lütfu olduğunu düşündürüyor.

Pamukkale, which is matchless in the world, is a reflection of calcium oxide containing water’s

thousands of years of journey from Çaldağı’s southern skirts. The splendid, snow-white travertines
impress its visitors in their first visit making them feel like they were in an utterly different world and
think that managing to be so close to such a beauty is a blessing of God.

Her adımda binlerce yıllık yaşanmışlığın izine tanık olduğumuz Türkiye, batısıyla doğusuyla heyecan
verici antik kentlere, kültürel merkezlere ve doğal güzelliklere sahip. Tarih boyunca Batı Anadolu’nun
şifa merkezleri arasında yer alan Hierapolis Antik Kenti, günümüze kadar ulaşan, tarihe iz bırakan
tüm olayların yanında bugün tüm dünyanın ilgisini çeken, kışkırtıcı Pamukkale ile de binlerce yıldır
insanoğlunun gözdesi.

Witnessing the traces of thousands of years of experience in every step we take, we know that
Turkey boasts exciting ancient cities, cultural centers, and natural beauties both in the west and east.
The ancient city of Hierapolis, one of western Anatolia’s healing centers throughout history with
still cited events that left a mark on history, has been popular among for humanity for thousands
of years together with tempting Pamukkale, which attracts the attention of the whole world today.

Bergama krallarından II. Eumenes’in MÖ. II. yüzyılda kurduğu Hierapolis Antik Kenti’nin isminin
Bergama Kurucusu Telephos’un eşi Hiera’dan geldiği düşünülüyor. Tarih boyunca yalnızca bölgenin
değil, dünyanın da en önemli çekim merkezlerinden biri olan bu şehir Büyük Konstantin döneminde
Frigya’nın başkenti, Bizans döneminde ise Piskoposluk merkezi unvanını taşımış.

Established by Eumenes II, one of Pergamon kings, the ancient city of Hierapolis is believed to have
been named after Hiera, the wife of the founder of Bergama, Telephos. One of the most important
centers of attraction for the region and the world throughout history, the city served as the Phrygia’s
capital under Constantine the Great, and it acquired the title of Episcopacy in the Byzantine period.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 1988 yılında dahil olan şehir, eski kaynaklarda metal ve taş işlemeciliği,
dokuma kumaşları ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan şifalı suları ile ünlü. Günümüzde
40’tan fazla rahatsızlığa iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanan bu şifalı suyun varlığı Hierapolis ve
Pamukkale’ye olan ilginin bir an olsun azalmamasını sağlamış.

The city was included in the UNESCO’s World Heritage List in 1988. It is renowned for metal and
stone work, woven fabrics as well as its healing waters, which are believed to be good for certain
diseases. Scientifically proven to be good for over 40 diseases, this healing water ensures that
interest in Hierapolis and Pamukkale does not wane even for a moment.

Türkiye’nin en eski tanıtım yüzlerinden Pamukkale, özellikle yurt dışı tanıtım kampanyalarında
ülkemizin öne çıkartılan başlıca merkezleri arasındaydı uzun yıllar boyunca. Bazen hiç hareket
olmayan bir kara sınırı, bazen yılda birkaç uçağın iniş yaptığı bir havalimanı bazen de Türkiye’nin
en ücra köşesindeki bir müzenin girişindeki eskiyen afişte rastlanan Pamukkale, bembeyaz yüzünü
gösterdiği kişinin zihninde yer ediniyor, bir bakanın elbet bir gün kendisine geleceğini çok iyi biliyordu.

Pamukkale, one of Turkey’s oldest promotional items, featured among the main centers in our
country for many years, especially in overseas promotional campaigns. Pamukkale, a border with
no movement at times, a place where a few airplanes landed a few times a year at others… A site
occasionally seen on an old poster at the entrance of a museum in a far corner of Turkey... would
occupy a place in the mind of any person seeing its white-snow face knowing very well that they

Travertenlerin üzerine çıplak ayakla basılan o ilk an dünyaya yeniden gelmiş bir hisle çevreye
bakan, heyecanlanan, şifalı suyun biriktirdiği çökeltiye dokunduğunda doğanın gücünü bir kez
daha sorgulayan, gözün alabildiği beyazlık içinde tarifi mümkün olmayan hoş duygularla yüzünde
gülümseme oluşan biri olarak bu anlatması zor deneyimi yaşamaya davet ediyorum herkesi.

would come back again one day.
I invite everyone to have this experience which defies description as an individual who looked around
excitedly as if reborn with his first step on the travertines questioning the power of nature with
his touch on deposit accumulated by healing waters with a smiles on his face with indescribably

Tarihle doğanın bütünleştiği, ziyaretçisini zaman yolculuğuna çıkaran bu muhteşem coğrafya her
deneyimde başka bir kapı aralıyor zihinde. Geçmişi anlamak, doğanın gücüne tanık olmak, ne kadar
şanslı bir coğrafyada yaşadığımızı hissetmek için doğru adres Pamukkale!

pleasant emotions within a whiteness that stretches as far as the eye can reach.
This magnificent geography integrates history with nature taking its visitor on a journey through
time and opening another door in every experience. Pamukkale is the right address to understand
history, witness the power of nature, and feel how lucky we are to live in such a geography!
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AHMET
DEMİR

BLUE VOYAGE
MAVİ YOLCULUK

 GastroGezgin

I

Ç

have been dreaming of the first blue voyage I will make in magical waters ever since I was a kid.

ocukluğumdan beri hayalini kurardım büyülü sularda yapacağım ilk mavi yolculuğun. Belki deniz
kenarında bir evde doğmam, dalga sesleriyle büyümem, dolayısıyla denize aşık olmam böyle bir
hayali tetikledi, kim bilir.

Who knows, what triggered such a dream was perhaps my birth in a house by the sea, growing up

with the sound of waves, therefore, being in love with the sea.
I did a lot of reading and research before going on the epic holiday that that brought together all the

Maviyle yeşilin bütün tonlarını buluşturan masalsı tatile çıkmadan önce çok okudum, çok araştırdım.
En çok da büyük şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun, 1950’li yıllarda edebiyatçı dostlarıyla çıktığı mavi
yolculuğu kaleme alışı beni etkilemişti. Üstat der ki “Mavi gezi bir masaldır, söylenmemiş, yazılmamış,
çizilmemiş...”

shades of blue and green. What impressed me the most was blue voyage Bedri Rahmi Eyüboğlu,
the great poet, had with his literature colleagues in the 1950s. The Master says "Blue voyage is a tale,
unspoken, unwritten, non-sketched...”
I now felt ready for this adventure toward my mid-20's. I prepared the boat after gathering a team

20’li yaşlarımın ortalarına doğru artık kendimi bu serüvene hazır hissediyordum. Mavinin bin bir
tonuyla yıkanan ufuklar, altın renkli sıcacık kumsallar, teknenin bordasına vuran suyun sesi ve denizin
keskin iyot kokusunu en az benim kadar sevdiklerini bildiğim, mavi yolculuğa hazır olduklarından
emin olduğum arkadaşlarımdan ekibi topladım ve tekneyi ayarladım.

of my friends who were undoubtedly ready for the blue voyage. I knew they loved, at least as much
I did, the horizon colored with thousands of shades of blue, gold-colored beaches, waves battering
boats’ boards, and strong iodine odor of the sea.
Actually, I did not care much about from which port our voyage would start off and which bays

Aslında çok da önemli değildi benim için yolculuğumuzun hangi limandan başlayacağı ve hangi
koyları gezeceğimiz. Ben sadece bir haftayı teknede geçirmek, büyüleyici manzaralar ve bol oksijenin
verdiği enerjiyle erkenden güne başlamak, adını bilmediğim ıssız koylarda uyanır uyanmaz suya
atlamak, denizden ne çıkarsa yemek istiyordum.

we would visit. I just wanted to spend an entire week on the boat, start the day early with magical
scenes and the energy produced by plenty of oxygen, jump into the water as soon as I wake up in
the unknown and deserted bays, and eat whatever comes out of the sea.
I had conducted so much research that I knew every detail when I conversed with other boat

O kadar araştırma yaptım ki, tekne kaptanları ile konuşurken onlar kadar rotaya, ziyaret edeceğimiz
koylardan, geceleyeceğimiz yerlere kadar her detaya hâkimdim. İlk yolculuğuma Marmaris’ten çıktım,
iyi ki de oradan çıkmışım, en azından Marmaris ve etrafındaki koylar 15 sene önce günümüzdeki
popülaritesinden çok ama çok uzaktı.

captains including our route, bays to visit and places where we would spend the night. I set out on
my first voyage from Marmaris, and fortunately so; at least Marmaris and the surrounding bays were
very far away from their current popularity 15 years ago.
Weighing anchor, sitting in front of the boat while heading for Hisarönu, a warm wave of the wind on

Demir aldıktan sonra, Hisarönü’ne doğru yola çıkarken teknenin önünde oturuşum, rüzgârın ılık ılık
yüzüme vuruşu ve arkamda git gide küçülen Marmaris silueti hala dün gibi aklımda. Hisarönü’nden
sonra sırasıyla Kızkumu, Orhaniye, Selimiye ve Bozukkale arasına dağılmış adacık ve koyların yanı sıra,
Datça ve Knidos’u da gezmiş ve bu coğrafyaya bir kere de denizden aşık olmuştum.

my face, and the silhouette of Marmaris shrinking behind - they are all like yesterday. After Hisarönü,
I stopped the islets and bays scattered between Kızkumu, Orhaniye, Selimiye and Bozukkale in
order as well as Datça and Knidos, and I fell in love with this geography once again.
I experienced blue voyages in different routes in the following years, and these journeys gave me

important difference between old and new blue voyages is:

Daha sonraki yıllarda da, farklı rotalarda mavi yolculuk deneyimleri yaşadım ve diğer deniz tatillerine
kıyasla bu yolculukların bana verdiği haz hep çok daha fazla oldu. Bu 15-20 yıl içinde mavi yolculuklarda
değişen ne diye sorarsanız? Bence ülkemiz, koylarımız, ormanlarımız hala çok ama çok güzel. Eski ve
yeni mavi yolculuklar arasındaki en önemli fark ise:

The hearts and minds of old travelers were full whereas their wallets were empty. Now, the wallets

Eski yolcuların yürekleri, kafaları dolu, cüzdanları boştu. Şimdilerde ise cüzdanlar tıka basa dolu ama
yürekler…

much more pleasure than other sea holidays. If you ask the question “What has changed on blue
voyages in these 15-20 years?” I think our country, our bays, forests are still very beautiful. The most

are packed but the hearts...
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BURCU
BAŞAR

THE OTHER WORLD: CAPPADOCIA
ÖTEKİ DÜNYA: KAPADOKYA

 bizarrejourneys.com

T

he first fairy chimney shows itself nearly half an hour after leaving Nevşehir Airport. That's when
I understand that I am inside the "neutral zone.” This first fairy chimney will soon be followed
by a distant view of Uçhisar, my favorite town in Cappadocia. Then I say “I am in the other world.”
Every time I feel grateful for living in a country where Cappadocia is located at the center. If it snows
at a particular moment, I sometimes feel afraid that my eyes will not be able to take in this beauty
sufficiently. I feel a rush. Sometimes I do not have the heart to take a photograph even. I experience
this Cappadocia ritual at least twice a year. With an ever-increasing love.

N

Cappadocia is a "neutral zone" for me. When you live in such a diverse and culturally diverse
geography of the world, these cultural heaps often make you feel the luckiest person on earth,
and at times, cross-cultural conflicts that break your heart too much. This unique geography we
live in sometimes places a heavy burden on our hearts. But I think Cappadocia is a remedy for this
geography. The fairy chimneys and the unique Cappadocia valleys always give me the sense of
freedom brought by timelessness and lack of possession. Cappadocia is like Alice’s Wonderland, far
away from everything. It does have an owner - it mainly faces nature despite hosting many cultures.
You approach as close as you like, walk through it, but the only right you can claim on it gets to be
your chance to admire it. Cappadocia belongs to either all of us or none of us.

Kapadokya benim için bir “tarafsız bölge” dir. Dünya’nın bunca çeşitlilik ve farklı kültür barındıran
böyle bir coğrafyasında yaşadığınızda, bu kültürler cenneti sizi çoğu zaman Dünya’nın en şanslı insanı
hissettirir, kimi zaman ise kalbinizi fazlasıyla kıran kültürler arası çatışmalara şahit kılar. Yaşadığımız
bu eşsiz coğrafyanın kalbe yükü kimi zaman ağırdır. Kapadokya ise benim için bu coğrafyanın ilacıdır.
Peri bacaları ve o eşsiz Kapadokya vadileri bana her zaman zamansızlık ve sahipsizliğin getirdiği
özgürlük hissini geçirir. Kapadokya sanki her şeyden uzakta bir Alice Harikalar Diyarıdır. Sahibi
yoktur – ne kültürlere ev sahipliği yapmıştır ama onun esas yüzü doğasıdır. Dilediğiniz kadar yakınına
girebilirsiniz, içinden yürüyebilirsiniz, ama üzerinde iddia edebileceğiniz tek hak kendisine hayran
olabilme şansınızdır. Kapadokya ya hepimizindir ya da hiçbirimizin.

Cappadocia is "another world" for me. Imagine a place that was home to geological formations you
cannot see anywhere else. Then, imagine that you did not have to look at these structures from a
distance but rather could enter them as well as underground cities you could go inside. You believe
you should not go underground or that much deeper? Then imagine that you could look at all this
from air, from a balloon. Imagine that you could walk for kilometers between the valleys. Then,
imagine further and just place a river in the middle of these valleys. Now, if you are fully prepared,
imagine that people had started to live in this region 600 B.C. and that you could see the traces of
this life. If you don't feel very cold, imagine that it would snow in this "other world." However, do not
forget that snow mostly brings an azure blue sky. Imagine that this region was called "the land of
beautiful horses.”

Kapadokya benim için bir “öteki dünya” dır. Bir yer düşünün – başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz
nitelikte jeolojik oluşumlara ev sahibi. Sonra bir de bu oluşumlara uzaktan bakmak zorunda
olmadığınızı düşünün, içerilerine girebildiğinizi düşünün, hatta yerin bayağı da altına girebildiğiniz
yer altı şehirlerini düşünün. Bu kadar içeride, yer altında olmayalım mı dediniz? Tüm bunlara tepeden,
balondan da bakabildiğinizi düşünün. Vadiler arasında kilometrelerce yürüyebildiğinizi düşünün.
Sonra biraz daha düşünün, bu vadiler arasından bir de nehir geçirin. Artık tam olarak hazırsanız, bir de
bu bölgede İsa’dan önce 600. yıldan itibaren insanların yaşadığını ve bu hayatın izlerini görebildiğinizi
düşünün. Çok üşümezseniz bu “öteki dünya” ya bir de kar yağdığını düşünün. Karın ama çoğu zaman
masmavi bir gökyüzünü de beraberinde getirdiğini düşünün. Bu bölgeye bir de “güzel atlar diyarı”
dendiğini düşünün.

And then think that you are a Turk myself living in Istanbul who can be in Cappadocia with only a
one-hour flight. Imagine that your eyes were filled with tears whenever you go there. Wouldn’t you
say “two visits a year are not enough?”

Sonra bir de, benim gibi Türk olduğunuzu, İstanbul’da yaşadığınızı, uçakla sadece bir saatte
Kapadokya’da olabildiğinizi düşünün. Her gittiğinizde gözünüzün mutluluktan yaşardığını düşünün.
Senede iki ziyaret az değil mi demez misiniz?

evşehir Havaalanından çıktıktan yaklaşık bir yarım saat sonra ilk peri bacası kendisini gösterir.
İşte o zaman anlarım artık “tarafsız bölge” de olduğumu. Bu ilk peri bacasını kısa süre sonra
Kapadokya’nın en sevdiğim kasabası Uçhisar’ın uzaktan görüntüsü takip eder. O zaman da derim ki
“öteki dünya” dayım. Her seferinde tekrar şükrederim şansıma - Kapadokya’nın kalbinde olduğu bir
ülkede yaşadığım için. O esnada ama bir de kar yağıyorsa, bazen korkarım bunca güzelliği gözlerim
yeterince sindirebilecek mi diye. Telaş kaplar içimi. Bazen fotoğraflamaya bile kıyamam. Senede en
az iki kere yaşarım bu Kapadokya ritüelini. Her seferinde artan bir sevgiyle.
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CANAN
DEMİRAY

ISTANBUL, THE CITY OF ENDLESS DISCOVERIES
İSTANBUL SONU OLMAYAN KEŞİFLER ŞEHRİ

 gezgorkesfet.com

I

t is like a magnet attracting people and arousing curiosity with its unique location, civilizations it
hosted and their intersecting marks. It is impossible to fit its glorious history into just 100 structures
or 1000 steps. In every step you take, you have to know the city’s history to feel its texture, inhale its
smell, and establish a cause and effect relationship.

E

The books you read will guide you in this city, but it is your job to find your way. Wouldn’t you be
interested in learning who Dimitri Kantemir is when you stop by Balat to take some photos and
see his mansion? Wouldn’t you appreciate the beauty of the Church of Saint Mary of the Mongols
and Phanar Greek Orthodox College, which is covered in red due to firey bricks greeting you when
you walk on the track of colorful houses with oriel windows? Wouldn’t you wonder what the parts
appearing far away really are as you rest enjoying the view of the Golden Horn? If you were one of
the residents of this city, wouldn’t you promise to absolutely visit the buildings you know only by
name and pass by quietly - next time, as you lay your eyes on them?

Okuduğunuz kitaplar size bu şehirde yön gösterir elbet ama yolunuzu bulmak sizin işiniz. Balat’ı
renkli bir kaç kare fotoğraf çekmek için uğrayıp, Dimitri Kantemir’in konağını görünce kim olduğunu
merak etmez misiniz? Renkli cumbalı evlerin izinde, merdivenli yoldan yukarı çıktığınızda sizi
karşılayan Kanlı Kilise ve ateş tuğlalarıyla kırmızıya bürünmüş Fener Rum Lisesi’nin güzelliğini takdir
etmez misiniz? Haliç’in manzarasına karşı dinlenirken, uzaklarda görünen semtlerini neresi gidip bir
görmesem demez misiniz? Bu şehirde yaşayanlardan biriyseniz, hızlı tempoda usulca yanından geçip
gittiğiniz, sadece adını bildiğiniz yapılarla göz göze gelince bir sonraki geçişinizde mutlaka gezmek
için sözleşmez misiniz?

Both Istanbul’s residents and visitors need to be a traveler to discover innumerable stories on its
seven hills.

Yedi tepesinden sayısız hikaye keşfetmek için yerlisi de yabancısı da bir gezgin olmalı Istanbul’da.

şsiz konumuyla, ev sahipliği yaptığı medeniyetler, onların kesişen izleriyle merak uyandıran, kendine
çeken bir mıknatıs gibi. Görkemli tarihini ne 100 yapıya, ne 1000 adıma sığdırmak mümkün değil.
Attığınız her adımda şehrin dokusunu hissetmek, kokusunu içinize çekmek, neden sonuç ilişkisini
kurabilmek için hikayesini bilmeli.

Eski-yeni, semt, kıta; Keşfin teması gezene kalmış. Eminönü’nde balık ekmekle başlayıp, kumpire,
kokoreçe, çıtır çıtır simite, nohutlu pilavdan turşuya sokak lezzetleri denenmeli mi, denenmeli.
Romantik ve klasik bir jest arayan; Kız Kulesi’ne karşı günü başlatıp Galata Kulesi’nde günü batırıp,
beyaz tarihi ihtişamlı yapısı, sırlarla dolu odalarıyla Pera Palas’ta İlham Gencer gibi efsane bir ismi
piyano başında yakalamadan buradan gitmemeli.

Old or new, neighborhood or continent, the theme could be left to the traveler. Should one start
their stroll in Eminönü with fish and bread, and continue to street tastes from kumpir (jacket potato)
to kokoreç, crispy bagel to chickpea rice to pickle? Certainly! Someone seeking a romantic and
classic gesture should start the day across the Maiden's Tower observe the sunset across the Galata
Tower, and still not leave here until listening to a legendary name, İlham Gencer on the piano at Pera
Palace, the grand white structure of which is filled with secrets.

Baharda açan erguvanlarla mora bürünen bu eşsiz şehre denizden bakmak şart. Boğaz kıyısını birer
mücevher gibi süsleyen yalılardaki yaşamı merak ederken, bir köprüden diğerine Asya’yla Avrupa
arasında maviden yeşile çalan denizde salınmaya bırakmalı insan kendini.

Looking at this unique city from the sea is a must as it turns purple with judas trees that blossom in
the spring. One should sway over the sea turning from blue to green between Asia and Europe from
one bridge to another while wondering about the life in the waterfront residences that decorate the
Bosphorus coast like jewels.

Istanbul’un dört bir yanındaki manzaralı teraslara çıkmak, inziva arayışında Prens Adalarına geçmek
yazı karşılamanın değişmezleri. Moda Burnu, Tarabya açıkları gibi şehrin eskiden yüzmek için tercih
edilen yerlerini yerlilerinden dinlemeli. Adı “köy”le biten semtlerin birinden diğerine kendinizi atmak
pek kolay olmayabilir ama, bambaşka dünyaları fark edebilmek için denenmeli. Kutsal yerleri görmek
kültürel mozaiği kavramanın anahtarlarından biri. Günlük hayatı merak edenlere, kafe, restoran ve
galeriler gibi modern rötuşlarla yükselen semtler de listeye eklenmeli. Şehrin gözde parklarından
korularına, barındırdıkları kültürel mirasla saraylarından, kasırlarına gezmek de iyi bir fikir, ne de olsa
Istanbul öneriler zengini.

You welcome summer by invariably going out to the terraces all around Istanbul with views or
passing to the Prince Islands in search of seclusion. One should listen to the local people to learn
about the city’s previously favorite spots such as the coast of Moda Cape and Tarabya. Though it
may not be easy to go from one district to another if their name ends with the suffix “-köy” (village),
one must try this to be able to experience different worlds Visiting holy places is one of the keys to
understanding the cultural mosaic. Individuals curios about everyday life should add to their lists
the neighborhoods that rise with modern touches such as cafes, restaurants, and galleries. It is also
a good idea to visit the city's popular parks, groves, palaces or summer palaces that hold a cultural
heritage. After all, Istanbul is rich in its offerings.

1001 nedenden birini seçip keşfetmek, Istanbul aşkı nedir hissetmek için herkes bu şehri mutlaka
görüp kendi deneyimini kendi çizmeli.

Everyone should definitely see this city and draw up their own experience in order to discover one
of the 1001 reasons as well as see this Istanbul love for themselves.
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ÇAĞLAR
ERÖZGEN

I AM FROM IZMIR
İZMİRLİYİM BEN

 erozgen.blogspot.com.tr

A

A

For example, Izmir means Kadifekale to me. My grandfather is one of the 390 martyrs who now lie
in the Air Martyrs’ Memorial. His aircraft crashed over the Gulf of Izmir.

Mesela Kadifekale’dir İzmir Benim için. Hava Şehitliğinde yatan 390 Şehidimizden biri benim
Dedemdir. Uçağı İzmir Körfezi üzerinde düşmüş.

Izmir is, for example, Kemeraltı. It was a constant stop for our Izmir trips we had almost every
15 days in my primary school years when we lived not in Izmir but Söke. It is Uncle Behlül’s shoe
store in Araphanı, where I would play with leather pieces. It is beautiful Eleni, whose huge photo
remained hanging in Uncle Behlül’s house although they could reunite again. A situation resulting in
his avoidance of marriage ever.

Mesela Kemeraltı’dır. Henüz İzmir’de değil de Söke’de oturduğumuz İlkokul yıllarımda neredeyse
her 15 günde bir yaptığımız İzmir seyahatlerimin değişmez durağıdır. Araphanı’ndaki Behlül Dayı’nın,
deri parçalarıyla oynadığım ayakkabı dükkanıdır. Behlül Dayının kavuşamadığı, bir daha da asla
evlenmediği, evinde kocaman fotoğrafı asılı güzel Eleni’dir.

lthough I say I am from Izmir (Izmirliyim too much of a mouthful), the number of years I spent
outside Izmir are actually more than the ones here. Still, I am from Izmir.

ğız dolusu İzmirliyim desem de aslında uzun süredir İzmir dışında yaşadığım yılların sayısı
İzmir’de yaşadıklarımdan fazla. Ama olsun İzmirliyim ben.

Hayal meyal hatırladığım, Salepçioğlu Camii’nin arkasındaki bahçe içinde masaları olan, ve benim
Söke’den İzmir’e gelmeyi en çok isteme nedenim dönercidir.

It is the doner (gyro) shop, the biggest reason why I wanted to come from Söke to İzmir. A place
of which I have a faint picture now as having tables in the garden behind the Salepçioğlu Mosque...

Ve tabii ki BAL’dır.

And of course, it is BAL (Bornova Anadolu High School).

İzmir de doğan, Asansör Sokak’lı ve Kız Liseli Annem’le, yine İzmir’de doğan Karantinalı Babam’ın
yıllarca memuriyet peşinde Türkiye’yi gezdikten sonra yeniden İzmir’e dönme nedenleri olan BAL’dır.

BAL is the reason why my Izmir-born mother from Asansör Street and a graduate of Girl's High
School, and my Izmir-born father from Karantina returned to the city after pursuing a civil servant
job in Turkey for many years.

Mesela İzmir’de ilk yaşadığım Karşıyaka’dır daha sonra taşındığımız Güzelyalı’dır.
Mesela Karantina kahvesidir. Rahmetli Babam’ın bazı hafta sonları beni götürüp biraz daha büyü sana
da bilardo öğreteyim dediği Karantina kahvesi...

For example, it is Karşıyaka, the first place I lived in Izmir, and Güzelyalı, where we moved later on.
For example, it is Karentina coffee house. Karentina coffee house, where my late father would take
me on some weekends saying he would teach me how to play billiards if I grew up a little more...

Mesela Karşıyaka’da yaşayınca olmazsa olmaz Kaf Sin Kaf’dır İzmir benim için, gençliğinde kıyısından
azıcık da olsa Göztepe’de futbol oynamış Babama rağmen hem de. Alsancak’daki Basketbol
maçlarıdır. “İlk” şampiyonluktur...

For example, Izmir is Kaf Sin Kaf, which is an indispensable spot if you live in Karşıyaka - despite my
father, who played football at Göztepe in his early youth. It is the basketball games in Alsancak. It is
the "first" championship...

Ve tabii ki Alsancak’tır. İlk gençlik yıllarımın hafta sonları. Sinemalar, kafeler, birahaneler. Ve Kordon’dur.
Güzelyalı yıllarımın “çiğdem” çitleyip film izlediğim açık hava sinemasıdır.

And of course, it is Alsancak. It means the weekends of my early youth. It means the cinemas, cafes,
beer houses. And means is Kordon.

Bunca yıl sonra, artık gittiğimde neredeyse hiçbir şey tanıdık gelmese de İzmir’liyim ben.

It is an open-air cinema in Güzelyalı, where I would eat "çiğdem" (sunflower seeds) and watch a
movie.

Asfalya’mı attırmayın sakın senin izmirli’liğin mi kalmış falan diyerek...

I am still from Izmir after all these years though nothing looks familiar whenever I come here.
Do not drive me out of my “Asfalya” mind by saying you are no longer from Izmir...
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DENİZ
PEHLİVAN

FETHIYE
FETHİYE

 birhayalinpesinde.com
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ethiye is known for its turquoise sea, a 5,000-year history, and as one of the rare places where
green and blue finally come together. It is one of the few beautiful towns where you can enjoy
life thanks to dozens of islands, more than 300 sunny days, the Mediterranean wind, which makes
you feel your breath, and the pleasure of life.

urkuvaz rengi deniz, 5.000 yıllık tarih, yeşilin ve mavinin sonunda birbirine kavuştuğu nadir
yerlerdendir Fethiye. Onlarca adası, 300 günden fazla sizi selamlayan güneşi, nefes aldığınızı
hissettiren Akdeniz rüzgarı ile hayatın keyfini sürebileceğiniz ender güzellikteki şehirlerdendir.
Asıl adı Meğri olan Fethiye, ismini 27 Şubat 1914 tarihinde, Şam’ın Taberiye ilçesi Şimiriye beldesinde
uçağı düşen şehit pilot Tayyareci Fethi Bey’den almıştır.

Originally called Megri, Fethiye was named after the Pilot Tayyareci Fethi Bey, whose plane crashed
in the town of Şimiriye of Damascus’s Taberiye District on February 27, 1914.

Türkiye’nin en önemli tarihi ve turistik yerlerinden birisi olan Fethiye, 200.000 kişiden fazla Akdeniz
sevdalısına ev sahipliği yapar. Dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca turisti ağırlamaktan
yorulmaz, aksine mutlu olur.

One of Turkey’s most important historical and touristic places, Fethiye hosts over 200,000
Mediterranean-lovers. It feels happy for, rather than tired, of hosting millions of tourists from all over
the world.
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You can enjoy Fethiye for 12 months although it is known as a town to visit during summer months.
It fascinates many travel lovers with the winds of the Taurus Mountains the winter, the hot weather
warming people in the spring, and a dream sunset in summer. Only Fethiye?

Fethiye, her ne kadar yaz aylarında ziyaret edilesi bir şehir olarak bilinse de, yılın 12 ayı keyfi
sürülebilecek bir yerdir. Kışın Toros dağlarından esen rüzgarı, bahar döneminde insanın içini ısıtan
sıcak güneşi, yazın rüya gibi batan güneşi ile bir çok seyahat severi kendisine hayran bırakır. Sadece
Fethiye mi ?

Actually, Fethiye hosts not only over 72 villages or dozens of islands but also the Belcekız Beach,
one of world's few blue-flag beaches located in Ölüdeniz (Dead Sea).

Tabi ki Fethiye, aslında 72’den fazla köye, onlarca adaya ev sahipliği yapmakla kalmaz; aynı zamanda
dünyanın sayılı mavi bayraklı yeri olan ve Ölüdeniz’de bulunan Belcekız sahiline de ev sahipliği yapar.

Those who happen to pass through Fethiye must definitely spare at least one week to the Lycian
Way, one of the world’s top 10 long-distance trails as well as 18-km long Saklıkent Canyon and 12
famous must-see islands.

Fethiye’ye yolu düşenler, en az 1 haftalarını bölgede bulunan, dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş
yolu arasında bulunan Likya Yolu’na; 18 km uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu’na; mutlaka görülmesi
gereken meşhur 12 Adalar turuna vakit ayırmalıdırlar.

However, every discovery enthusiast should also stop by the Fish Market every day as this rare
beauty of Turkey offers at least 50 kinds of fish. They should not return without enjoying the unique
seafood of Fethiye as it is adjacent to both the Mediterranean and the Aegean seas.

Bununla beraber, her gün en az 50 çeşit balık türünü tezgahlarında bulunduran, Türkiye’de ender
güzellikteki Balık Pazarına’da her keşif meraklısı uğramalıdır. Hem Akdeniz, hem de Ege’ye komşu
olan Fethiye’nin eşsiz deniz mahsullerini tatmadan dönmemelidirler.

There is no end to must-visit places and adventurous activities in Fethiye. For example, you can
witness possibly one of the most beautiful landscapes you can observe in your life by jumping with
a parachute from 1,969 meters in Babadağ, one of Turkey's thrilling centers; discover Kayaköy, a
famous Greek village and one of the oldest settlements in the region; or enjoy the snow-capped
mountains in Karabel region if you come by Fethiye in the winter.

Fethiye’de görülecek yerler ve yapılacak macera dolu aktivitelerin sonu yoktur. Mesela, Türkiye’nin
heyecan dolu merkezlerinden birisi olan 1,969 metre yükseklikteki Babadağ’dan paraşütle atlayarak,
belki de hayatlarında görebilecekleri en güzel manzaralardan birisine şahit olabilir; bölgenin en eski
yerleşim yerlerinden birisi olan meşhur Rum Köyü Kayaköy’ü keşfedebilir; eğer olur da, kış mevsiminde
yolunuz Fethiye’ye düşerse, Karabel bölgesine giderek, karla kaplı dağlarda huzura erebilirsiniz.

You can finish your day at the cordon, which stretches in Fethiye’s center for a few kilometers, find
peace in Çalış region or enjoy shopping in Paspatur.

Vakit kalırsa, Fethiye şehir merkezinde bulunan, kilometrelerce uzunluğundaki kordonda günü
bitirebilir ; Çalış bölgesinde huzura erebilir ; Paspatur’da alışverişin keyfini sürebilirsiniz.

Having never missed the sunset in over 60 countries I have visited, I am one of those who could
not get enough of watching the sunset in Fethiye. I think I have seen the most beautiful sunsets in
Muğla's Fethiye district. I wish that you always have the most beautiful, mesmerizing and neverending sunsets.

Bu zamana kadar gittiğim 60’dan fazla ülkede, her zaman günbatımı anını kaçırmayan Ben, Fethiye’nin
günbatımı anına doyamayanlardan oldum. Sanırım gördüğüm en güzel günbatımı Muğla’nın Fethiye
ilçesinde olmuştur. Büyüleneceğiniz, hiç bitmesin isteyeceğiniz en güzel gün batımı anları sizlerle
olsun.
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EMBİYE
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EASTERN BLACK SEA
DOĞU KARADENİZ

 gezenanne.com
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et's go to an outstanding geography altogether; an area where birds keep chirping, and a
thousand shades of green appeal to your eyes, a place even the idea of which eases your mind:
Eastern Black Sea! Here are waterfalls pouring down from many meters, plateaus that are cool even
in the summer, and rivers flowing with all their majesty... Let's take the journey together...

elin hep birlikte mis gibi bir coğrafyaya gidelim; kuşların cıvıldadığı, yeşilin binbir tonunun
gözünüzü okşadığı, düşüncesinin bile içinizi ferahlattığı bir yer: Doğu Karadeniz! Metrelerce
yükseklikteki şelaleler orada, yaz sıcağında bile serincecik yaylalar, tüm heybeti ile akan dereler
orada... Haydi, hep beraber çıkalım yolculuğa...

First, we are in the middle of an endless meadow - a smooth first green wherever we look... There
is not even a bush or house on the hills across that will ruin the smoothness. Right next to us are
the bleating and grazing lambs that herald the arrival of spring, and then right before us are the
madrasas making infinite curves... Yes, we are in beautiful Perşembe Plateau of Ordu, the entrance
gate to Eastern Black Sea. Just lie down on the lawns and enjoy the eternity accompanied by the
songs of the frogs croaking beside the madrasas...

Uçsuz bucaksız bir çayırın ortasındayız ilk, nereye baksanız pürüzsüz bir yeşil... Karşıdaki tepelerin
üzerinde bile pürüzsüzlüğü bozacak en ufak bir çalı, bir ev yok. Hemen yanınızda baharın müjdeleyicisi
kuzular meleyip otluyor, önünüzde ise sonsuz kıvrımlar oluşturup akıp giden menderesler... Evet, Doğu
Karadeniz'in giriş kapısı Ordu'da güzeller güzeli Perşembe Yaylası'ndayız. Şöyle uzanın çimenlere ve
sonsuzluğun tadını çıkartın, mendereslerin kenarında vraklayan kurbağaların şarkıları eşliğinde...

Surrounded by lush green and high mountains, we now travel along rivers that flow with all their
majesty. An excellent pine scent in our noses... There is a monastery in the midst of the lofty
mountain before us, shining like a pearl on the stones: We are at the Sumela Monastery, in Trabzon.
The monastery amazes you begging the question how it could be built there. Both it and the
surrounding nature display unparalleled beauty. Sit on the side of a stream, sip at a “rabbit’s blood”
tea, and eat your Trabzon bread by dipping in Trabzon buttered kuymak - of course at the sound of
a loudly flowing river...

Tüm heybeti ile akan derelerin yanından yol alıyoruz şimdi, dört bir tarafımızı yemyeşil yüksek dağlar
sarmış, burnunuzda mis gibi çam kokusu... Karşımızdaki yüksek dağın orta yerinde, taşların üzerinde
parlayan bir inci gibi duran bir manastır var: Trabzon'da Sümela Manastırı'ndayız. Oraya nasıl inşa
edilebildiğine dair insanı hayrete düşüren manastır da, etraftaki doğa da eşsiz güzellikte. Sümela
dönüşünde oturun bir dere kenarına, tavşan kanı çayı yudumlayıp Trabzon tereyağlı kuymağınızı, mis
gibi Trabzon ekmeğine bana bana yiyin; gümbür gümbür akan dere sesi eşliğinde...

As you move towards the next destination, the sunny weather may form clouds, and rain may come
unexpectedly. Obviously, this is the Black Sea, and the rain is a part of it. We have already reached
our next stop in an occasionally sunny and cloudy weather: Uzungöl lies across like a postcard. This
is a very long lake with a mosque at the end. The mosque’s long and thin minaret goes high while
the forests which cover the surrounding mountains display a thousand shades of green.

Bir sonraki hedef noktasına doğru ilerlerken, günlük güneşlik olan hava aniden kapayabilir, ani bir
yağmur bastırabilir. Malum burası Karadeniz'dir, yağmuru da buranın bir parçasıdır. Bir açıp bir kapayan
hava eşliğinde bir sonraki durağımıza ulaştık bile: bir kartpostal gibi karşımızda duran Uzungöl'deyiz.
Upuzun bir göl, gölün ucunda bir cami, caminin ince uzun minaresi göğe doğru uzanmış, etraftaki
dağları kaplamış ormanlarda yeşilin bin bir tonu hakim...

We smell the Black Sea on one side and fresh leaves on the other as we proceed along the high
and lush green mountains. There are people on the mountain slopes harvesting tea in rows of tea
gardens... Yes, we are in Rize, the hometown of tea. We encounter historical arch bridges frequently
along the Fırtına River which flows all its majesty - they are the vigilant keepers of nature around...

Bir tarafımızda Karadeniz, diğer tarafımızda yemyeşil yüksek dağlar boyunca ilerlerken ham bir
yaprak kokusu ilişiyor burnumuza; dağ yamaçlarındaki sıra sıra çay bahçelerinde de insanlar çay
hasadında... Evet, çay memleketi Rize'deyiz. Tüm heybeti ile akan Fırtına Deresi boyunca ilerlerken sık
sık tarihi kemer köprüler çıkıyor karşımıza, etraftaki mis gibi doğanın yılmaz bekçileri...

Are you one of those individuals seeking waterfalls up hill and down dale for a magical view of
waterfalls? In Rize, you do not have to try it at all, waterfalls flowing through stones can be found
along the roads, between streets, and everywhere. Look, the Gelin Tülü waterfall flows before us, in
Ayder Plateau, which offers all the beauties of the Eastern Black Sea region... Flowing from the top
of the high mountain, which is still covered in snow at the peak, the waterfall floats gently towards
the mountain skirts.

Şelalelerin büyülü görüntüsü için dere tepe gidip şelale arayanlardan mısınız? Rize'de hiç uğraşmanıza
gerek yok, taşların içinden akıp gelen onlarca metre yükseklikteki şelaleler burada yol kenarlarında,
sokak aralarında, her yerde. Bakın, Doğu Karadeniz'in tüm güzelliklerini sunan Ayder Yaylası'nda
Gelin Tülü şelalesi duruyor karşımızda... Yüksek dağın en tepesinden akıp gelen üst kısımları hala
karla kaplı şelale, dağın eteklerine doğru gelin gibi süzülmekte.

Go up a high hill in Ayder Plateau and enjoy exquisite nature where pine forests unite with meadows.
You have kemancha sound and chirp of birds in your ear while letting your lungs fill with fresh air
- everything makes you feel you are in paradise. After all, everything I tried to describe is futile to
portray Eastern Black Sea. You must go and see, feel, and experience to fully understand.

Ayder Yaylası'nda yüksekçe bir tepeye çıkıp, çam ormanlarının çayırlarla kaynaştığı nefis doğanın
tadını çıkartın. Kulağınızda kemençe sesi, kuş cıvıltıları, ciğerlerinizde tertemiz hava; cennete olmak
gibi sanki her şey. Velhasıl, tüm tasvir etmeye çalıştıklarım bile Doğu Karadeniz için nafile; tam olarak
anlayabilmek için gidip görmek, hissetmek, oraları yaşamak gerek.
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VAN: CAPITAL OF SOLIDARITY AND HOSPITALITY
VAN: DAYANIŞMA VE KONUKSEVERLİĞİN BAŞKENTİ

 gurmex.com
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amed after the Urartians according to the most scientific view, despite many rumors, Van has
Turkey’s biggest lake and occupies 2.5% of the country’s entire territory. It is Turkey's sixth
largest city based on surface area and the pearl of Eastern Anatolia. Dating back to the 7000’s B.C.,
Van was a capital in Urartian times, previously called Turshpa. Van hosted 16 different civilizations
throughout history. The Armenians, Kurds, Turks, Azeris and Persians co-existed here for centuries.
Van is a city that blends love, brotherhood, unity, and togetherness.

H

It is one of the rare cities that have the ability to take you back with Akdamar Island and Church,
Van and Hoşap Castles, which dates back to the Urartian period, Gevaş Halime Hatun Dome,
Bartholomeus Church, Hüsrevpaşa Mosque, Kaya Çelebi Mosque, Yedi Kilise, İzzettin Şir Mosque,
Altınsaç Church, Meher Gate, Şeytan Bridge, Bend-i Mahir Bridge, Çavuştepe Castle, Çarpanak
Island and Monastery, Twin Domes, Adır Island and Lim Church.

Akdamar Adası ve Kilisesi, Urartular zamanından günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış Van
ve Hoşap Kaleleri, Gevaş Halime Hatun Kümbeti, Bartholomeus Kilisesi, Hüsrevpaşa Camii, Kaya
Çelebi Camii, Yedi Kilise, İzzettin Şir Camii, Altınsaç Kilisesi, Meher Kapı, Şeytan Köprüsü, Bend-i Mahi
Köprüsü, Çavuştepe Kalesi, Çarpanak Adası ve Manastırı, İkiz Kümbetler, Adır Adası ve Lim Kilisesi ile
geçmişe götürme yetisine sahip nadir şehirlerdendir.

Mount Artos, one of the few places in the world to host 200 species of butterfly population, rises
in all its grandeur just across Akdamar Island. The only mountain in the world displaying similar
characteristics to Artos is located in New Zealand.

Van zor koşullara sahip büyüleyici bir coğrafyanın incisidir. Göğe uzanan dağları her zaman beyaz
perçem bağlamış analar gibi görkemli, heybetli ve bereketlidir. Akdamar Adasının tam karşısında tüm
heybetiyle yükselen Artos Dağı, 200 tür kelebek popülasyonuna sahip dünyanın sayılı yerlerinden
biridir. Dünya üzerinde Artos ile benzer özellikler gösteren tek dağ Yeni Zelanda'dadır.

akkında bir çok rivayet olmasına rağmen en bilimsel görüşe göre ismini Urartulardan alan
Van; Türkiye'nin en büyük gölüne ve Türkiye topraklarının %2,5'luk kısmına sahiptir. Yüzölçümü
bakımından ise Türkiye'nin en büyük 6. şehri ve Doğu Anadolu'nun incisidir. Tarihi MÖ. 7000 yıllarına
dayanan Van, Urartular zamanında eski adı Tuşpa olan bir başkentti. 16 farklı medeniyet gören
Van'da yüzyıllar boyu Ermeniler, Kürtler, Türkler, Azeriler ve Acemler bir arada yaşadı. Van; sevginin,
kardeşliğin, birlik ve beraberliğin harman olduğu bir şehirdir.

Despite its unique position as Turkey’s largest lake, Lake Van hosts only one fish species called pearl
mullet due to its soda- and salt-containing water. Pearl mullet lives only in Lake Van’s closed basin
in the world. Due to its unique life cycle, pearl mullet migrates to rivers in huge groups every year
because Lake Van’s salt- and soda-containing water does not allow their breeding. Pearl mullet
is given the nickname, Flying Fish, as it flies over waterfalls and puts up great struggles against
streams in its sad journey.

Türkiye'nin en büyük gölü olmasına rağmen hem sodalı hemde tuzlu suları sebebiyle Van Gölünde İnci
Kefali denilen sadece tek bir tür balık yaşar. İnci Kefali dünyada sadece Van Gölü kapalı havzasında
yer alır. Eşsiz bir yaşam döngüsüne sahip İnci Kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suları üremesine
izin vermediğinden dolayı her yıl büyük sürüler halinde akarsulara göç eder. İnci Kefali bu hüzünlü
göç yolculuğunda şelaleri uçarak aştığı ve akarsuya karşı büyük mücadeleler verdiği için Uçan Balık
lakabını alır.

214 of nearly 450 bird species are located in Lake Van’s basin as it lies on their migration route.
Flamingo is one of the most striking species, and it moves with as high as 10,000 members in some
years. Lake Erçek is one of the world’s biggest flamingo stopover spots. “Wings of the East, Lake
Erçek Flamingo Festival" takes place in mid-October every year in İpekyolu district, where flamingos
are seen most frequently. Located next to Lake Van, Lake Erçek is a real bird paradise.

Türkiye’de yaklaşık 450 kuş türünün 213’ü göç yolu üzerinde bulunması sebebiyle Van Gölü havzasında
yer almaktadır. Bu kuşlardan en dikkat çekici olanı sayısı bazı yıllar 10.000'e ulaşan flamingodur.
Erçek Gölü dünyanın en büyük flamingo konaklama yerlerinden biridir. Her yıl Ekim ayının ortasında
flamingoların en yoğun görüldüğü İpekyolu ilçesinde "Doğunun Kanatları, Erçek Gölü Flamingo
Festivali" düzenlenmektedir.

In Van, unity, and solidarity are paramount values. Van breakfast culture is one of the best examples
of local people's cooperation and hospitality. The biggest characteristic distinguishing Van breakfast
from others is the entire range of natural products grown in Van's fertile soil. However, herbed
cheese made out of sheep’s milk has a different place in Van as it contains up to 25 different types of
herbs. In fact, herbed cheese is the cheese variety with the highest amount of vitamin C.. The lavash
bread, and Van’s yeast bread are cooked in stone ovens and indispensable with freshly brewed urn
tea.

Van’da birlik ve beraberlik çok önemlidir. Van kahvaltı kültürü, yerel halkın yardımlaşma ve
misafirperverliğinin en güzel örneklerinden biridir. Van kahvaltı sofrasını diğer kahvaltılardan ayıran
en büyük özellik tamamen Van'ın verimli topraklarında yetişen doğal ürünleri kapsamasıdır. Fakat
koyun sütü ile yapılan ve içine 25 farklı ot katılabilen otlu peynirin yeri Van için çok ayrıdır. Hatta Otlu
peynir C vitamini yönünden dünyanın en zengin peyniridir. Taş fırınlarda pişirilen lavaş ekmeği ve Van
çöreği, taze demlenmiş semaver çayı olmazsa olmazlardandır.
Özetle Van derin mazisi ile hatıralar bıraktıran, özlenen ve özleten bir şehir.. Van'ı anlatmaya ne
sayfalar nede kırık dökük cümleler kifayet eder. Öyle ki ne sultanlar, ne şahlar, ne beylikler gördü bu
koca şehir.. Ne savaşlar, ne afetler yaşadı, yeri geldi ağladı, yeri geldi yürekler yandı. Ama bir gerçek
var ki kim yaşadıysa tarih sayfalarında bu topraklarda hepsi doğayla bütünleşmiş, Botan çayı gibi
hırçın ve sert, Muradiye Şelalesi gibi cesur ve mert.. Erek dağı kadar yüce ve Van Gölü kadar engindi.

All in all, Van is a city which forms memories with its profound history while making one both long
for and feel longed for... Neither pages nor broken sentences would suffice to describe Van. So
much so that this great city witnessed many sultans, kings, and principalities... It suffered numerous
heartbreaking wars, calamities that were cried over. However, there is a reality: whoever witnessed
the pages of history on these lands, they became integrated with nature, while occasionally acting
combative and harsh like Botan or courageous and chivalrous like Muradiye waterfall. They have
been as magnificent as Mount Erek and as vast as Lake Van.

Ahmed Arif bir şiirinde Van'ı çok güzel özetler; "Van kucak açar her dilden, her milletten, her dinden
insana…"

Ahmed Arif summarizes Van very well in one its poem: “Van embraces everyone from any language,
nation, and religion..."

Bir gün hep birlikte kardeşçe semaver çayı eşliğinde bir Van kahvaltı sonrasında buluşmak dileğiyle..

We hope to see you one day at a brotherly/sisterly Van breakfast table that is complemented with
urn-brewed tea...
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Attalus II, who, reportedly ordered his soldiers to "find him the paradise in the world," is regarded
as the modern city’s founder and origin of its name. In other words, Antalya dates back to 2,000
years ago.

Söylentiye göre askerlerine “Bana dünyadaki cenneti bulun” emrini veren II.Attalos, kente aynı
zamanda ismini de veren kurucusu olarak kabul ediliyor. Yani Antalya 2 bin yıldan daha önceye
tarihleniyor.

Attalia, the city of Attalus, eventually acquired the name Antalya and continues to host millions of
visitors annually in modern times after the first arrival of Attalus's soldiers.

Attalos’un şehri Atteleia zamanla Antalya ismini alsa da kent, ilk gelen Attalos’un askerlerinden sonra,
modern zamanlarda da her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam etmiş.

Maybe you have heard, too; there is a term, “capital of tourism,” frequently used when referring
to Antalya. However, I always think that the words we use to describe Antalya should exceed an
industrial connotation.

Siz de duymuşsunuzdur belki; Antalya’dan bahsedilirken çok kullanılan “Turizmin başkenti” diye bir
terim vardır. Oysa ki Antalya’yı tanımlamak için bir sektörün gölgesini aşan kelimeler kullanılmalı diye
düşünürüm hep.

It is because the word, Antalya, should not bring only one thing to minds. Especially nowadays,
when the "tourism" industry is given a role in negative sentences! When somebody starts their
words with "Tourism...", I think "Huh! Now they are going to talk about some unfavorable stuff."

Çünkü Antalya kelimesi akıllara sadece tek bir şey getirmemeli. Hele ki günümüzde “Turizm” kelimesi
neredeyse hep olumsuz cümlelerin içerisinde rol verilen bir oyuncu haline gelmişken! Birileri “Turizm..”
diye cümleye başladığında “Hah! şimdi olumsuz bir şeylerden bahsedecekler” diye geçiriyorum
içimden.

he statue of Attalus II, the King of Pergamon, or “Bergama” in Turkish, salutes the passers-by at
Kalekapısı, one of Antalya’s most central spots.

ergamon, yani bizim bildiğimiz ismiyle Bergama’nın Kralı II. Attalos’un heykeli Antalya’nın en
merkezi noktalarından birinde Kalekapısı’nda gelen geçeni selamlıyor.

For this reason, we should not still cite Antalya only as the capital of tourism. Antalya should be the
first place to come to mind when people talk of "holiday," which is regarded as a need today. The
word Antalya should be interpreted as people’s escape for a break from metropolises where they
are almost overwhelmed by the stress and bleaker lives. We should talk about not only the warm
sun but also the warmth of people and the environment.

İşte bu nedenle Antalya hala sadece turizmin başkenti olarak anılmamalı. Antalya artık günümüzde
bir ihtiyaç sayılan “Tatil” denildiğinde ilk akıllara düşen yer olmalı. Antalya kelimesi, insanların
streslerden adeta boğulup hayatlarının grileştiği büyük metropollerden nefes almak için kaçışlarıyla
anlamlandırılmalı. Sadece güneşin sıcaklığından değil, insanlarının ve ortamlarının da sıcaklığından
bahsetmeli.

For instance, the word Antalya should describe love more often... It should remind that the city
plays host to couples who go there many times to recall their love. Or if we really need an official
description, Antalya should be called, for example, a “Holiday Empire,” thanks to its infrastructure,
which is a byproduct of substantial investments!

Antalya kelimesi daha fazla aşkı anlatmalı örneğin.. Aşkların hatırlanmak için defalarca gelindiği yerin
Antalya olduğunu anımsatmalı. Ya da illa resmi bir tanımlama gerekiyorsa onca yatırımın karşılığında
kurulan altyapısıyla mesela bir Tatil imparatorluğu olmalı!

Antalya is one of the cities with the longest coasts in Turkey. Moreover, almost all these coasts have
superb resort areas built on many civilizations and settlements, some of which were once citystates.

Antalya Türkiye’nin en uzun sahillerine sahip olan şehirlerinden bir tanesi. Üstelik neredeyse bu
sahillerin tamamında bir zamanlar kendileri birer şehir devleti olan bir çok medeniyet ve yerleşimin
üzerine kurulmuş enfes tatil bölgeleri yer alıyor.

Also, Antalya is a place where everybody has many reasons to come again after seeing it for the
first time. Perhaps even this characteristic is enjoyed by a few cities in the world. It offers so many
options even for travel and accommodation that one feels complete bewilderment. Antalya will
allure you for a few more visits to Side and its surroundings when you are in Alanya or other spots
as you spend time in Kemer. These areas are full of options even within themselves. For example,
think of the place where we easily refer to as "Kemer."

Antalya aynı zamanda, onu ziyarete gelen herkesin bir daha gelmek için çok fazla sebepleri olan da
bir yer. Belki de sadece bu özelliği ile bile dünyada sayılı kentler arasında olmalı. Sadece gezmek ve
konaklamak için bile öyle çok seçenekleri var ki insanın aklı allak bullak oluyor. Alanya’ya gelseniz Side
ve çevresini, Kemer tarafına gelseniz diğerlerini görmek için birkaç kez daha çağıracak sizi Antalya.
Hatta bu bölgeler kendi içlerinde bile seçeneklerle dolu. Örneğin Kemer diye geçiştirdiğimiz yeri
düşünün. Beldibi bir başka yer, Çamyuva, Kiriş, Tekirova onlardan bambaşka bir yer! Daha Adrasan’ı,
Olimpos’u, Demre’yi söyleyemedim bile. Ya Finike, Kaş, Kalkan ne olacak?

Here, Beldibi is a place in its own right whereas Çamyuva, Kiriş, and Tekirova are totally different
places!

Anlayacağınız Antalya yedi harfli bir kelimeden çok daha fazlası. Ben onu bu sayfalara nasıl
sığdırabilirim ki!

I have not mentioned about Adrasan, Olympos or Demre yet. And what about Finike, Kaş, and
Kalkan?
As you see, Antalya is much more than a seven-letter word. How can I fit it into these pages!
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hot April afternoon... The dough pieces stuck in piles of peanut... I cannot get this scene out
of my mind where I see on the white production counter of Gaziantep's most famous şöbiyet
manufacturer. Gaziantep cuisine’s magic is rooted a little in this. Special and abundant ingredients,
meticulousness over delicacy, sophisticated and friendly catering culture... I put a special square
baklava with plenty of ingredients right beside this triangular dessert which contains plenty of
cream and pistachio. The flavor burst when I bring to my palate, the crunchy sound like that of
thunder in the first bite, and the lightness that allows eating not one but platefuls of it.

ıcak bir nisan öğleden sonrası… Fıstık dağlarına saplanmış hamur parçaları… Gaziantep’in en ünlü
şöbiyetçisinin bembeyaz üretim tezgahında gördüğüm bu sahne aklımdan çıkmıyor. Gaziantep
mutfağının büyüsü de biraz bundan kaynaklanıyor. Özel ve bol malzeme, lezzete titizlik, gelişmiş ve
samimi ikram kültürü… Bol kaymaklı ve fıstıklı bu üçgen tatlının yanına yine bol malzemeli özel kare
baklavayı koyuyorum. Tabanını damağımla buluşturduğumda oluşan lezzet patlaması, ilk ısırıktaki
gök gürültüsü gibi çıtırtı ve bir tane değil bir tabak dolusu yenebilmeyi sağlayan o hafiflik…
Paketleri hazırlatırken ayaküstü yaptığımız bu mide haylazlığını anlatmak dakikalarca sürse de
bunların hepsi birkaç saniyede olup bitiyor. Dükkanın sahiplerinden Levent Abi bir işaret çakıyor, bizi
dışarıda bekleyen taksiye baklava gidiyor.

Although it would take a few minutes to describe this stomach mischief we did while preparing
packages, it all actually takes a few seconds. Levent Abi, one of the shop owners, gives a sign, and
people take one piece of baklava to the taxi driver waiting outside for us. “He may feel like eating
one...”

“Canı çekmişse…”
UNESCO’nun dünya çapındaki 18 kenti dahil ettiği “yaratıcı şehirler”ağında gastronomi kenti unvanını
alan Gaziantep’in global bilinirliği tesadüf değil. Birkaç dakika içinde gerçekleşen ve göze, kulağa,
damağa, buruna ve kalbe hitap eden bu lezzet şöleninin ardında herkese hitap eden bir insanlık
tecrübesi de var.

The global awareness of Gaziantep, recipient of the title of gastronomy city, in the network of
UNESCO’s 18 "creative cities” around the world, is not a coincidence. Behind this feast of taste
which takes place within a few minutes and appeals to the eye, ear, palate, nose, and heart lies a
human experience. The city’s people, who ensure this unity, have this "food devoutness" we see in
the Italians. Taste is one of the world’s most important matters for the city... Getting on the taxi with
our packs, I witness the most beautiful description of kebab with eggplant during our conversation
with the driver. "They make such a beautiful balcan (eggplant) kebab that they spread balcan like an
ointment." The best küşleme maker in the city, as well as the country, takes his meat from dozens of
butchers in the city every morning saying "I know well about meat, and I like playing with it." Taking
down the shutters in the afternoon the latest because he runs out of meat, the fatherly smiling shop
owner says “I cannot offer my guests meat if I am not confident about its quality just because I will
earn a few pennies more." The meat is so beautiful, and the prices are so convenient for such a big
city that you see it in your dreams on your return path. When you want tea in the city's most wellknown katmer (a crisp pastry), he says gently, "We make katmer well, and they brew tea well. We tell
them, and they bring it immediately.” Masters in the Historical Bakırcılar Bazaar continue to remind
the forgotten arts. A shopkeeper in Almacı Bazaar praises his two neighbor shops: "Do not miss
their pistachio and pomegranate syrup.” A masterpiece of meat and bitter flavor, beyran appears as
the best food to eat at 05:00 in the morning. Your plane could not take off due to fog? After you
checked out at the crack of dawn, your calls you back: "Please stay and rest in your room till dark."

Bu birlikteliği sağlayan kentin insanında, İtalyanlarda da gördüğümüz o “yemek ciddiyeti” var. Kentte
dünyanın en önemli meselelerinden biri lezzet… Paketlerle bindiğimiz taksi şoförüyle koyulduğumuz
yemek sohbetinin içerisinde hayatımda duyduğum en güzel patlıcan kebabı betimlemesine şahit
oluyorum. “Orada o kadar güzel balcan (patlıcan) kebabı yapıyorlar ki balcan merhem gibi sürülüyor.”
“Eti iyi bilirim, etle oynamasını severim” diyen şehrin ve ülkenin en ünlü küşlemecisi etini her sabah
şehrin onlarca farklı kasabından topluyor. Et bittiği için en geç öğleden sonra kepenkleri indiren
babacan gülümsemeli dükkan sahibi, daha çok et tedarik etmesi için yapılan önerilere “İki kuruş
fazla kazanacağım diye misafirlere inanmadığım kalitedeki eti sunamam.” diyor. Eti o kadar güzel,
fiyatlar büyük şehre göre o kadar uygun ki dönüş yolculuğunda rüyalarınıza giriyor. Şehrin en bilinen
katmercisinde çay istediğiniz zaman nazikçe “biz katmeri iyi yapıyoruz, yandaki çay ocağı çayı iyi
yapıyor, onlara söylüyoruz hemen geliyor” diyor. Tarihi Bakırcılar Çarşısı’ndaki ustalar unutulmuş
sanatları hatırlatmaya devam ediyorlar. Almacı Pazarı’ndaki esnaf, iki yan dükkanını övüyor: “Onun
fıstığını, nar ekşisini de es geçme.” Acının ve etin şaheseri beyran sabah 5’te yenebilecek en güzel
yemek olarak karşınıza Gaziantep’te çıkıyor. Uçağınız sisten kalkamadı mı? Sabahın köründe çıkış
yaptığınız oteliniz sizi geri arıyor: “Akşama dek kalın odanızda, dinlenin.”

Gaziantep talks to you not only through great flavors on your plate. It also calls you with details at
every corner of the city, in every mark and at every bite. "It's not a coincidence," you murmur with
your mouth, "it's not vallahi (par Dieu).”

- 38 -

Gaziantep, sizinle sadece tabağınızdaki muazzam lezzetler aracılığıyla konuşmuyor. Şehrin her
sokağında, izinde ve lokmasında ruhunuzu da doyuran bir ayrıntıyla sesleniyor. “Tesadüf değil” diye
mırıldanıyorsunuz ağzınız oldu, “vallahi değil.”
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NEMRUT: THE BEST SUNRISE IN THE WORLD
NEMRUT: DÜNYANIN EN GÜZEL GÜNDOĞUMU
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One of the reasons is undoubtedly the enchanting atmosphere of the giant sculptures looking
partly to the east and part to the west at the peak of Mount Nemrut, the region’s highest spot. Here
the story of this sunrise lies in the secret of these giant statues.

Bölgenin en yüksek tepesinde, Nemrut Dağı zirvesinde, bir kısmı doğuya, bir kısmı ise batıya bakan
dev heykellerin yarattığı büyüleyici atmosfer kuşkusuz nedenlerin biri. İşte bu güzel gündoğumunun
hikayesi bu dev heykellerin sırrında yatıyor.

This archaeological site on top of Mount Nemrut is actually a king's grave: Antiochus I.

Nemrut Dağı’nın tepesindeki bu ören yeri aslında bir kralın mezarı: I. Antiokhos.

The most important characteristic of the Kingdom of Commagene, surrounded by Cilicia in the west
and Cappadocia in the north, was its hold on various junction points in the Toros Mountains, i.e.,
its geopolitical significance. Having pursued wise foreign policies between the Roman and Parthia
Empires, this kingdom survived for many years despite its small size thanks to this diplomacy. And
the period of King I. Antiochus represents the golden years of the Commagene Kingdom. Antiochus
gets a grave place on top of Mount Nemrut to immortalize his name. These giant statues are the
remnants of this graveyard. Well, why are there so many sculptures and what was the reason for
putting them here?

Batıda Kilikya ve kuzeyde Kapadokya ile çevrili olan Kommagene Krallığı’nın

he world's best sunrise takes place in Nemrut. You already know this. Well, do you know the
reason behind?

ünyanın en güzel gündoğumu Nemrut’tadır. Bunu zaten biliyordunuz. Peki bu neden böyledir
biliyor musunuz?

en önemli özelliği Toros Dağları’ndaki çeşitli kavşak noktalarını tutması, yani jeopolitik önemi. Roma
ve Part İmparatorlukları arasında akıllıca dış politikalar izlemiş bu krallık, bu diplomasi sayesinde küçük
olmasına rağmen varlığını yıllarca sürdürmüş. Kral I. Antiokhos dönemi ise Kommagene Krallığı’nın
altın yılları. Antiokhos adını ölümsüz kılmak için Nemrut Dağı’nın tepesine heybetli bir mezar tepesi
yaptırmış. İşte bu dev heykeller bu mezar yerinden kalma. Peki neden bu kadar çok heykel var ve
buraya konmalarının amacı neydi?
Kommagene Krallığı’nın ismi Yunanca, genler topluluğu anlamına geliyor. Kurucu Kallinikos’un kökleri,
baba tarafından büyük Pers Krali Darius’a, anne tarafından ise Büyük İskender’e dayanıyor. Yalnızca
kurucusu değil, tüm kültürel öğeleriyle Antik Yunan ve Pers kültürlerini birleştiren Kommagene
Krallığı’nda, bu kesişimin tepe noktası ise Kral I. Antiochos’un dönemi. Bu kral Yunan ve Pers dinlerinin
tanrılarını birleştirip, kendisini de tanrılaştırarak yeni bir din ve bunun etrafına da bir güç odağı kurma
hayalini taşıyor. Ve de tabi ki bölgenin kutsal sayılan Nemrut tepesine bu görkemli tapınağı inşa ediyor.
Heykel sıralarının iki başına kültürlerinde cennet ve asaletin simgeleri kartal ve aslan heykellerini, bir
tarafı doğu yönünde Pers ülkesine, bir tarafı ise batı yönünde Yunan ülkesine bakacak şekilde iki
kültürün tanrılarının heykellerini ve tabi ki kendi heykelini diktiriyor. Bu heykellerin arkasında kendi
kanunları, vasiyeti ve tepedeki kümülüste ise kendi mezarı yer alıyor.

The name of the Kingdom of Commagene means a group of genes in Greek. The roots of the founder
Kallinikos have his origins in Darius, the great Persian king on his father’s side, and in Alexander the
Great on his mother’s. And the period of King Antiochus I is the peak of this intersection in the
Kingdom of Commagene, which combined the Ancient Greek and Persian cultures not only with
its founder but also with all cultural elements. This king has the dream of combining gods of Greek
and Persian religions, deifying himself and establishing a new religion and a power center around it.
And of course, he gets this splendid temple built on the Nemrut Hill, regarded as sacred part in the
region. He gets the statues of eagles and lions as the cultural icons of paradise and nobility placed
at the the beginning of the two rows of sculptures and then the statues of the gods of the two
religions one looking at the Persian land in the east and the other looking at the Greek land on the
west, and of course his own statute. Behind these sculptures are his laws, his will, and his own grave
on the cumulus on the hill.

Kral I. Antiochos’un hayalinin gerçekleşmediği kesin. Ancak kalıntılarıyla dahi, bu kültürleri birleştirme
hayali, seremoniler için yaptırılmış doğu ve batı teraslarındaki heykel kalıntılarıla bugün bile halen çok
etkileyici.

It is certain that the dream of King Antiochus I did not come true. But the dream of combining these
cultures, even with the remnants, is still very impressive today with sculptural remains on the eastern
and western terraces, which were built for the ceremonies.

İşte Nemrut’taki gündoğumunun güzelliği yalnızca günün ilk ışıklarının yarattığı renk ve gölgelerden
değil, hikayesini bildiğiniz zaman, Kommagene Kralı Antiokhos’un barışçı ve biraraya getirici bu
büyük hayalinden geliyor. Bir sabah uyandığımızda tüm insanlığın üzerine bu hayaldeki gibi barışçı ve
Nemrut’taki kadar güzel bir günün doğmasını dilerim.

Therefore, when you know the story, you understand that the beauty of the sunrise in Nemrut comes
from not only the color and shadows created by the first lights of the day but also Commagene
King Antiochus’s great peaceful and unifying dream. I wish that, when we wake up one morning, the
humanity witnesses a sunrise as peaceful as in this dream and as beautiful as in Nemrut.
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THRACE AND ANCIENT STORIES
TRAKYA VE KADİM ZAMAN ÖYKÜLERİ

 gezginmarti.com

W

e encounter the name Thrace, coined in the ancient Greek mythology for referring to the
Thracian tribes, first in Homer's famous Iliad.

T

rak kavmine dayanan ve kökenini kadim Yunan mitolojisinden alan Trakya ismine ilk olarak
Homeros'un ünlü İlyada destanında rastlarız.

Agamemnon one of the commanders of the Trojan War sets out to join the war with his ships but
accidentally shoots a sacred deer. The gods get very angry with this and stop the winds to punish
the commander. Agamemnon begs the gods to restore the wind for a long time, and ultimately
the gods say that they will grant his wish on one single condition; the commander will sacrifice his
daughter Iphigenia to the gods. Agamemnon obeys the command, but the mother, Clytemnestra,
never forgives her husband and takes her revenge by killing him at the end of the war. Orestes,
witnesses all these, is taken from the palace and raised elsewhere. When he becomes an adult and
returns to his mother, he avenges his father’s murder by killing his mother. However, this time the
revenge gods hunts down Orestes and offer Orestes a chance to wash his dirty hands off with
mother's blood and purify himself from sins. Only if Orestes finds a spot to wash his hands where
the three rivers meet, will he find peace.

Truva Savaşı’nın komutanlarından Agamemnon gemileriyle savaşa katılmak üzere yola çıkar ama
yanlışlıkla kutsal bir geyiği vurur. Tanrılar buna çok kızarlar ve komutanı cezalandırmak için rüzgarları
durdururlar. Agamemnon, uzun süre tanrılara rüzgarı geri vermeleri için yalvarır ve nihayetinde
tanrılar tek bir şartla dileğini yerine getireceklerini söylerler; komutan, kızı İfigenia’yı tanrılara kurban
edecektir. Agamemmon buyruğu yerine getirir lakin anne Klytamaestra kocasını hiçbir zaman
affetmez ve savaşın sonunda eşini öldürerek intikamını alır. Bütün bunlara tanıklık eden oğulları
Orestes ise saraydan alınıp başka yerlerde büyütülür. Yetişkin olup annesinin yanına döndüğünde
ise annesini öldürerek babasının intikamını alır fakat bu sefer de intikam tanrıları Orestes’in peşine
düşerler ve Orestes’e anne kanıyla kirlenen ellerini yıkayıp günahlarından arınması için bir teklifte
bulunurlar; Orestes ancak üç nehrin birleştiği bir yer bulup ellerini orada yıkarsa huzura kavuşacaktır.
Rivayet odur ki Orestes yıllarca böyle bir yer arar ve sonunda Arda, Meriç ve Tunca nehirlerinin
birleştiği yeri, bugünkü Edirne’yi bulur. “İşte buldum!” der heyecanla. Orestes bir daha geri dönmez
ve Orestia adını verdiği kasabayı kurarak burada hayatını geçirir.

According to the story, Orestes seeks such a place for years and eventually finds Edirne, where Arda,
Maritsa and Tundzha rivers join. "I have found it!” he exclaims. Orestes never returns, and he spends
his life here establishing the town he calls Oresteia.

Bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale şehirlerini içine alan Thrāikē bölgesi binlerce yıl önce
Orestes’i cezbettiği gibi tarihi ve kültürel mozaiğiyle gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen
misafirleri cezbetmeye devam etmektedir.

Today, the region of Thrāikē, which encompasses the cities of Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, and
Çanakkale, attracts visitors from Turkey and abroad with its historical and cultural mosaic just as it
did Orestes thousands of years ago.

Mimar Sinan’ın ustalık eserim diye nitelendirdiği ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ihtişamlı
Selimiye Camii, 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü’nün sahibi Sultan II.Bayezid Külliyesi
Sağlık Müzesi, Ara Güler’in ünlü karesiyle fotografik hafızamıza kazınan Eski Camii ve diğer pek
çok camileri ve kiliseleri, hamamları, Avrupa’nın en büyük, dünyanınsa üçüncü en büyük havrasının
(sinagog) yanında birbirinden güzel eski evleri, konakları, köylerinde dolmenleri, yol kenarlarında
sonsuzluğa uzanırcasına boy gösteren sarı yeşil düzlükleri ve ay çiçek tarlalarıyla Trakya insan ruhunu
bir kez esir aldı mı asla bırakmaz.

Once Thrace takes the human soul captive, it never lets go with the following elements: the
magnificent Selimiye Mosque, described by Mimar Sinan as his masterpiece and covered by the
UNESCO’s World Heritage List, Sultan II, Bayezid Külliyesi Health Museum recognized with the
European Council’s European Museum Award in 2004, Eski Mosque placed in our memories thanks
to Ara Güler’s famous photo, and many other mosques, churches, baths, Europe’s biggest and the
world’s third biggest synagogue, beautiful old houses, mansions, dolmens in the villages, yellow and
green plains that stretch until eternity, and sunflower fields.

Bir yaz günü kendinizi 655 yıldır devam eden, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar
listesindeki Kırkpınar etkinliklerinde pehlivanları izlerken buluverirsiniz. Sonra bir bakmışsınız Saroz
Körfezi’nde berrak sularda yüzüyor, dalış yapıyorsunuz. Uçmakdere’ye (Tekirdağ) gidip yamaç
paraşütü yapıyorsunuz mesela. Çanakkale’de, Homeros’un izinde antik zamanların izinde geziyor,
Keşan’da mahalle kahvelerine girip Burhan Öçal’ın yaptığı gibi doğuştan yetenekli Romanların
inanılmaz güzellikteki müziklerini dinliyor, neşeleniyorsunuz. Sonra Kakava şenliklerine gidiyor, baharın
gelişini yine Romanlarla beraber müzik yaparak, dans ederek, gül ağaçlarının altına dileklerinizi yazarak
ve ateşten atlayarak kutluyorsunuz. Eski bir Trak geleneği Bocuk gecesine katılıyor, balkabağından
tatlılar yapıp yiyor ve maskeler takarak sokakta insanları korkutuyorsunuz.

On a summer day, you may find yourself watching the wrestlers at 655-year-old Kırkpınar events,
which feature on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List. Then, in a sudden, you are at Saroz
Gulf swimming and diving in clear waters. For instance, you go to Uçmakdere (Tekirdağ) and do
paragliding. In Çanakkale, you stroll in ancient times, in the footsteps of Homer, then you enter
Keşan’s neighborhood coffee houses, listen to the gifted Roma people’s incredibly beautiful music,
as Burhan Öçal does. And then you go to the Kakava festival, celebrate the arrival of spring again
with the Romani’s music, dancing, writing your wishes beneath the rose trees and jumping over the
fire. You take part in the bead night, an ancient Thrace tradition, make or eat pumpkin deserts, and
scare people on the streets by wearing masks.

Bunca gezip tozmanın sonunda da elbette karnınız acıkıyor ve ünlü tava ciğerini, köfteyi, tuzlu
lokmaları, göçmen böreklerini, Trakya peynirlerini, narlı lokumu, badem ezmesini ve deva-i miski
özenle midenize yolluyorsunuz.

After playing around this much, you naturally feel hungry, and you devour famous pan-fried liver,
meatballs, salted lokma, migrant pastries, Thrace cheese, pomegranate Turkish delights, almond
paste and deva-i misk delicately.

Yine de bir şeyler eksik kalıyor. Çünkü Trakya’da zaman sürekli kendini yeniliyor, keşfedecek şeyler hiç
bitmiyor. Orestes’in büyük günahları vardı, modern insanınsa büyük bir huzur arayışı. Homeros’un
kahramanlarıyla kaderimiz Trakya’da birleşiyor.

Still, something is missing. It is because in Thrace time constantly renews itself, and there is no end
to things requiring discovery. Orestes committed great sins, while modern people look for great
peace. Your destiny unites with the heroes of Homer in Thrace.
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KONYA CUISINE
KONYA MUTFAĞI

 harbiyiyorum.com

K

onya is known as Turkey’s largest city in terms of surface area. Apart from the settlement of
Çatalhöyük, which is under Unesco’s protection together with Rumi and Shems, and its role a
the capital of many ancient civilizations, for us Konya has another issue which is at least as big as its
surface area. What would that be? Its cuisine

K

Well, what can you expect from us? This is our perspective.

Eh ne yapalım? Bizim de perspektifimiz bu.

onya, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip şehri diye bilinir. Rumi'si, Şems'i Unesco tarafından
koruma altına alınan Çatalhöyük yerleşimi, birçok kadim medeniyete başkentlik yapması v.b. bir
yana; bizim için en az yüz ölçümünün büyüklüğü kadar büyük olan bir meselesi daha var Konya'nın.
Nedir derseniz? Mutfağı.

Mesele diyorum, çünkü bu bir küçük Konya mutfağı meselesi aslında. Kendine has bunca yemek
çeşitliliği olmasına rağmen Türk yeme içme kültüründe bir Gaziantep ya da Hatay gibi bilinmez
Konya Mutfağı. Oysa ki diğer bütün büyük şehirlerde en az Gaziantep kebapçıları kadar yaygındır
“etliekmek”çiler ve “mevlana”cılar.

I called it an issue because it's actually a petty issue in Konya’s cuisine. Although it has so many different
dishes, Konya Cuisine is not known as much as Gaziantep or Hatay in the Turkish food&beverage
culture. However, “etliekmek” and “mevlana” as a pita type is as common as Gaziantep kebab places
in all other major cities.

Ama öncesinde gelin gerçek lezzet peşinde koşanların Konya’da hangi lezzeti nerede bulacağından
bahsedelim. Etliekmek denildiği zaman akla Konya'nın geldiği aşikar. Kuşbaşılı pide gibi ama değil,
tantuninin pide üzerindeki hali gibi ama o da değil. Bu yüzden başlıbaşına bir kategori olmuş işte
"etliekmek". Peki Konya’da etliekmeği nerede mi yiyeceksiniz? Bolu Lokantası’nda…1964 yılından bu
yana Konya’ya özgü etliekmeği, Konya usulüne uygun olarak yapan önde gelen restoranlardan bir
tanesi.

Still, let's first talk about where those looking for real taste can find which taste in which Konya spot.
It is evident that Konya springs to mind when one thinks of etliekmek. It's like a pita with meat cubes
but not exactly. It is like what tantunit looks like a pita but not exactly, either... This is why etliekmek
has become a category by itself. Okay then, where are you going to eat etliekmek in Konya? In
Bolu Restaurant... one of the leading Konya restaurants, which has made Konya-specific etliekmek
according to Konya style, since 1964.

Ayrıca Halk Etliekmek isimli restorana giderseniz bu sefer üzerine peynir konularak yapılan Mevlana
(Konya) böreğinin en iyi icracılarından biri ile karşılaşmış olacaksınız. Ayrıca yine burada kıymanın
üzerine küflü Konya peyniri koydukları “Recai Böreği” ismini verdikleri bir börekleri daha var ki bu da
bizden size ekstra bir gurme tüyo olsun.

In addition, if you go to the restaurant Halk Etliekmek, this time you will encounter one of the best
Mevlana (Konya) pastry-making companies. Similarly, there is another pastry type named "Recai
Böreği," where they put mouldy Konya cheese on the minced meat, which is an extra gourmet tip
to you by us.

Bu arada Konya’da yemekler sadece bunlardan ibaret değil. Hemen hemen her yerde iyi icracılarını
bulacağınız “Bamya Çorbası” bir çorba değil adeta şifa dolu içilebilir bir şaheser. Bamya’yı hiç
sevmeyen insanı bile adeta kendine aşık edecek harikulade bir yemek.

By the way, the dishes in Konya are not limited to these. You will find good performers almost
everywhere "Okra Soup" is not only soup but a masterpiece that is almost full of healing features.
That is a wonderful meal that will make even someone who dislikes okra fall in love.

Pide, hamur işleri ve çorba sizi kesmedi mi? O zaman sizi fırın kebabına alalım. Hacı Şükrü Fırın
Kebap Evi yüz yıllık bir gelenekle etoburları şenlendirmeye devam ediyor. Burada bamya çorbası ve
sacarası tatlısını da denemeyi unutmayın. Sacarası tatlısının da Konya’ya özgü bir lezzet olduğunu
anlamışsınızdır.

Pita, pastries, and soup not enough for you? Then let's tell you about the oven kebab. Hacı Şükrü
Fırın Kebap Evi continues to gratify carnivores with a hundred-year-old tradition. Remember to try
okra soup and the sacarası dessert here. I am sure you now realize that sacaracı desert is also a taste
unique to Konya.

Etten devam edelim. Tirit Konya’da farklı şekillerde yapılır. Ama Tiritçi Mithat’ın yaptığı tirit hem
Konyalıların hem de Konya’ya gelen misafirlerin ilk tercihlerinden. 68 çeşit baharattan oluşan sos,
mangalda pişmiş köfte, közlenmiş biber ve domates. Üstüne de “Cıssss” diye tereyağı.

Let's continue with meat. Tirit is made in different ways in Konya. But Tiritiçi Mithat's tirit recipe is
one of the first choices of both Konya residents and the city’s visitors. Its sauce consists of 68 kinds
of spice, grilled meatballs, roasted peppers, and tomatoes. And you need to add the melting butter
on top of it.

Nasıl acıktınız mı?
Efendim düğün pilavı ve yoğurt çorbasını saymıyorum bile ama eğer siz de en az bizim kadar
lezzet avcısıysanız, Pideci Hasan Şendağlı’da içi peynirli yağ somununu da mutlaka ama mutlaka
denemelisiniz.

Ar you hungry now?

Bu bahsettiklerim Konya mutfağına sadece bir giriş.

I do not cite düğün pilav at all, but if you are as much a flavor enthusiast as us you must definitely
taste oily loaf with stuffed cheese at Pideci Hasan Şendağlı.

Biz girizgahı yapmış olalım, diğer keşiflerinizi sizin olsun.

This is just an introduction to Konya Konya cuisine.
Introduction is my job whereas discovering others is yours.
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MESOPOTAMIAN MARDIN
MEZOPOTAMYALI MARDİN
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O

Ü

ur country hosts different cultures due to the geography it is located in. Every corner of it, east

lkemiz konumlandığı coğrafya nedeniyle birbirinden farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Doğusubatısı, güneyi-kuzeyi her köşesi doğal güzellikleri, tarihi eserleri, mutfak kültürü ile bambaşka
deneyimler sunuyor. Bu farklı deneyimlerden biri de Mezopotamya'ya yukarıdan bakan, buna rağmen
mütevazi şehir Mardin'i görmek, yaşamak, hissetmekti benim için. Gizemli, etkileyici, misafirperver
Mardin; Güneydoğu Anadolu'nun en önemli kültürel duraklarından...

or west, south or north, offers unique experiences with natural beauties, historical artifacts, and

culinary culture. One such experience for me was to see, taste, and feel the humble city of Mardin,
which overlooks Mesopotamia from above. Mysterious, impressive, and hospitable, Mardin is one of
the most important cultural stops of Southeastern Anatolia...

Mardin'in en önemli özelliği; farklı kültürler, farklı diller, farklı diller, farklı etnik kökenlerin harmanlandığı
ve bu harmoni içinde hepsinin varlıklarını tüm güzellikleriyle yaşamaya devam ettiği nadir şehirlerden
biri olması.

Mardin’s most significant characteristic is that it is one of the rare cities where different cultures,
languages, ethnic backgrounds are blended and still led their existence in this harmony with all their

Mardin'in taş evlerinden birinde konakladım. Eski Mardin’de tek bir cadde var, o da tek yön. Gidiş
var, dönüş yok. Diğer bütün sokaklar sadece eşeklere ayrılmış. Otelden gelip bizi caddeden alıyorlar.
Abbaralar arasından, daracık sokaklardan, kirli, yıkık dökük sokaklardan geçip otelin arka kapısına
geliyoruz. Bir an için korkuyorum, acaba ne çıkacak karşıma diye. O küçücük kapıdan içeri girince
1000 yıllık bir Mardin evinin avlusunda muhteşem bir Mezopotamya manzarası çıkıyor karşıma. Gece
sanırsın karşısı deniz. Denizde irili ufaklı gemiler, teknelerin ışıklarını görür gibi.. Halbuki Mezopotamya
burası… Sabah anlayacağım ki, göz alabildiğine ova, geceleri denize dönüşüyor.

beauties. I stayed in one of Mardin's stone houses. There is only one street in Ancient Mardin, which
is one way. It has one way but no return lane. All the other streets are only spared to donkeys. They
come from the hotel and pick us up in the street. We pass through abbara passages, narrow streets,
dirty, rundown avenues to the hotel’s back door. I'm afraid for a moment about what I will encounter.
I come across a magnificent Mesopotamia view in the courtyard of a 1000-year-old Mardin house

Cumartesi akşamında vardım Mardin’e. Her yer kapalı, turist sezonu çoktan bitmiş. Eski Mardin sakin
günlerini yaşıyor. Bizim dışımızda sokaklarda birkaç yabancı turist var sadece. Yemek için kapanmak
üzere olan çok salaş bir kebapçıya giriyoruz. Mardin kebabı atıyor hemen ocakbaşına. O kadar lezzetli
ki… Sohbet de öyle… Mardin insanı hoşsohbet, misafirperver.

as go in through that tiny door. You would suppose sea lies across before at night. Like seeing
the lights of large and small ships or boats... However, this is Mesopotamia... In the morning, I will
understand the plains that stretch as far as the I can see turn into a sea at nights.

Medeniyetlerin kesişme noktası Mardin'de görülecek çok yer var elbette. Sırasıyla Ulu Camii,
Mardin Müzesi, Mor Behnam Kilisesi (Kırklar Kilisesi), Sakıp Sabancı Kent Müzesi, Valilik Binası, Kız
Lisesi, Zinciriye Medresesi, Deyrulzaferan Manastırı, Kasimiye Medresesi ve Mardin merkeze 30 km
mesafedeki Dara Köyü mutlaka görülmesi gereken yerler... Liste daha da uzayabilir, zamanınız varsa
Midyat da görülmeye değer.

I arrived at Mardin on a Saturday evening. Every place was closed, the tourism season was already
over. Ancient Mardin has those calm days. There are only a few foreign tourists on the streets
other than us. For dinner, we enter a very shabby kebab restaurant that is about to close. Mardin is
throwing a kebab right at the beginning of the day. It is so delicious that... So is the conversation...

Mardin sokaklarında gezerken dikkatimi geçen özellikle orta yaş ve üstündeki herkesin mutlaka
selam vermesi. Umarım bu gelenek genç nesillere de aktarılır. Kendimizi turist değil de misafir gibi
hissettirdikleri için Mardinlilere bir kez daha teşekkür ederim.

Mardin’s people are sociable, hospitable.
Of course, there are a lot of places to see in Mardin, the intersection of civilizations. In order, must-see

Artık gitme vakti... Aklımda Mardin’in güzel insanları, Mardin’in lezzetli yemekleri, Mardin’in farklı
mimarisi… Farklı kültürleri tanımak için dünyanın öbür ucuna gitmeden önce ülkemizdeki kültürleri
görmeli, tanımalı. Ülkemizin her ucunda farklı bir kültür, farklı bir dünya var…

places include Ulu Mosque, Mardin Museum, Mor Behnam Church (Kırklar Church), Sakıp Sabancı
City Museum, Governor's Building, Girls High School, Zinciriye Madrasa, Deyrulzaferan Monastery,
Kasimiye Madrasa, and Dara Village, which is 30 km from the center of Mardin... The list can get even
longer. If you have time, Midyat is also worth seeing.
The fact that especially every mid-aged and older individual salutes each other when in Mardin
streets. I hope this tradition will be passed on to younger generations. I thank Mardin’s people once
again because they made us feel like guests rather than tourists.
Now comes the time to leave... I have Mardin’s beautiful people, delicious food, and distinct
architecture in my mind... We must see and recognize cultures in our country before going to the
other side of the world to learn about different cultures. Every corner of our country reveals a
different culture and a different world...
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SEYMEN
BOZASLAN

YEDİGÖLLER: A BREATH OF FRESH AIR AWAY FROM
METROPOLISES

BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA KALMIŞ BİR NEFES: YEDİGÖLLER

 seymenbozaslan.com

O

ur biggest trouble as the dwellers of big cities is probably a frenzy over concrete structures.
Commuting from home to work and vice-versa, sometimes we cannot go beyond what we call
rush. Therefore, when we see a landscape photograph, we stare at it for a long time. I will briefly tell
you about one of those landscapes: Bolu Yedigöller.

K

You already understand what awaits you as you are on your way to this beauty which is 3 hours
away from both Istanbul and Ankara. You fall under Yedigöller region’s spell slowly. It is named after
Büyükgöl, Deringöl, Seringöl, İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl and Kurugöl, which are 100 meters away
from each other.

İstanbul ve Ankara’dan 3’er saat mesafede olan bu güzelliğe doğru giderken, yolda anlıyorsun zaten
seni nelerin beklediğini. Yavaş yavaş büyüsüne kapılıyorsun Yedigöller diyarının. Adını birbirlerine 100
metre uzaklıkta olan, Büyükgöl, Deringöl, Seringöl, İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl ve Kurugöl’den alıyor.

oca şehirlerde yaşayan bizlerin en büyük derdi beton savaşları olsa gerek. Evden işe, işten eve
derken, hayat koşturmacası dediğimiz kelimenin dışına çıkamıyoruz bazen. Bu yüzden bir manzara
fotoğrafı gördüğümüzde uzun uzun bakarız. Sizlere o manzaralardan birinden, Bolu Yedigöller’den
kısaca bahsedeceğim.

Yedigöller’in kıymetlisi Büyükgöl, canlı alabalık yetiştirilmesi için damızlık olarak kullanılıyor. Hatta
ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde ilk alabalık üretme istasyonu 1969 yılında burada kurulmuş.

Büyükgöl, Yedigöller's most precious, is used as a trout breeding place. Moreover, I would like to
give you some interesting information. Our country’s first trout breeding station was established
here in 1969.

Bölgenin en önemli özelliklerinden birisi de, çok fazla bitki türüne ev sahipliği yapması. Kayın, meşe,
kızılağaç, gürgen, titrek kavak, sarı çam, fındık, ıhlamır ağaçları gibi bir çok ağaç bulunuyor. Bu durum,
ülkemizde bitkiler üzerine araştırma yapan uzmanlara da adres gösterir nitelikte.

One of the region’s most important characteristics is that it hosts many plant species. There are
many trees such as beech, oak, alder, hornbeam, aspen, yellow pine, hazel tree, and linden trees. This
situation points to a location for experts who conduct research on plants in our country.

Yedigöller’in bir diğer özelliği de, sahasında bulundurduğu 100 üzerindeki kuş türüdür. Sadece
kuşlar yok tabi. Ayı, kurt, tilki, sincap, yabani ördek, tavşan ve geyik de bu manzaranın bir parçası. Aa
geyik mi ? diye soranlara, bir de güzel haberim var. Yedigöller’de geyik üretme istasyonu bulunuyor.
Dileyenler ziyaret edebilirler.

Yedigöller’s another characteristic is over 100 species of birds it accommodates. There are not just
birds. Bears, wolves, foxes, squirrels, wild ducks, rabbits, and deer are also part of this landscape. I
have good news for those who ask "Huh, a deer?” Yedigöller features a deer breeding station. Those
who desire can visit it.

Yedigöller’i ziyaret için en uygun tarih, nisan ve kasım ayları arasındaki dönem. Özellikle mayıs ve
ekim aylarında her renkten ağaç görebilirsiniz. Tam bir renk cümbüşü sunuyor ziyaretçilerine. Aralık
ve mart arasında ise, Bolu-Yedigöller yolu karla kapanıyor. Bu yüzden Yeniçağa-Mengen üzerinden
bölgeye gitmenizi öneririm.

The best time to visit Yedigöller is the period between April and November. You can see trees in
every color, especially in May and October. It offers a complete riot of colors. On the other hand,
Bolu-Yedigöller is covered with snow from December to March. That's why I suggest that you go to
the region through Yenikaga-Mengen route.

Şimdi bu yazıyı okurken, yeşillik işte ağaç diyerek geçebilirsin. Ama önemli olan bu manzaranın
bir parçası olman, içine dahil olman zaten. Bu yüzden ona uygun hareket etmelisin. Ben sana nasıl
Yedigöller’de huzuru bulursun, mutlu olursun reçeteni yazıyorum. Sabah erkenden gideceksin bir
kere. Kahvaltını yanında götüreceksin serileceksin bir ağaç altına. Demleyeceksin çayını. Bitti mi ?
Hayır. Çadırını kuracaksın ertesi günü bekleyeceksin. Neden mi ? Dünyaya, kuş sesleriyle uyanmak
için..

Now, as you read this article, you may just say these are just green trees. But what matters is that
you can be a part of this landscape and even be involved in it. Therefore, you should act accordingly.
I am writing for you a prescription of how you can find peace and be happy in Yedigöller. To begin
with, you should go early in the morning. You should take your breakfast and recline next to a tree.
You should brew your tea. Is it all? No. You should put up your tent and wait until the next day. You
ask why? To wake up to the world with bird sounds...
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YEŞİLTAŞ

ŞANLIUFA: THE CITY, WHICH ATTAINED ITS SALVATION
KENDİ KENDİNİ KURTARAN ŞEHİR: ŞANLIURFA

 gezirehberleri.com

L

ocated in southeast Turkey, Şanlıurfa is one of the most beautiful cities where Anatolian culture is
felt most deeply. It started to be known as "the City, which saved itself" in the War of Independence
thanks to the spirit of national struggle. Then, the Turkish Grand National Assembly decided, in 1984,
to recognize the city with the title “Şanlı” (Glorious) and change its name to Şanlıurfa.

T

ürkiye’nin güneydoğusunda yer alan Şanlıurfa, Anadolu kültürünün en derin hissedildiği güzide
şehirlerinden biridir. Kurtuluş Savaşında milli mücadele ruhuyla “Kendi Kendini Kurtaran Şehir”
olarak anılmaya başlanmış, ardından 1984 yılında TBMM tarafından “Şanlı” unvanına layık görülerek
şehrin isminin Şanlıurfa olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

One of the oldest settlements in the world that also hosted the world's first universities, Şanlıurfa
is also a very important center for monotheistic religions. Prophet Abraham was born in Şanlıurfa.
The city is also known as the "City of the Prophets" as many other prophets, including Prophet
Eyyüp and Prophet Jesus lived here. Unearthed in archaeological excavations in Şanlıurfa, the
world’s oldest and 12-thousand-year old sculpture, is exhibited in Şanlıurfa Archeology Museum, the
Turkey’s fifth largest museum based on the number of works. In addition, Şanlıurfa still remains the
site requiring the highest number of archeological excavation in the world with the world's oldest
archaeological temple, Göbeklitepe, and many protected sites identified to date back to the same
period.

Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olan ve dünyanın ilk üniversitesinin de bulunduğu tarihi
şehrimiz Şanlıurfa semavi dinler için de çok önemli bir merkezdir. Hz. İbrahim Şanlıurfa’da doğmuştur.
Ayrıca başta Hz. Eyyüp ve Hz. İsa olmak üzere birçok diğer peygamber burada yaşadığı için şehir
“Peygamberler Şehri” olarak da bilinmektedir. Şanlıurfa’da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan
12 bin yıllık dünyanın en eski heykeli, eser sayısı bakımından Türkiye’nin beşinci büyük müzesi olan
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Ayrıca dünyanın en eski arkeoloji tapınağı Göbeklitepe
ve aynı döneme ait olduğu tespit edilen birçok sit alanıyla Şanlıurfa, dünyada en çok arkeolojik kazı
yapılması gereken yer niteliğini hala korumaktadır.

Şanlıurfa’nın en turistik noktası ve şehrin sembolü haline gelen yeri Balıklı Göl’dür. Hz. İbrahim’in ateşe
atıldığında düştüğü yer olarak bilinen bu göl, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
Balıklı Göl çevresinde başta Halil-ür Rahman Camii olmak üzere görülmesi gereken birçok cami ve
dini mekan bulunur. Şehrin en önemli noktalarından biri olan Harran Ovası, Urfa Kalesi, Atatürk Barajı,
Halfeti ve Gümrük Hanı ayrıca en çok ziyaret edilen yerler arasında. Tarihte önemli bir mücadeleye
imza atmış Urfa halkı, samimi ve içten yaklaşımıyla dünyanın birçok noktasından şehri ziyaret etmeye
gelenlere Türk misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtmaya devam etmektedir.

Balıklı Lake is Şanlıurfa's most touristic point and has long become the symbol of the city. The lake
is known as the place Prophet Abraham fell into when he was thrown into the fire. Thousands of
people visit it every year. There are many mosques and religious places to be seen around Balıklı Lake
including Halil-ür Rahman Mosque. The city’s most significant and visited spots include Harran Plain,
Urfa Castle, Atatürk Dam, Halfeti and Gümrük Caravanserais. The people of Urfa, who undertook a
crucial struggle in history, continue to show the Turkish hospitality in its best form the visitors from
many locations of the world with their honest and sincere approach.

Şanlıurfa; Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinin de çıkış noktası. Nitekim dünyaca ünlü kebaba ismi
verilmiş, birçok diğer Anadolu lezzetinin de öncüsü olmuştur. Şehrin halk kültüründe önemli bir yere
sahip olan “Sıra Geceleri” halkın içinden gelen ve günümüze kadar yaşatılmış bir gelenektir. Şehrin
yerleşim yerleri, yapısı ve coğrafi güzellikleri birçok Türk halk müziğinde yer bulacak kadar güzellikte
olmakla birlikte sıra gecelerinde sıkça söylenilir.

Şanlıurfa is also the point of origin for the Turkish cuisine’s most delicious food. As a matter of fact,
the world famous kebab is named after it led the way for many other Anatolian flavors. Created
by the people themselves, the “Sira Nights” have an important place in the city’s folk culture and
this tradition has lived up to date. The city’s settlements, structure and geographical beauty are
beautiful enough to feature in many Turkish folk songs, and they are enjoyed during “sira nights.”

Tarihi ve birçok diğer alanda zenginlikleriyle şehir, adeta bir müze görünümündedir. Tüm bu
özelliklerini günümüze kadar en iyi şekilde sunan Şanlıurfa, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye
devam ediyor.

The city looks like almost a museum with its history and many other richnesses. Şanlıurfa, which has
offered all these features in the best way until today continues to attract the attention of domestic
and foreign tourists.
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TUĞÇE
YILMAZ

TÜRKİYE’DE BENZERSİZ BİR KENT, SİNOP

 gezimanya.com

K

nown as Turkey's northernmost city, Sinop is not unique only in that sense. Whatever I tell you
about this small city... you can’t really find something similar within the country.
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SINOP: A UNIQUE TURKISH CITY

T

ürkiye’nin en kuzey şehri olarak bilinen Sinop’un tek benzersiz durumu bu değil. Bu küçük şehir ile
ilgili size ne anlatsam gerçekten de ülkede bir benzerini bulamazsınız.

For example, did you know that Turkey had fjords, the famous landforms in Norwegian? Hamsilos,
which decorates all Sinop postcards, is Turkey's only fjord. Formed as a result of glacial erosion, the
fjord has a terrific view. Continue right from here, and you reach İnceburun, which is at the country’s
northernmost point. The lighthouse is the iconic structure of İnceburun, located 19 kilometers from
Sinop’s center. It evokes admiration at first sight with its entirely white appearance.

Örneğin Türkiye’de aynı Norveç’teki ünlü yeryüzü şekilleri fiyortlardan olduğunu biliyor muydunuz?
Tüm Sinop kartpostallarını süsleyen Hamsilos Türkiye’nin tek fiyordu. Buzul aşındırması sonucu
oluşmuş fiyordun manzarası müthiş. Buradan devam ettiğinizde ülkenin en kuzey noktasında bulunan
İnceburun’a ulaşıyorsunuz. Sinop merkezine 19 kilometre uzaklıkta yer alan İnceburun’un ikonik yapısı
ise İnceburun deniz feneri. Bembeyaz görüntüsüyle ilk görüşte hayranlık uyandırıyor.

Located on a peninsula stretching along the Black Sea, Sinop is a definitely natural harbor. Sinop has
always been unusual with this feature throughout history. For example, Pasha bastions were built
here as a precaution against likely attacks from the sea during the Ottoman-Russian wars.

Karadeniz’in içine doğru uzanan bir yarımada üzerinde yer alan Sinop elbette ki doğal bir liman.
Tarih boyunca da bu özelliğiyle de hep sıradışı olmuş Sinop. Örneğin Osmanlı-Rus savaşları sırasında
denizden gelebilecek saldırılara bir önlem olarak buraya Paşa Tabyaları inşa edilmiş.

A beach does not spring to one’s mind when I say the Black Sea, does it? :) Yet Sinop is a city of
beaches. Known as the Bodrum of the Black Sea, the unique beaches like Akliman and Karakum
swarm with thousands of people in the summer months. Akliman attracts many tourists with its
7-kilometer-long golden beaches, and it is also the most conducive area for sea daffodil, an endemic
plant. Karakum beach deserves to be seen with its pitch-black sand. As you walk on this volcanic
sand, your feet burn than they do on other beaches. :)

Karadeniz deyince akla hemen plaj gelmiyor, değil mi? :) Ama Sinop tam bir plajlar kenti. Karadeniz’in
Bodrum’u olarak nitelendirilen şehirde Akliman, Karakum gibi benzersiz plajlar yaz aylarında binlerce
insanla dolup taşıyor. 7 kilometre uzunluğundaki altın renkli kumlarıyla pek çok turistin ilgisini
çeken Akliman, aynı zamanda endemik bir bitki olan kum zambaklarının da en sık görüldüğü bölge.
Karakum plajı ise simsiyah kumlarıyla görülmeyi hak ediyor. Volkanik bu kumlarda yürürken diğer
plajlarda olduğundan daha fazla yanıyor ayaklarınız. :)

Alright, did you know that Sinop had 28 waterfalls that link with each other and flow for hundreds
of meters? Tatlıca Waterfalls, located in the Erfelek district of Sinop, as one of these 28 waterfalls,
offers a route not to be missed by trekking lovers.

Peki Sinop’ta birbirine bağlanarak yüzlerce metre akan 28 tane şelale olduğunu biliyor muydunuz? İrili
ufaklı 28 ayrı şelaleden oluşan Sinop’un Erfelek ilçesinde yer alan Tatlıca Şelaleleri, özellikle trekking
severlerin kaçırmaması gereken bir rota.

I find it very difficult to finish Sinop’s unique characteristics. But perhaps the most important one
is the happiness of Sinop’s people :). Indeed, happiness is a tradition that dates back to centuries
ago in Sinop, announced as Turkey's happiest city in all the surveys. It is because it is the home of
the philosopher Diogenes, who argued that happiness can be achieved even in the simplest form
spending his life in a barrel. Today, a Diogenes statute welcomes Sinop’s visitors at the entrance of
the city portrayed on a barrel with a lantern in his hand and his dog beside. Now that its residents
lead a happy life no matter what negativities they see, and despite the vivacious nature of Black Sea,
this city should be a unique in the country, shouldn’t it? :)

Sinop’un eşsiz benzersiz özelliklerini size anlatmakla bitirmem çok zor. Ama belki de bunların içinde
en önemlisi Sinopluların mutluluğu :). Gerçekten de tüm anketlerde Türkiye’nin en mutlu şehri
çıkan Sinop’ta mutluluk yüzyıllar öncesinden gelen bir gelenek. Mutluluğun en basit biçimde bile
elde edilebileceğini savunmuş ve yaşamını bir fıçıda geçirmiş olan filozof Diyojen’in vatanı çünkü bu
mutlu kent. Bugün şehrin girişinde fıçı üzerinde elinde feneri ve yanında köpeğiyle figüre edilmiş olan
Diyojen heykeli karşılıyor Sinop’un ziyaretçilerini. Hayatta ne kadar olumsuzluk olursa olsun, üstelik
de hırçın Karadeniz’e inat hala mutlu yaşayan insanların şehri ülkede benzersiz değildir de nedir? :)
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Of course, there are a lot of places to see in Mardin, an
intersection of civilizations. In order, must-see places
include Ulu Mosque, Mardin Museum, Mor Behnam
Church (Kırklar Church), Sakıp Sabancı City Museum,
Governor's Building, Girls High School, Zinciriye
Madrasa, Deyrulzaferan Monastery, Kasimiye Madrasa,
and Dara Village, which is 30 km from the center of
Mardin... The list can get even longer. If you have time,
Midyat is also worth seeing.

Medeniyetlerin kesişme noktası Mardin'de görülecek
çok yer var elbette. Sırasıyla Ulu Camii, Mardin Müzesi,
Mor Behnam Kilisesi (Kırklar Kilisesi), Sakıp Sabancı
Kent Müzesi, Valilik Binası, Kız Lisesi, Zinciriye Medresesi,
Deyrulzaferan Manastırı, Kasimiye Medresesi ve Mardin
merkeze 30 km mesafedeki Dara Köyü mutlaka
görülmesi gereken yerler... Liste daha da uzayabilir,
zamanınız varsa Midyat da görülmeye değer.
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& IOSU

THE TURKISH PASSION: THE TALE OF A SUMMER LOVE
TÜRKİYE TUTKUSU: BİR YAZ AŞKININ ÖYKÜSÜ

 Mochilleros TV

T

H

here are unexpected passions in life that appear when are not expecting them at all. Like a crush
that comes to you as a city or a love at first sight. A trip that you always have dreamed and finally
one day you got up making it come true. As this adventure we had on a train in 2004 thought the
European guts passing by the heart of the old Constantinople. Counting the kilometers with the
smart old railway sound as the film soundtrack of the trip. my pulse was increasing at the same
time… that summer love was called Turkey.

ayatta, hiç ummadığımız an ortaya çıkan beklenmedik tutkular vardır. Bir şehre vurulma hali ya da
ilk bakışta aşk gibi. Her zaman hayal ettiğiniz ve nihayet bir gün gerçekleştirdiğiniz bir seyahat.
Tıpkı 2004'te bir trene binip Avrupa'dan hareketle vardığımız eski İstanbul’un kalbinden geçerek
yaşadığımız serüven gibi. Eski demir yolunda geride bıraktığımız kilometreleri sayarken duyduğum
ses, seyahatimin müziği gibiydi. Aynı zamanda nabzım da artıyordu... Bu yaz aşkının adı Türkiye idi.

Onun hakkında zaten bir süredir düşünüyordum ama onunla konuşmanın veya yüz yüze gelmenin bir
yolunu hiç bulamamıştım. Bir gün o beni bulan kişi oluncaya dek. İtalya ve Yunanistan arasındaki küçük
seyahat bütçemin planlamasına dahil olmuş, ben de onu o andan itibaren aklımdan çıkaramamıştım.
Binlerce yıllık tarihi bakışı, görkemli kültürü ve geleneği hakkındaki binlerce hikayeye dair sesi, ihtişamı
ve geniş bir coğrafyaya ait kıvrımları...

I was already thinking about her for a while, but never found the way of talking to her, to face her.
Until a day was her the one who found me. She sneaked out in my poor travel budget plan between
Italy and Grecee and since that moment, I couldn’t get her out of my head. Her millenary look of
history, her voice of thousand tales about her spectacular culture and tradition, her curves of the
magnificence and vast territory…

Onunla bir şehir, manzara ya da harabe şeklinde paylaşılan her an, beni yavaş yavaş fethediyordu.
Sanki ona karşı sonsuz bir aşk zaten duymuyormuşum gibi… Efes ve tiyatrosu, Pamukkale ve termal
kaplıcaları, Sultanahmet ve camilerinin çarpıcı zenginliği, rüzgar tarafından hassasça ve yağmur
tarafından ustaca oyulmuş Kapadokya'nın güzelliği derken... günler ve haftalar geride kaldı.

Every moment shared with her in shape of a city, landscape or ruin was conquering me little by little.
Just in case I was not already in an endeless love with her. Efphesus and its theater, Pamukkale and
its termal springs, the stunning wealth of Sultanahmet and its mosques, the beauty of Cappadocia
carved with precision by the wind and the rain as a fine artisan…and the days and weeks flew by.

Ve bu gezi bir gün sona erdi. Hatırladığım şeyden kalan bir Türkiye tutkusu var olmaya devam etti.
Türkiye ve birbirimizi bir daha görmediysek de, başka bir zamanda buluşma sözü verdik. Umarım
yakında. Çünkü eninde sonunda asla unutamayacağınız tutku ve aşklar vardır ve bunlar aklınızdan
sonsuza dek çıkmazlar.

And one day that trip came to an end. An unexpected Turkish passion of what its remember still
survives. Even if Turkey and me we didn’t see to each other again, we made the promise to meet
any other time. Hopefully soon. Because at the end, there are passions and loves that you just can’t
never forget and will stick to you forever.
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ISTANBUL: PARADISE FOR SHOPAHOLICS!
İSTANBUL: ALIŞVERİŞ TUTKUNLARININ CENNETİ!

 whatannawears.com

I

would like to take you on a trip through two continents at the same time! How is this possible?
This is Istanbul – Turkish metropolis with a strait connecting the Black Sea with the Sea of Marmara
dividing Europe and Asia. The city full of colors, amazing cuisine, diverse culture and great shopping..

S

Home to the iconic Hagia Sofia, Blue Mosque, Maiden’s Tower and the Grand Bazaar; Istanbul is
a hub for entertainment and culture as well as a top destination for shopping lovers. Among the
world’s biggest 5 shopping festivals, Istanbul Shopping Fest attracts a lot of shoppers on a yearly
basis. And, with its glitz and glamour; one of the best times to visit is during the Istanbul Shopping
Fest.

Ayasofya, Sultanahmet Cami, Kız Kulesi ve Kapalıçarşı’ya ev sahipliği yapan İstanbul, kültür ve
eğlence merkezi oluşuyla, aynı zamanda alışveriş severler için en çok tercih edilen destinasyonlardan.
Dünyanın en büyük 5 alışveriş festivalinden biri olan İstanbul Shopping Fest, her yıl birçok alışveriş
tutkununu ağırlıyor. Eşsiz görselliği ve büyüleyiciliğiyle şehri ziyaret etmek için en iyi zamanlardan biri
İstanbul Shopping Fest.

During my great adventure, I had the pleasure to stay in a beautiful hotel, which every morning I had
the opportunity to admire the view of majestic Blue Mosque while enjoying rich Turkish breakfast.
No words can describe that feeling..

Bu eşsiz seyahatimde, çok güzel bir otelde kaldım. Her sabah zengin Türk kahvaltısının tadını
çıkarırken, etkileyici Sultanahmet manzarasına hayran olma fırsatı yakaladım. Hiç bir kelime bu
duyguyu tanımlayamaz.

Istanbul is marvelous! The familiar and exotic city showcases the diverse culture and heritage of
Turkey. Topkapi Palace, Galata Tower, Cistern Basilica or the Spice Bazaar are just a few of the city’s
must see places, which can take you into the world of oriental and deep-rooted culture. I have very
fond memories of the cruise on the Bosporus, where you can discover the differences between
European and Asian lands.

Istanbul fevkalade. Bu egzotik ve samimi şehir, Türkiye’nin çeşitliliğini ve zengin mirasını gösteriyor.
Şehirde görülmesi gereken yerlerden sadece birkaçı olan Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Yerebatan
Sarnıcı ve Mısır Çarşısı, sizi mistik ve köklü dünyasına taşıyor. Avrupa ve Asya kıtasının farklarını
keşfedebileceğiniz Boğaz turunda çok güzel anılarım oldu.

izi aynı anda iki kıtaya seyahate götürmek istiyorum. Sizce mümkün mü? Karadeniz ile Marmara
denizini birleştiren; Avrupa ve Asya’yı ayıran şehir, Türkiye’nin metropolü İstanbul. İstanbul, zengin
mutfağı, kültürel çeşitliliği ve mükemmel alışveriş olanakları ile rengârenk.

120’den fazla alışveriş merkeziyle İstanbul, Avrupa’nın pek çok şehrinin toplamından daha fazla
alışveriş merkezine sahip. Festival, dünyaca ünlü markalarda inanılmaz indirimler ve aksesuardan
hazır giyime, her üründe çekici fırsatlar sunuyor.

With over 120 malls around the city, Istanbul has more shopping centers than many countries in
Europe have in total. The festival offers top global brands with fabulous discounts and great deals
on just about everything –from accessories to ready-to-wear, timepieces to tasty treats.

Bizansın eski başkentinde, mutlaka görmeniz gereken bu özel yeri size anlatmalıyım. Dünyanın en eski
alışveriş merkezi, 65 sokak üzerinde kurulu 3600 irili ufaklı dükkânı, kıyafetten, mücevhere, halıdan
kilime, baharatlardan Türk lokumuna her şeyi bulabileceğiniz bir yer Kapalıçarşı. Bu sihirli mekanı
ziyaret ederken leziz gül çayını denedim. Ayrıca fıstıklı helvayı da tavsiye ediyorum, inanılmaz lezzetli.

I need to present you one specific place which is a must see when visiting old capital of the Byzantine.
The oldest shopping mall in the world - Grand Bazaar; 65 streets with more than 3600 enormous
and little shops where you can find actually everything from the outerwear, jewelry, carpet and
kilims, oriental spices to Turkish delights. While visiting this magical place, I tried the most beautifully
served rose tea ever. I also recommend trying halva with pistachios – it tastes so good!

Istanbul Shopping Fest her yıl daha fazla insanı çekiyor, ancak sadece alışverişle değil, bundan çok
daha fazlası var. Benzersiz Türk ve yabancı tasarımcıların yer alacağı “Tasarım Alanı” ve her yılı bir
sonrakinden daha eğlenceli ve cazibeli kılan etkinlikler festivale eklendi.

Each year, Istanbul Shopping Fest attracts more and more people, but it is not all about shopping;
it is far from it! Having added “Design Zones” presenting Turkish and foreign unique designers; and
events that are different every year to make the next festival more alluring and entertaining, the next
edition of the Istanbul Shopping Festival will take place from the 1st to the 16th of July 2017.

Renklerin çeşitliliği, kültürel ve mistik mimarı yapılar, tasarımcı ve sokak modasıyla eşsiz mutfağı... Bu
benim İstanbul’um, sizinkini merak ediyorum!

Variety of colors, cultural and oriental architectural elements, designer & street fashion with great
cuisine – that is my definition of Istanbul and I am willing to know what is yours!
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was in search for sun to escape the cold British winter and after looking at all the destinations
across Europe, Antalya, Turkey was the perfect destination.

oğuk İngiliz kışından kurtulmak için güneş arıyordum ve Avrupa'daki tüm noktalara baktıktan
sonra Türkiye mükemmel bir yer olarak göründü.

Türkiye'ye daha önce hiç seyahat etmemiştim ve Antalya bölgesi hakkında pek fazla şey bilmiyordum;
ama macera için harika bir yer gibi görünüyordu.

I’d never travelled to Turkey before and didn’t know a lot about the Antalya region and it come
across as a wonderful destination for an adventure.

Buraya ulaşınca Türk halkının sıcak misafirperverliği ve gülümsemesi dışında bir şeyle karşılaşmadım.
Türkiye'yi ziyaret etmek için şimdiye kadar daha iyi zaman bulamamıştım.

Upon arrival I received nothing but warm hospitality and smiles from the local Turkish people. It has
never been a better time to visit Turkey than now.

Kaleiçi, Antalya’nın eski şehir merkezi. Burada marinalar, camiler ve eski çarşıların arasında dolaşırken
geçmişe gidebilir ve eski kaldırımlı sokaklarda bu şekilde dolaşabilirsiniz.

Kaleici is the old town location in the city of Antalya. Here you can take yourself back in time and
walk around the old cobbled streets as you navigate your way through marinas, mosques and old
bazaars.

Kaleiçi’nin her şeye sahip olması ve tüm arka sokakları keşfetmek için günlerinizi harcamanız
gerekebileceği için burası, Antalya'yı benim için özel kılan önemli yerlerden biri oldu.

This was one of the big highlights that made Antalya special to me as the old town of Kaleici simply
has it all and you could easily get lost for days exploring all the back alleys.

Hadrian Kapısı, eski şehir ile yeni şehir arasında bir kapı işlevi görüyor. İyi korunmuş bu yapı elbette
uğramaya ve geçmişi hakkında bilgi edinmeye değer.

Hadrian’s Gate acts as a middle road between the old town and the new. It’s been well preserved
and for sure worth stopping off at to learn about the history of this gate.

Antalya'da yapmaktan çok keyif aldığım şeylerden biri de burada pişirilen çaydan bir bardak alıp
Antalya'nın sunduğu çarpıcı okyanus manzarasını özümsemek. Özellikle güneş batmaya başladığında
ve denizin üzerinde parıldarken, gerçekten de muhteşem bir deneyim yaşıyorsunuz. Yerli halkın
yaptığı gibi Türk çayından bir bardak kapın, biraz rahatlayın ve çarpıcı Antalya manzarasını izleyin.

One of my favourite things to do in Antalya, Turkey is to grab a local Turkish tea and take in the
stunning ocean view that Antalya has to offer. Especially when the sun starts to set and the sun
glimmers across the sea it’s truly spectacular to experience. Do as the locals do and grab a local
Turkish tea, relax a little bit and take in the stunning Antalya landscape.

Boş vaktiniz varsa, Düden Şelalesi kesinlikle görülmeye değer. Şehir merkezinden biraz dışarıda
ancak tüm gün için bir araba kiralayabilir ve Termesos Antik Tiyatrosu’nu da ziyaret edebilirseniz
harika bir günlük gezi yapmış olursunuz. Tüm manzarayı gözlemleyip çarpıcı şelaleye yöneldiğinizde
hayal kırıklığına uğramayacaksınız.

If you have some spare time, Duden Waterfalls is totally worth the visit. It’s a little out from the city
centre but if you can rent a car for the day and visit Termessos Colosseum as well, this would make
a great day trip. If you can look around all this and head straigh to the stunning falls on display, you
wont be left disappointed.

Termesos Antik Tiyatrosu müthiş Antalya Milli Parkı ile çevrili şekilde en yüksek noktada yer alıyor;
buradaki alan başlı başına çekici ve görülmeye değer. Bu sürüşten sıkılmayacağınız kesin.
Tiyatro’ya giderken karşılaştığınız tüm kalıntılar, yıpranmış ve dokunulmamış halde ancak yine de
muhafaza edilmiş olarak uzanıyor. Termesos'u ziyaret etmekten keyif aldım; çünkü sanki terk edilmiş
gibi, tabii iyi anlamda terk edilmiş, ve hiç dokunulmamış gibi duruyordu. Buraya sabahın erken
saatlerinde ulaşmaya ve tüm bölgeyi tek başınıza müşahede etmeye çalışın. Burada bir süre takılmak
ve bir zamanlar meydana gelen şeyler hakkında düşünmek harika.

Termessos Colosseum is located on the highest point surrounded by the stunning Antalya national
park, the area itself is really cool and totally worth checking out. It’s not a boring drive, that’s for sure.
All the ruins leading up to the Colosseum lay around on the ground battered up and untouched but
yet still maintained and reserved. I liked visiting Termessos for this reason that it had mostly been
left untouched almost like it had been abandoned, in a good way. Try and aim to get to this place
early in the morning and have the whole place to yourself. It’s awesome to hang out here for a while
and cast your mind back to what happened here once upon a time.

Konyaaltı ana plajdan sadece yürüme mesafesinde olduğu için güzel bir fikirdi. Burada, sahil şeridinde
yan yana dizili serin, yerli bir ortam sunan çok sayıda kafe bulabilirsiniz. Bir bardak Türk çayı kapıp
günbatımını izlemenin yanı sıra biraz güneş ve dalgaları içinize çekmek için güzel yer.
İşte bunlar Türkiye’yi bir daha ziyaret ettiğinizde Antalya'ya gitmeniz için gerekçelerden bazıları.

Konyaalti was a nice idea as it’s only a walking distance away from the main beach. Here you can
find a number of cafes that line the strip and locate a chill local vibe here. Nice location to soak in
some sun and waves as well as grabbing a Turkish tea and watching the sunset.
Some of the many reasons why you should visit Antalya on your next visit to Turkey.
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his year 2017 begins with good news, I am going to visit Turkey, invited as an influencer in The
World Tourism Forum Global Meeting. It will allow me not only to meet very interesting people,
but also a dream come true: to visit this beautiful country. In fact, I have been wanting to go all my
life. It's a pending visit on my vital road map. I think all my travels and previous experiences have
been preparing me to visit Turkey and enjoy it.

u yıl 2017 iyi haberlerle başlıyor, World Tourism Forum Global Meeting’e davet edilen etki sahibi
(influencer) kişilerden biri olarak Türkiye'yi ziyaret edeceğim Bu seyahat, çok ilginç insanlarla
tanışmamın yanı sıra bir hayalimin gerçekleşmesine imkan tanıyacak: bu güzel ülkeyi ziyaret etmek.
Aslında buraya tüm hayatım boyunca gelmek istemişimdir. Bu ziyaret şimdiye dek hayat yolculuğumda
bekleyen bir ziyaret oldu. Sanırım tüm seyahatlerim ve önceki deneyimlerim beni Türkiye'yi ziyaret
etmeye ve bunun da keyfini çıkarmaya hazırladı.

Therefore, it is an honor to me to be invited to this event and to share information and wisdom
with the best professionals in the travel sector and, on the other hand, to discover Turkey. I am
interested in its gastronomy and its traditions, to lose myself in the Grand Bazaar, to shroud myself
in the fragance of the spices, to sail in the Marmara Sea watching sunset, to visit the ancient Troy
and all the historical ruins that treasures his territory, to wander around the Cappadocia, enjoy the
architectural spectacle of Saint Sophia and the bridge over the Bosphorus, the Topkapi Palace,
the Blue Mosque, the Galata Tower ... In short, enjoy this historic crossroads that has been a nexus
between cultures and civilizations, between East and West. In fact, Turkey is this nexus yet.

Bundan ötürü, bu etkinliğe davet edilmek, seyahat sektöründeki en iyi profesyonellerle bilgi ve görüş
alışverişinde bulunmak, diğer taraftan da Türkiye'yi keşfetmek benim için bir onur. Gastronomi ve
geleneklerini, Kapalıçarşı'da kaybolmayı, kendimi baharatların kokusuyla sarmayı, Marmara Denizi'nde
günbatımını izlerken yelken açmayı, antik Truva’yı ve onun topraklarına değer katan tüm tarihi
kalıntıları merak ediyorum. Aynı şekilde Kapadokya'da dolaşmayı; Ayasofya'nın ve Boğaz üzerindeki
köprünün, Topkapı Sarayı’nın, Sultanahmet Camii’nin, Galata Kulesi'nin mimari görünümünün tadını
çıkarmayı... Kısacası, kültürler ve medeniyetler ile Doğu ve Batı arasında bir bağlantı kuran bu tarihi
buluşma noktasının tadını çıkarın. Aslında, Türkiye bu bağın ta kendisi.

I consider myself fortunate to have this work and to be a part of this project. Due my work in
audiovisual communication, I will be able to transmit the experiences of this country as I have done
in all my travels: creating trip videos and adventures. Soon, you will have the opportunity to see this
trip made real on my Youtube channel (https://www.youtube.com/user/viajandocondiego).
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Böyle bir mesleğim olduğu ve bu projenin bir parçası olduğum için kendimi şanslı sayıyorum. Görselişitsel iletişim konusundaki çalışmalarımdan ötürü, bu ülkeye dair deneyimleri, tüm seyahatlerimde
yaptığım gibi, gezi videoları ve maceralar oluşturarak yayınlayabileceğim. Yakında, bu yolculuğun
gerçekleştiğini YouTube kanalımda görme fırsatınız olacak (https://www.youtube.com/user/
viajandocondiego).
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irst, you’ll feel the smells. The wind will carry you to the insatiable lamb chops, baked corn, or
to the pistachio baklava. Amongst these, there’s a whiff of old buildings and the fresh flavor of
the sea. This scent will stay with you forever, begging you to come back, wherever you may roam.

ncelikle kokuları hissedeceksiniz. Rüzgar sizi tadına doyamayacağınız kuzu pirzolalarına, fırında
pişirilen mısıra veya fıstıklı baklavaya götürecek. Bunların arasında eski binaların esintisi ve denizin
taze tadı var. Bu koku nereye giderseniz gidin sonsuza dek üzerinizde kalacak ve geri dönmeniz için
yalvaracak.

Then, you may hear the muezzin’s whisper. The calling to their prayer is the most intense sound of
Istanbul.

İşte daha sonra müezzinin fısıltısını duyabilirsiniz. İbadet için yapılan çağrı, İstanbul’da en yoğun
duyulan ses.

After a few days, the city robs you of your inner peace. You’ll feel hesitant – you would definitely
want to stay more, but at the same time you would want to escape the city’s turmoil, the agony of
the tourist who wants everything, fast and NOW.

Birkaç gün sonra şehir iç huzurunuzu çalar. Tereddütte hissedersiniz; kesinlikle daha fazla kalmak
istersiniz, fakat aynı zamanda şehrin kargaşasından; her şeyi, hemen ve ŞİMDİ isteyen turistin
ızdırabından kaçmak istersiniz.

Leaving Grand Bazaar, we’ve quickly found a very crowded street which we aimlessly walked,
reaching the Galata Bridge. Continuing our foot exploration, we’ve ended up in Kabatas – boarding
a small vessel. The ferry moves gently, leaving Istanbul in a milky haze. The salty vapors on my face
have turned my inner quiver into peace and joy.

Biz Kapalıçarşı'yı terk edip hemen sonrasında üzerinde amaçsızca yürüdüğümüz çok kalabalık bir
caddeyi keşfettik ve oradan Galata Köprüsü'ne ulaştık. Yürüme keşfimize devam ederek Kabataş’a
vardık ve küçük bir tekneye bindik. Vapur hafifçe hareket ettiğinde İstanbul'u süt rengi bir pusun
içinde bırakır. Yüzümdeki tuzlu buharlar, içimdeki titreyişi huzur ve sevince dönüştürdü.

The ferry cruises the Marmara Sea, and a magic mist lays on the skyscrapers and the white mosques.
We dock on a small, bosky island – finding serene locals and hasty tourists. It’s a day-tripper’s
paradise – most of who don’t really stop to look and feel. They storm into everything, take pictures,
then run to the next ferry, going to the next island. Their loss is tremendous.

Vapur Marmara Denizi'nden geçerken, gökdelenlerle beyaz camilerin üzerine büyülü bir sis yerleşir.
Küçük ve ağaçlarla dolu bir adaya demirlerken sakin yerli halk ve aceleci turistlerle karşılaşıyoruz.
Burası, “gündüz gözüyle” gezi yapanların cenneti; çoğu bakmak ve hissetmek için durmuyor bile. Her
şeye hücum edip fotoğraf çekerler, sonra bir sıradaki vapura koşup sonraki adaya giderler. Bu esnada
çok şey kaybederler.

If you have the honor to be in Istanbul for a day, please stop and listen to his whisper.
You can’t get enough of this amazing city, you won’t learn Istanbul' secrets, streets, and flamboyant
corners, where the tea is steaming its gold edged glass. In Istanbul, you can never perceive the same
things as you previously did, because the light will be different, and you might learn some of the
smells, maybe even some of its mysteries, only if you would stop and listen.
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İstanbul'da bir gün boyunca kalma şerefine nail olduysanız lütfen durun ve fısıltıyı dinleyin.
İstanbul'un sırlarını, sokaklarını ve çayın altın yaldızlı bardağın süslü kısmına gelen buharı
keşfedemezseniz bu şaşırtıcı şehre doyamazsınız İstanbul'da bir şeyleri, daha önce olduğuyla aynı
algılayamazsınız; çünkü ışık farklılaşır; durdurup dinlemeniz koşuluyla bazı kokuları ve hatta bazı
gizemlerini öğrenebilirsiniz.
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Dissecting the tremendous Lycian Way, a footpath that stretches over 500km along the stunning
coastline, this picturesque village has transformed into an alternative utopia for travellers and
adventurers around the world.

Çarpıcı sahil şeridi boyunca 500 kilometreden daha uzun mesafede uzanan bir patika olan muhteşem
Likya Yolu'ndan ayrılan bu güzel köy, tüm dünyadan gezginler ve maceracılar için alternatif bir
ütopyaya dönüşmüş durumda.

Olympos is steeped in fascinating history that appears to know no boundaries. Spectacular Roman
ruins are scattered between the village and the sea, creating a labyrinth of pathways through colossal
statues and columns. Scaling the surrounding mountains leads to even more intricate remains of
the ancient architecture. Unlike others in Turkey, these impressive structures are partially overgrown,
having succumbed to the lush nature around it. The ruins demand slow and thoughtful exploration.

Olimpos, sınır tanımayan büyüleyici bir tarihle dolu. Muhteşem Roma kalıntıları, köy ile deniz
arasında yayılırken devasa heykeller ve sütunlardan oluşan bir labirent yaratıyor. Çevreleyen dağlar
ölçeklendirildiğinde antik mimarinin daha karmaşık kalıntıları ortaya çıkıyor. Bu etkileyici yapılar,
Türkiye'deki diğer örneklerden farklı olarak, etrafındaki yemyeşil doğaya kısmen yenik düşmüş.
Harabeler yavaş ve üzerinde düşündüğünüz bir keşif gerektiriyor.

A short journey from the town is the inspiring Chimaera of Cirili; a collection of eternal flames that
dance and twirl on the surface of the rocky landscape in hypnotic fashion. A visit late at night will
prove to be a memory that stays with you for as long as the flames shall burn.

Kasabadan kısa bir yolculuk yapıldığında; kayalık manzaranın yüzeyinde hipnotik biçimde dans eden
ve dönen sonsuz alevlerin oluşturduğu ve ilham verici Çaralı’nın efsanesi Chimara’ye esin kaynağı olan
şeyle karşılaşılıyor. Gece geç saatlerde yapılan bir ziyaret, alevler yandığı süre boyunca hafızanıza
kazınmasını sağlayacaktır.

estled in an idyllic corner of the Mediterranean, surrounded by limestone cliffs and dense forest,
lies one of Turkey’s most unique destinations – Olympos.

kdeniz'in pastoral bir köşesinde bulunan, kireçtaşı kayalıkları ve sık ormanlarla çevrili Olimpos,
Türkiye'nin en eşsiz yerlerinden birinde uzanıyor.

The village itself appears to be handcrafted by an ensemble of trendy artists. Olympos is famous
for its treehouse accommodation, and a walk through the town will cross a number of unique
backpacker hostels perched high in the treetops, constructed from local timber and often hand
painted with beautiful designs.

Köy üzerinde trend sanatçılardan oluşan bir grup tarafından el işçiliği çalışması yapılmış gibi görünüyor.
Olimpos, ağaç evlerde sunduğu konaklama hizmetiyle ünlü; kasabada bir yürüyüş yaptığınızda
ağaçların yüksek bölümlerine yerleştirilmiş, yerel keresteden inşa edilen ve güzel çoğunlukla elle
boyanan güzel tasarımlara sahip ve sırt çantalı gezginlerin yararlandığı bir dizi benzersiz pansiyonlarla
karşılaşırsınız.

For all its beauty and distinction, it is the adventure activities that push Olympos as one of the best
destinations in Turkey. Thousands of rock climbers from around the world flock to the village every
year to ascend the jagged cliffs and precipitous crags.

Bunca güzelliği ve ayrıcalığına rağmen, Olimpos'u Türkiye'nin en iyi yerlerinden biri kılan, sunduğu
macera etkinlikleri. Dünyanın dört bir yanından gelen kayalar için gelen binlerce tırmanıcı, keskin
uçurumlara ve yalçın kayalara tırmanmak için her yıl köye akın ediyor.

Scuba divers find solace in the enthralling shipwrecks off the coast. The adjoining beach is perfect
for swimming and relaxing, while mountain bikers and hikers can immerse themselves in the pristine
environment that can only be discovered in this part of the country.

Tüplü dalgıçlar, kıyı açıklarındaki büyüleyici enkazlarda avunuyorlar. Hemen bitişikteki plaj, yüzme
ve rahatlama için mükemmel iken dağ bisikletçileri ve yürüyüşçüleri kendilerini, yalnızca ülkenin bu
bölümünde keşfedilebilecek bakir çevreye bırakabiliyor.

Few places offer the diversity and excitement of Olympos, and no matter the reason it should not
be missed when travelling through Turkey.
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Olimpos'taki çeşitlilik ve heyecanı sunan çok az yer var ve burası, sebep ne olursa olsun, Türkiye'de
seyahat edilirken kaçırılmaması gereken bir yer.
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N

emrut Dag, in the Taurus Mountains, lies in southwestern Anatolia and once belonged to the
Kingdom of Comagena, whose culture combined a mix of Greek and Persian features.

T

oros Dağları'ndaki Nemrut Dağı, Güney Batı Anadolu'da yer alır ve bir zamanlar kültüründe Yunan
ve Pers karakteristiklerinin bir karışımını birleştiren Kommagene Krallığı'nın ürünüdür.

Antiochus, the King of Comagena, had his mausoleum built on the top of this fantastic place. In
addition to the believed place where his tomb might have been constructed, I was able to appreciate
the stone slabs arranged in a pyramid shape, and also the several sculptures representing the royal
family and some interesting Greek deities.

Kommagene Kralı Antiochos, bu muhteşem yerin üzerine anıt mezarını yaptırmıştır. Mezarın inşa
edildiğine inanılan yer olmasının yanı sıra piramit şeklinde düzenlenmiş taş levhaları ve ayrıca kraliyet
ailesi ile bazı ilginç Yunan tanrılarını temsil eden birkaç heykeli inceleyebildim.

Bu tarihi bölgede beni en çok etkileyen şey, M.Ö. 1. Yüzyıldan kalmakla birlikte iyi korunan eski
heykeller ve Fırat Nehri ile Atatürk Barajı'nı çevreleyen fevkalade manzaralardı. Tüm bölge insanın
nefesini kesiyor; nehrin yoğun mavi rengiyle birlikte dağların kahverengi ve yeşilimsi renk tonlamaları
arasındaki güzel zıtlığı hala hatırlıyorum.

What impressed me the most about this historical site was the well preserved 1st century BC old
statues and the magnificent surrounding views of the Euphrates River and Atatürk Dam. The whole
region is breathtaking, and I still remember the beautiful contrast between the ochre and greenbrownish tonalities of the mountains, along with the heavy hue blue color of the river.

Bu kompleks, 1987 yılından beri UNESCO'nun mirası kapsamında ve bölgedeki en önemli arkeolojik
alanlardan biridir. En tepe noktaya ulaşıncaya kadar muazzam bir geçitten yürümemiz gerekiyor;
bu da aslında kendine özgü, izole ve çok büyük bir alana doğru gittiğimizi hissettiriyor. Ben şahsen,
çevrenin manzarasını, mümkün olduğunca kuvvetli bir şekilde hissetmek için geriye dönüp bakmadım.
Gerçekten şaşırtıcı bir etki bıraktı ve bu benzersiz yeri ziyaret ederken geçirdiğim her andan büyük
keyif duydum.

This complex has been part of UNESCO Heritage since 1987 and remains one of the most important
archeological sites in the region. To go all the way up to the top, we have to walk an enormous
walkway, that makes us feel that we're actually heading to a unique, isolated and overwhelming
area. I personally didn't look back, so that the impact of the surrounding views once on top, would
be as powerful as possible. The surprise effect was indeed impressive, and I loved each and every
moment I spent while visiting the unique place.

Türkiye, kültürlerin buluşma noktası olan mükemmel bir ulus örneği. Burası, tek bir ülkedeki farklı
medeniyet ve dinlere ilişkin kapsamlı tarihsel unsuzla karşılaştığımız harika bir varış noktası.

Turkey is the perfect example of a nation between a crossroad of cultures. It is a fantastic destination
where we meet a broad range of historical aspects of different civilizations and religions within one
single country.
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WHEN I FELL IN LOVE YOU
İSTANBUL’A AŞIK OLDUĞUMDA

josepablogarcia.es

 josepablogarcia.es

W

hen I met you, I fell in love with you. Yes, you, Istanbul. I´d never felt this before, even though
I visited many cities around the world. The feeling I had since I set foot on the city, was the
same as young people feel when they fall in love. Butterflies fluttered in my tummy. I was excited
and light headed.

S

The first time was magical. I remember the night of madness and passion as if it were yesterday. We
spent hours in the street, eating food that fascinated me and drinking tea until dawn. That flavour
took me to my bed and made me dream of you. I could barely close my eyes and you were beautiful
again from the first hours of the day. The sunrise with you was unforgettable. Your beauty reflected
in the waters of the Bosphorus. And the rest of the day was wonderful. There was no corner that
did not surprise me. Every building was photographed until I´d had enough. No part of your story
that did not leave me dreamy.

İlk sefer, büyülüydü. Çılgınlık ve tutkuyla dolu geceyi sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Sokakta saatler
geçirdik, ben beni büyüleyen yemekler yiyip şafak vaktine kadar çay içerken. İşte, yatağıma giderken
ağzımdaki bu tattı bana senin hayalini kurduran. Gözlerimi zorlukla kapatabiliyordum ve günün
ilk saatlerinden itibaren sen yine güzeldin. Seninle gündoğumu unutulmazdı. Güzelliğin Boğaz'ın
sularına yansıyordu. Ve günün geri kalanı harikaydı. Beni şaşırtmayan hiçbir köşen olmadı. Yeterli diye
düşününceye kadar her binanın fotoğrafını çektim. Senin hikayenin hiçbir sayfası müphem gelmedi
bana.

Your scent also seduced me. The mixture of spices which perfumes the streets, evoking many
moments, leaving no visitor indifferent. I still remember those aromas as if I were back with you
now. Your skin, in which thousands of people live, those who always attended me with a smile, I also
keep in my memory.

Kokunun da baştan çıkardı beni. Sokaklara yayılan baharat karışımlarının kokusu pek çok anı
çağrıştırırken buna hiçbir ziyaretçi kayıtsız kalmıyordu. O aromaları hala seninle yeniden buluşmuş
gibi hatırlıyorum. Bana bir gülümseyerek bakan binlerce kişinin yaşadığı cildin de hafızamda hep.

ana, seninle ilk karşılaştığım zaman aşık oldum. Evet, sana, İstanbul. Dünyanın dört bir yanında
birçok şehir ziyaret etsem de daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Şehre ayak bastığımdan
beri hissettiğim şey, gençlerin aşık olduklarında hissettikleri şeyle aynıydı. Midemde kelebekler
uçuşuyordu. Heyecanlı ve sersemlemiş bir vaziyetteydim.

Sen herkesin aradığı mükemmel dengesin. Sen ki babanın (Batı) ve annenin (Doğu'nun) en iyi
özelliklerine sahipsin. Sen kozmopolit ve evrenselsin. Sen çeşitli, heterojen ve çok kültürlüsün. Sen
büyüleyicisin! Senden asla ayrılmak istemedim; ayrıldığımda hissettiğim, hüzün ve yakında yeniden
dönme özlemiydi.

You are the perfect balance that everyone seeks. You have the best of your father (the West) and
the best of your mother (East). You are cosmopolitan, universal. You are diverse, heterogeneous and
multicultural. You are fascinating! I never wanted to leave and, when I did, it was with sadness and
longing to return soon.

Sanki bir kadına hissettiğim aşk gibiydi seninkisi. İstanbul, sana tüm bunlardan sonra söyleyeceğim
bir şey var: SENİ SEVİYORUM, İSTANBUL.

As if you were a woman, so I have felt my love for you. Istanbul, I have something to tell you after
all: I LOVE YOU, ISTANBUL.
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SAILING IN TURKEY

TÜRKİYE’DE YELKENCİLİK

 twomonkeystravelgroup.com

O

T

nce again, Turkey has played a big part in my life this year. For the past two years, ever since
we sailed from Panama to Colombia, I have been determined to learn to sail and travel the
world on the wind. I got a taste of the boat life; sailing from one beach to another, catching fish and
swimming every day, I was hooked! When I finally made the decision to start learning to sail, there
was only really one place on my list of choices, the Turkish Mediterranean coast! With a little research
and some advice from friends I settled on Marmaris, from where I joined several others training to
become certified sailors. For a week we sailed a 41 foot yacht through unpredictable seas, stopping
in small harbours with crystal clear water, rustic marinas and incredible local food. Turkish hospitality
speaking for itself once again as the marinas welcomed us free of charge, including electric and
showers, all included with the cost of a meal in the restaurant! This part of the Mediterranean has
been at the centre of sailing history for over one thousand years, the many coves and rocky bays
littered with stories of battles, ancient shipwrecks and Venetian gold. The complex arrangements of
islands, headlands and mountains had the ability to change the wind from one minute to the next,
never allowing us to get too comfortable, always ready to challenge any move we made. Day by day
we learned how to chase the wind and make it work for us. From Marmaris we headed for Ciftlik, a
two hour upwind battle in 20 knot gusts and waves breaking across the bow. The next days brought
more challenges as we criss-crossed the waters between Greece and Turkey, stopping in the ancient
port of Bozburun, the secluded cove of Koca Koy, the buzzing town of Datcha.

ürkiye bu yıl bir kez daha hayatımda büyük bir rol oynadı. Son iki yıldır, yani Panama'dan
Kolombiya'ya doğru yelken açtığımızdan beri, yelken açmayı ve dünyanın etrafında rüzgârla
seyahat etmeyi öğrenmeye kararlıyım. Kayığın tadına zaten bakmış, derken her gün bir plajdan
diğerine yelkenle seyahat edip balık avlayıp yüzmeye bağımlı hale gelmiştim! Nihayet yelken açmayı
öğrenmeye karar verdiğimde, seçenekler listemde sadece bir yer, Akdeniz sahili vardı! Biraz araştırma
yapıp dostlardan bazı tavsiyeler aldıktan sonra sertifikalı denizci olmak üzere birçok eğitime katıldığım
Marmaris'e yerleştim. Bir hafta boyunca, bilinmez denizlerde yaklaşık 13 metrelik bir kayıkla yelken
açarken berrak suların bulunduğu küçük limanlarda ve sade marinalarda durduk ve inanılmaz yerel
yemekler tattık. Elektrik ve duş dahil her şeyin restoranda yenen bir yemeğin maliyetine dahil ediliği
bu ziyaretlerde marinalar bizi ücretsiz karşıladığından Türk misafirperverliği kendisini bir kez daha
ortaya koydu! Akdeniz'in bu bölümü, savaş hikayeleri, eski batık gemi enkazları ve Venedik altınlarıyla
dolu birçok koy ve kayalık körfeziyle bin yıldan uzun bir süredir yelkenli tarihinin merkezinde yer
almıştır. Ada, burun ve dağların karmaşık dizilişleri rüzgarı bir dakikadan diğerine değiştirme
kapasitesine sahipken çok rahatlamamıza asla izin vermez ve yaptığımız her hamleye karşı koymaya
hazırdır. Her geçen gün rüzgarın peşine takılmayı ve lehimize kullanmayı öğrendik. Marmaris'ten
20 knot gücündeki rüzgara ve pruvaya gelen dalgalarla iki saat boyunca boğuşarak Çiftlik'e doğru
yola koyulduk. Sonraki günlerde Yunanistan ile Türkiye arasındaki suları geçerken daha fazla zorlukla
karşılaşırken antik Bozburun limanında, tenha Koca Koy koyunda ve uğultulu Datça kentinde durduk.

It was a challenging week, exhausting even, but by the end I knew I was one step closer to sailing
life that I had set my sights on. Perhaps the next time I sail in Turkey, it will be as skipper of my very
own boat!
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Zorlu, hatta yorucu bir haftaydı, ancak sonunda odaklandığım hayata yelken açmaya bir adım daha
yaklaştığımı biliyordum. Belki de Türkiye'de bir daha ki sefer yelken açtığımda, kendi teknemin
kaptanı olabilirim!
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OUR ISTANBUL

BİZİM İSTANBUL’UMUZ

 fashionfortravel.com

E

xactly one year ago, I was writing a post like this to announce our participation in the World
Tourism Forum 2016, and talking about something that I did not know yet but could not wait to
meet: Istanbul.

T

am bir yıl önce, World Tourism Forum 2016 etkinliğine katılacağımızı duyurmak için böyle
bir yazı yazıyor ve henüz tanışmasam da buluşmayı sabırsızlıkla beklediğim bir yer hakkında
konuşuyordum: İstanbul.

After one year I find myself, with great happiness, to announce that the great international event
World Tourism Forum has called us for the second time to be part of it. I do it with pride form a
professional point of view, but this time also with love.

Bir yıl sonra, muazzam uluslararası World Tourism Forum etkinliği tarafından ikinci kez davet
edildiğimizi büyük bir mutlulukla duyuruyorum. Profesyonel bir bakış açısıyla baktığımda bunu
gururla paylaşıyorum. Ama aynı zamanda aşkla.

Love. Because Istanbul, during those hectic and very intense days, conquered our hearts.

Aşkla. Çünkü İstanbul, telaş dolu ve çok yoğun günlerde kalplerimizi fethetti.

We could talk for pages and pages (and we will do it for sure) about what to see and to do in this
wonderful metropolis, how to get around (perhaps madly like us renting a scooter), where to eat
and what to taste etc etc. but here we'd like to talk about feelings.

Bu harika metropolde nelerin görülmesi ve yapılması gerektiğini, nasıl gezeceğinizi (belki de
bir scooter kiralayan bizim gibi çılgınca), nerede yemek yiyeceğinizi, ne tadacağınızı, vb. sayfalar
boyunca konuşabiliriz (ki biz bunu kesin yapacağız), ama biz burada hislerden bahsetmek istiyoruz.

"Our Istanbul" is made of a myriad of frames: thousand small stories jealously preserved in our
memories, with such a strenght that we can smell it if we close our eyes.

"Bizim İstanbul'umuz" sayısız çerçeveden oluşuyor: hatıralarımızda kıskançlıkla korunan binlerce
hikaye o kadar güçlü ki gözlerimizi kapattığımızda bu hatıralarla birlikte gelen kokuları da
duyumsayabiliyoruz.

Changing continent by ferry to go to the Asian side of Istanbul, the gulls flying low over us, the salt
that stung our nostrils.

İstanbul'un Anadolu yakasına gitmek üzere bindiğiniz vapurla kıta değiştirirken martılar üzerimizde
uçuruyor, ve boğazın tuzlu suları burun deliklerimizi yakıyor.

The old man at the crossroads not far from our hotel, that was selling tea, hot and perhaps the most
delicious ever drunk, with eyes that had the same intensity of the scent of his drink.

Otelimizden uzak olmayan kavşakta bekleyip de sıcak ama belki de içebileceğiniz en lezzetli çayı
satan yaşlı adam, sunduğu içeceğin kokusuyla aynı yoğunlukta gözlere sahip.

The view from Sishane park of the city that seems endless, with the colors of the sunset and with
the amazing and mesmerizing song of the muezzin in the background.

Gün batımının renklerinin ve arka planda müezzin şaşırtıcı ve etkileyici ezanıyla şehrin Şişhane
Parkı’ndan bakınca sonsuz görünen manzarası.

The sublime aroma and the endless line in front of a coffee shop not far from the Spice Bazaar

Mısır Çarşısı’ndan uzakta olmayan bir kahve mekanının önünde bulunan müthiş aroma ve bitmeyen
kuyruk

Eyes that smiled joyfully through the niqab, of the girls we met in the Fener neighborhood, where
the scent of bread was everywhere.

Ekmek kokusu her yere dağıldığı Fener semtinde karşılaştığımız kızlardan peçelerinin arkasında
sevinçle gülümseyen gözler.

The intense pomegranate juice, red as blood, drank at the market around the Fatih Mosque
We could go on for hours to remember fragments, sure that each image would attract an even more
intense one, but the best advice we can give you is to be there, and have the chance to live "your
own Istanbul".
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Fatih Camii etrafındaki çarşıda içilen kan kırmızısı ve yoğun nar suyu.
Her karenin daha yoğun başka bir kareyi hatırlatacağından emin olarak bu parçaları saatlerce
hatırlamaya devam edebiliriz ancak size verebileceğimiz en iyi tavsiye orada bulunup "kendi
İstanbul'unuzu" yaşama şansına sahip olmanızdır.
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PAMUKKALE

 journeywonders.com

P

amukkale, a word that means cotton castle, is a very unique place in the world since it features
travertines, a special form of limestone deposited by mineral springs. These petrified formations
have the appearance of ice, often confusing those who look at the photos thinking that it must be
a really cold destination.
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COTTON CASTLE

T

ürkçede pamuktan yapılmış kale anlamına gelen Pamukkale; maden sularının biriktirdiği özel bir
kireçtaşı türü olan travertenlerden ötürü dünyada eşsiz bir yer... Bu taşlaşmış oluşumların buz gibi
görünmesi genellikle fotoğraflara bakanların kafasını karıştırıyor; buranın gerçekten soğuk bir yer
olduğunu düşünüyorlar.

The site of Pamukkale is also famous for its hot springs where people have bathed ever since
Hellenistic times, making it a must-see in any Turkey Itinerary. Have you ever imagined that a place
like this even existed?

Pamukkale’nin bulunduğu bölge, insanların Helenistik dönemlerden beri girdiği kaplıcalar ile de ünlü
ve bu durum burayı, Türkiye programında mutlaka görülmesi gereken bir yer kılıyor. Böyle bir yerin
var olabileceğini hiç hayal ettiniz mi?

The travertines are located in the town of Pamukkale, easily accessible by bus from Selçuk (3 hours)
and Fethiye (4 hours) although most buses will drop you off at Denizli from which you must take a
short ride on a mini van to reach Pamukkale itself.

Pamukkale mevkiinde bulunan travertenlere, Selçuk (3 saat) ve Fethiye'den (4 saat) otobüsle kolayca
ulaşılabiliyor; bununla birlikte, çoğu otobüs sizi Pamukkale'ye kısa bir araba veya mini vanla gidecek
şekilde Denizli'de bırakıyor.

The hike to the top is an easy one that takes you about 20 minutes depending on the traffic of
people walking up and down. You have to remove your shoes when you enter to the travertine area
(to better preserve it) so be sure to carry a bag with you.

En tepeye çıkmak kolay; yolculuk, yukarıya ve aşağıya yürüyen insanların yarattığı trafiğe bağlı olarak
yaklaşık 20 dakika sürüyor. Traverten alanına girdiğinizde (daha iyi korunması için) ayakkabılarınızı
çıkarmanız gerekiyor; bu yüzden yanınızda mutlaka bir çanta olsun.

I suggest you to skip the travertines at the beginning and the ones at the top since those are the
most crowded ones and instead relax at the ones in the middle.

En baştaki ve tepedeki travertenleri hızla geçmenizi öneririm; çünkü bunlar en kalabalık travertenler
oluyor. Ortadakilerde ise rahat hareket edebilirsiniz.

From the top, you can either hike back down, continue to the left in order to get an amazing view
of Pamukkale and the pristine untouched travertines, continue to the right to access the hot springs
(additional entrance fee of 30TL) or go further up towards the Heriapolis.

En tepe noktadan geriye doğru yürüyüp sola devam ederek Pamukkale ile saf ve el değmemiş
travertenlerin inanılmaz bir manzarasına da ulaşabilirsiniz; sağa devam ederek (ek giriş ücreti 30TL)
kaynarcalara da erişebilirsiniz. Veyahut daha da yukarıya, Heriapolis'e doğru gidebilirsiniz.

In any case, you better exit through the second entrance and take a mini van to the nearby Karahayit.
What’s in Karahayit? Well, wouldn’t you like to know?

Her halükarda, ikinci girişten çıkıp bir mini vanla yakınlardaki Karahayat'e giderseniz güzel olur.
Karahayıt'ta ne mi var? Bilmek istemez misiniz?

The reason why you mostly won’t see any Turkish at Pamukkale? It’s because they are all busy
having fun in the nearby Karahayit, a town located 10 minutes away from Pamukkale.

Pamukkale'de genelde hiç Türk görmemenizin sebebi nedir? Hepsinin Pamukkale'ye 10 dakika
uzaklıkta bulunan Karahayıt'ta eğleniyor olmaları.

Karahayit is easily reachable by mini vans that leave Pamukkale’s bus station every 30 minutes,
passing through the second entrance to the Heriapolis on the way to Karahayit.

Karahayıt’a Pamukkale otobüs durağından her 30 dakikada bir hareket eden ve Karahayıt yönüne
giderken ikinci Heriapolis girişinden geçen minibüslerle kolayca ulaşılabiliyor.

Karahayit’s travertines are basically the small budget friendly version of the Pamukkale’s travertines.
And by small budget friendly I mean that they are totally free of charge.

Karahayıt’ın travertenleri, özünde, Pamukkale travertenlerinin küçük bütçe dostu versiyonu. Küçük
bütçe dostu derken bunların tamamen ücretsiz olduğunu kastediyorum.

The best part? They also have a hot spring area which is also free of entrance and that the local
people adore. Be careful, the water is really hot!!!

Peki, en iyisi de ne? Burada da yerel halkın bayıldığı bir kaplıca alanı var ve girişi ücretsiz. Dikkatli olun,
su gerçekten sıcak!!!

In addition to that, Karahayit also offers an area for mud bath (also free) and fish foot massage (1 TL
for 5 minutes) where little fish eat the dead tissue of your feet.

Buna ek olarak, Karahayıt bir çamur banyosu (yine ücretsiz) ve küçük balıkların ayağınızdaki ölü
dokuları yediği ayak masajı (5 dakikası 1 TL) alanı sunuyor.

Personally, I would suggest you to spend the early morning of the day in Pamukkale in order to
avoid the crowds and the spend the rest of your day relaxing away at Karahayit.

Şahsen, kalabalıktan kaçınmak için sabahın erken saatlerini Pamukkale'de, gününüzün geri kalanını
da Karahayıt'ta rahatlayarak geçirmenizi öneririm.

After the day is over (and after a couple of showers), it’s time to come back to Pamukkale for the
night in order to watch the sunset and take the night bus to Cappadocia.

Gün bittikten (ve bir iki duş aldıktan sonra) gün batımını seyretmek için Pamukkale'ye dönme ve
Kapadokya'ya giden gece otobüsüne binme vakti.

Have a wonderful time in Pamukkale, everybody!"

Herkesin Pamukkale'de harika bir zaman geçirmesi dileğiyle!"
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ISTANBUL: A MAGICAL AND ANCIENT ENCOUNTER
İSTANBUL: BÜYÜLEYİCİ VE ANTİK BİR KARŞILAŞMA

 thecopenhagentraveler.com

A

s a part of the luxury travel panel at The World Tourism Forum in Istanbul in February 2017, I’m
very excited to experience Turkish culture, gastronomy and language up close. This is my first
time in Turkey, but I’m sure it won’t be my last. The country’s exciting past ads a magical dimension
to my visit, and I can’t wait to breathe in the air of this ancient capital, whose history is compatible
with the one of Rome. Istanbul might not be the capital of Turkey today, but it was once the capital
of many empires, from Rome to the Ottoman era. Did you know that Istanbul, once known as
Constantinople, is built on seven hills – just like Rome? Or that the city’s grand bazaar is the biggest
and the oldest worldwide?

Ş

Why is Istanbul the ultimate city to explore in 2017? Apart from what I’ve mentioned above, the city
boasts of luxury offers ranging from five star hotels to internationally recognized restaurants. This
makes Istanbul an obvious competitor for cities such as Rome, Paris and London; but only here,
you can indulge in sweet oriental nights and ancient, exotic customs. After all, what other city in the
world straddles not only one, but two continents, Asia and Europe?!

İstanbul neden 2017'de keşfedilecek en önemli şehirdir? Yukarıda bahsettiğim hususların yanı sıra,
şehir beş yıldızlı otellerden uluslararası alanda tanınan restoranlara kadar geniş bir yelpazede lüks
hizmetler sunuyor. Bu durum İstanbul'u Roma, Paris ve Londra gibi şehirler karşısında belirgin bir
rakip haline getiriyor; ancak tatlı oryantal gecelerle antik ve egzotik geleneklerin tadını yalnızca
burada çıkarabiliyorsunuz. Sonuçta, dünyadaki başka hangi şehir bir değil iki kıtaya; yani Asya ve
Avrupa'ya uzanıyor?

ubat 2017'de, İstanbul'da gerçekleştirilecek World Tourism Forum’da yer alacak lüks seyahat
paneli kapsamında; Türk kültürünü, gastronomisini ve dilini yakından deneyimleyeceğim için çok
heyecanlıyım. Türkiye'ye ilk gelişim ama son olmayacağından eminim. Ülkenin heyecan verici geçmişi,
ziyaretime büyülü bir boyut katıyor; tarihi Roma'nın tarihiyle uyumlu bu kadim başkentin havasını
teneffüs etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İstanbul bugün Türkiye’nin başkenti olmayabilir, ancak bir
zamanlar Roma'dan Osmanlı’ya birçok imparatorluğun başkenti idi. Bir zamanlar Konstantinapol
olarak bilinen İstanbul’un tıpkı Roma gibi yedi tepe üzerine inşa edildiğini biliyor muydunuz? Keza
şehirdeki Kapalı Çarşı’nın dünyanın en büyük ve en eski pazar yeri olduğunu?
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 exploramum.com

I

drove into Istanbul for the first time in my life at peak hour - guided by a GPS that could not be
trusted. Dusk was creeping into the afternoon sky, and the voice that guided me from this device
instructed me to turn right into a place I will ever forget.

İ

As we drove down the one-way lane there was no turning back.

Tek yönlü şeritten aşağı doğru saptıktan sonra geri dönüş artık mümkün değildi.

We turned another corner and a mass of people walked the street like buzzing bees to a hive – they
were everywhere and packed the streets like sardines in a can! Throngs of pedestrians parted like
Moses walking into the Red Sea as I drove our car deeper and deeper into ‘trouble’.

Diğer bir köşeden de sapınca sokakta bir yığın insanın, uğultulu arıların bir kovana yönelmesi gibi
yürüdüğünü gördük; sokakları, balık istifi gibi, insanla doluydu! Arabamızı daha derinlere, 'sıkıntı’
yaratacak yere doğru yönlendirirken yayaların oluşturduğu kalabalık da Hz. Musa’nın Kızıldeniz'e
yürümesi gibi hareket ediyordu.

stanbul’a hayatımda ilk kez aracımla, yoğun saatlerde, güvenilmez bir GPS’in yönlendirmesiyle, giriş
yaptım. Gün batımı öğleden sonra gökyüzünü sararken bana rehberlik eden bu cihazdaki ses, sağa
dönmemi söyleyerek beni asla unutmayacağım bir yere yönlendirdi.

Next I look up and I am beside the Grand Bazaar in the old quarter of Istanbul! This is the kind of
thing you see in comedy movie, but this was US in real life.

Neden sonra kafamı kaldırıp baktığımda, kendimi İstanbul'un eski bir meydanında, Kapalı Çarşı'nın
dibinde buldum! Bu durum, bir komedi filminde gördüğünüz türdendi; ama farklı tarafı Amerika’nın
gerçek hayattaki karşılı olmasıydı.

Yes I was in serious trouble.
Driving a car through the Grand Bazaar?

Evet, ciddi bir sorunla karşı karşıyaydım.

You must be kidding me!

Kapalıçarşı'nın içinde araba sürmek mi?

This is clearly not a place cars should be, let alone a single Australian Mum and her child driving
their black car.

Benimle dalga geçiyorsun!
Burası, siyah bir araba kullanan yalnız bir Avustralyalı Anne ve çocuğu bir tarafa, arabaların olmaması
gereken yerdi.

Tourists glared at us like we were complete idiots and laughed at our predicament, and I felt like a
complete fool for listening to this British GPS that seemed so often to misguide us.

Turistler tam birer aptalmışız gibi bakıyor ve içinde bulunduğumuz çıkmaza gülüyorken bizi genelde
yanlış yönlendiren bu İngiliz GPS’ni dinlediğim için tam bir ahmak gibi hissediyordum.

I wound down the window in distress hoping for assistance.
It was clear from the steering wheel being on the ‘wrong side’ plus our GB license plates (along with
our dust covered car stacked with luggage) that we were ‘travellers in distress’ and that we had no
idea where we were meant to be going.

Pencereyi üzüntülü bir şekilde ama yardım umuduyla aşağıya indirdim.
Direksiyonun 'yanlış tarafta' olmasına ek olarak GB’li plakalarımızdan (ve bagajlarla dolu, tozla kaplı
arabamızdan) asıl sıkıntılı yolcuların biz olduğumuz ve gideceğimiz yön hakkında hiçbir fikrimizin
olmadığı açıktı.

What happened next I will never forget.
Instead of an angry crowd, the local Turkish folk all gathered around trying to assist us. They stood
around the car all speaking Turkish at us – we had no clue what they were saying - and somehow
we did a U-turn on what felt like a coin-sized area. One man at each corner guided our vehicle as it
somehow managed to do a 180 degree spin.

Öfkeli kalabalığın aksine bölgedeki Türkler bize yardım etmek için toplandı. Hepsi arabanın etrafında
durup Türkçe konuşurken ne anlattıklarına dair hiçbir fikrimiz yokken ve madeni para büyüklüğündeki
bir alanda bir şekilde U dönüşü yaptık. Her köşeden bir adam aracımızı, 180 derecelik bir dönüş
yapacak şekilde yönlendirdi.

I pulled out my notebook and showed them the address of our Hotel, and a then one of the
gentlemen offered to get in our car and ‘show us the way’.

Not defterimi çıkarıp onlara otelimizin adresini gösterirken bu beylerden biri, arabamıza girip 'bize
yolu göstermeyi' teklif etti.

With the back seat full of bags, my son climbed onto his lap as we snaked our way through the back
streets.

Arka koltuk çantalarla dolu olduğu için araba arka caddelerden içeriye doğru giderken oğlum onun
kucağına tırmandı.

Now many of you might think I was crazy as a single Mum to let a stranger into my car, but often a
stranger can be trusted, and in this case I felt I could trust him.

Birçoğunuz, bekar bir anneyken arabama bir yabancıyı aldığım için deli olduğumu düşünebilir ancak
yabancıya çoğu zaman güvenilebilir ve ki ben de bu durumda kendisine güvenebileceğimi hissettim.

It took 40 minutes to find our way – even though the hotel was only a few blocks from where we
turned off incorrectly in the first place.

Otel en başta yanlışlıkla döndüğümüz yerden sadece birkaç blok ötede olsa da yolumuzu bulmamız
40 dakika sürdü.

When we arrived, he helped unload our bags, and then we both looked up and he had DISAPPEARED!

Bu kişi, oraya vardığımızda çantalarımızı indirmemize yardımcı oldu. Sonra ikimiz de bir baktık ki...
ORTADAN KAYBOLMUŞ!

Whoever he was we’ll probably never know, but this total stranger showed us the true spirit of those
that dwell in Istanbul.
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Kendisinin kim olduğunu muhtemelen asla öğrenemeyeceğiz ancak sadece bir yabancı olan bu kişi,
bize İstanbul'da yaşayanların gerçek ruhunu gösterdi.
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THE SHEEP’S EYE
KOYUNUN GÖZÜ

 mycustardpie.com

T

K

he little teeth gleamed neatly from their row in the jaw, exposed from inside the golden-brown
baked sheep's head. Şinasi Usta wielded a heavy cleaver and portioned the meat elegantly into
small piles on the plate; the tongue, the cheeks, the brain. The eye was transformed into silky ribbons
and we were encouraged to take our pick. There was no pressure just the eagerness of someone
who had been cooking sheep’s heads in this way for many decades and keen for us to enjoy the
fruits of his labours.

üçük dişler, piştikten sonra altın kahverengisi renge bürünen koyun kellesinin çene bölümünde
dizili ve temiz bir şekilde parlıyordu. Şinasi Usta ağır bir satırı savurdu ve eti tabakta küçük zarifçe
parçalara ayırdı: Dil, yanaklar, beyin. Göz ipeksi şeritler haline dönüşürken biz de payımıza düşeni
alma cesareti bulduk. Koyun kellelerini on yıllardır bu şekilde pişiren ve emeğinin meyvelerinden
faydalanmamızı hevesle isteyen birinde baskı değil de, bir heves görüyorduk.
Bu lezzeti aç karna değil de düzenlenen 5 saatlik yemek turundaki birçok yemekten biri olarak
yiyorduk. Yeşilliklerle kaplı caddenin kavşağında kahvaltı etmiş, şehri ikiye bölen Boğaz nehrinin
karşısındaki bir noktada mercimek köftesi yemek üzere yüksek ve boyalı evlerin yanından geçmiştik.
Manavlara, tatlı satıcılarına, hoş çarşılara dalmıştık; güzel kızartılmış patlıcan lokmaları, patatesli
yumurta yemekleri, kabarık pide, adının hakkını veren Türk lokumu ve büyük bir bıçağın ucundan
yiyip bir mendilin içine tükürdüğüm en itici Rus usulü balık parçaları...

This delicacy was not eaten on an empty stomach but one of very, many dishes over 5 hours of
food touring organised by Istanbul Eats. We’d had breakfast at the crossroads of a leafy avenue,
wandered past tall, painted houses to eat lentil patties (mercimek koftesi) at a viewpoint across the
Bosphorus river that divides the city in two. We delved into greengrocers, sweet sellers, elegant
arcades; there were morsels of beautiful roasted aubergine, savoury egg dishes, fluffy pide, Turkish
delight which lived up to its name, and the most repellent Russian cured fish which I ate from the tip
of a huge knife and spat out into my handkerchief.

Daha önce koyun kellesini mi, balığı mı seçeceğimi sorsanız, her zaman ikincisini seçerdim. Tamamen
yeni dünyalara pencere açan bir yemek kültürünün yarattığı bir aydınlanma ve bakış açısıyla karşı
karşıyaydım. Fırınlanmış kellenin haşlanmış kelle karşısındaki avantajları, rakip yönteme dayalı lezzet
yolun aşağısında, bu işi nesiller boyunca yapan bir ailenin üyesi tarafından sunulduğu için, hararetle
tartışılıyor. Bu kültür, burundan kuyruğa kadar yemenin ne olduğundan, birlikte yiyip içmekten,
sadelikten ve yemeğinin kaynağını anlamaktan bahsediyor. Kelledeki (ya da koyun kafasındaki)
gözün arkasında bulunan yağı yemek, dilde sevmeyle ilgili bir terim olarak karşımıza çıkıyor.

If you’d have asked me before whether I would have chosen sheep’s head or fish I would have gone
for the latter any day. This was a revelation and an insight on a food culture which gives a window
into a whole new world. The merits of baked head over boiled head is hotly debated, with the rival
method being sold just down the road by the member of a family which has also been serving
their delicacy for generations. It speaks of nose to tail eating, communal feasting, frugality and
understanding the source of your food. Eating the fat at the back of the eye in the kelle (or sheep’s
head) is in the language as a term of endearment.

İstanbul'a tekrar gelirken bu şehir, kültür ve insanları derinlemesine gözlemlemek için sabırsızlanıyorum;
ki bunun için yemekten daha iyi bir yol düşünemiyorum.

Returning to Istanbul again I’m eager to delve deeper into this city, culture and people – and I can’t
think of a better way than through food.

- 92 -

- 93 -

32

THOMAS
DOWSON

ISTANBUL: INFLUENCING GLOBAL TRENDS FOR NEARLY
2,000 YEARS
İSTANBUL: KÜRESEL EĞİLİMLERİ YAKLAŞIK 2,000 YIL ETKİLİYOR

 archaeology-travel.com

A

B

s an archaeologist it seems more than a bit crazy that I have not already visited Turkey, or
Istanbul at least. Especially given my passion for Byzantine and early Christian art, and how later
religious communities adapted early places of worship for their own rites and purposes. So now, as
an influencer in archaeology and tourism I am equally thrilled to join the World Tourism Forum for
the first time as I am about visiting the historic city of Istanbul.

ir arkeolog olarak, Türkiye'yi ya da en azından İstanbul'u ziyaret etmemiş olmam biraz çılgınlıktan
fazlası gibi görünüyor. Özellikle de Bizans ve erken dönem Hıristiyan sanatına ve daha sonraki
dini toplulukların ilk ibadet yerlerini kendi ayin ve amaçlarına göre nasıl uyarladığına dair tutkum
düşünülürse... O yüzden, arkeoloji ve turizm alanında etkili isimlerden (influencer) biri olarak, tarihi
İstanbul şehrini ziyaret etmek üzereyken World Tourism Forum’a da ilk kez katıldığım için çok
heyecanlıyım.

Preparing for this trip I am reminded of my first visit to Rome, the capital of another ancient empire.
Walking the streets of the Italian capital I was quite taken by the ancient Egyptian obelisks; standing
proud amongst stunning Baroque buildings and Roman ruins. The ruins of people who brought the
obelisks to Rome, and the buildings of people who re-erected them centuries later.

Bu seyahete hazırlanırken başka bir antik imparatorluğun başkenti Roma'ya ilk ziyaretimi
hatırlatıyorum. İtalya’daki başkentinin sokaklarını gezerken çarpıcı Barok yapılar ve Roma kalıntıları
arasında gururla duran eski Mısır obelisklerinden oldukça etkilenmiştim. Obeliskleri Roma'ya getiren
insanların kalıntıları ve bunları yüzyıllar sonra yeniden diken insanların yapıları.

Each day now I grow increasingly excited by the thought of finally getting to see Hagia Sophia,
her iconic dome flanked by those four majestic minarets. Within view is the obelisk of the ancient
Egyptian Pharaoh Thutmose III, re-erected in the 4th century AD by the Roman emperor Theodosius
in what would have been the Hippodrome of Constantinople. Beautifully carved, the marble pedestal
used to hold the obelisk depicts a meeting of Theodosius and his court.

Şimdi her geçen gün, ikonik kubbesi görkemli minarelerle çevrili olan Ayasofya'yı sonunda görecek
olma düşüncesi beni giderek heyecanlandırıyor. Burada MS 4. yüzyılda Roma İmparatoru Theodosius
tarafından, Konstantinopolis Hipodromu’nun yer almış olabileceği yerde yeniden dikilen antik Mısır
Firavun’u III. Thutmose’un obeliski görülebiliyor. Obeliski tutmak için kullanılan iyi oyulmuş mermer
kaide, Theodosius ile mahkemesinin bir resmini tasvir ediyor.

My excitement at the prospect of visiting Istanbul in February 2017, however, is not confined to
ancient sites and monuments. Less than two thousand years ago leaders met in the ancient city
here to thrash out the many trials and tribulations they encountered while ruling an empire that at
times covered parts of Europe, Africa and Asia. Istanbul then is a fitting location to join leaders in
tourism from around the world to discuss the challenges facing global tourism today.
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Bununla birlikte, Şubat 2017'de İstanbul'u ziyaret etme olasılığından duyduğum heyecan, antik
mekan ve anıtlarla sınırlı değil. Liderler, iki bin yıldan daha kısa bir zaman önce zaman zaman Avrupa,
Afrika ve Asya'nın bir bölümünü kaplayan bir imparatorluğu yönetirken karşılaştıkları birçok sıkıntı
ve güçlüğü ayrıntılı şekilde görüşmek için buradaki antik kentte buluşurdu. Öyleyse İstanbul, bugün
küresel turizmin karşı karşıya olduğu zorlukları tartışmak için dünyanın farklı yerlerinden turizm
liderlerine katılmak için uygun bir yer.
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A
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dventureFaktory loves two things; traveling to distance lands and eating international cuisine.
Since moving to the Middle East, one of the destinations on our Bucketlist was one of the
cultural centres of the world, Istanbul. Turkey is a totally unique region, being the crossroads of East
meeting West, Asia meeting Europe. Those are our two favorite travel continents so we showed no
hesitation in booking flights there to visit the sites and eat that scrumptious culture-clashing food.

dventureFaktory iki şeyi seviyor; uzak diyarlara seyahat etmeyi ve dünya mutfağından yemekleri.
Orta Doğu'ya taşındığımızdan beri, Bucketlist'imizdeki varış noktalarından biri de dünyanın
kültür merkezlerinden biri oldu. Türkiye, Batı'nın Doğu, Asya'nın Avrupa'yla buluştuğu kavşak olarak
tamamen eşsiz bir bölge. Bunlar bizim iki favori kıt'amız o yüzden farklı yerleri ziyaret etmek ve
kültürler arasında farklılık gösteren o nefis yemeklerin tadını çıkarmak için bilet almakta hiçbir
tereddüt yaşamadık.

Arriving at Ataturk Airport is a breeze with shuttles going into the heart of the city every 15 minutes.
Getting off the bus, we were immediately slapped in the face with a fresh, warm bread aroma. We
followed our noses down the street to find a man pushing a trolley down the street, ringing his bell.
Upon asking in very broken Turkish, we discovered he was selling the street food Simit. This bagel
style street food is an ideal breakfast to start your day walking around the city. Plus they are super
cheap and delicious. Make sure you try them with Nutella for your daily sugar rush. Walking from
our hotel to Hagia Sofia, we saw an enormous crowd gathered by the waters adjacent to the Galata
Bridge in the front of dozens of wooden boats. After muscling our way through the heaving crowd
we found the source, Balek Ekmek. This is a simple fish sandwich, but it was our favorite meal of the
whole trip. The fish are caught in the Bosphorus River and grilled instantly on the boat right in front
of you. Mix that with fresh bread and a variety of sauces and you have a work of art!

Atatürk Havalimanı'na varınca sizi bir esinti karşılıyor ve her 15 dakikada bir şehir merkezine giden
otobüsler bekliyor. Otobüsten indiğimizde taze ve sıcak bir ekmek kokusunu anında yüzümüzde
hissettik. Kokuyu takip ederek caddeden aşağıya doğru devam ettik ve bir kişinin bir arabayı
caddeden aşağı doğru itip çana vurduğunu gördük. Sorumuzu çok zayıf bir Türkçe ile sorduğumuzda
kendisinin sokakta yenen bir yiyecek olan Simit sattığını keşfettik. Bu bizim bagel olarak bildiğimiz
şeye benzeyen sokak yiyeceği şehirde dolaşırken güne başlamak için ideal bir kahvaltı. Ayrıca süper
ucuz ve lezzetli. Günlük acil şeker ihtiyacında bunları fındık ezimesi ile denediğinizden emin olun.
Otelimizden Ayasofya'ya doğru yürürken onlarca ahşap teknenin önünde Galata Köprüsü'nün
önündeki suyun etrafında toplanmış muazzam bir kalabalık gördük. Yoğun kalabalığın arasından
güçlükle yürüdükten sonra kaynağı bulduk: Balık Ekmek. Bu gördüğümüz aslında basit bir balık
sandviç, ama tüm gezimizde en çok sevdiğimiz yemek oldu. Balık Boğaz'da yakalanıyor ve hemen
önünüzdeki tekne üzerindeki ızgarada pişiriliyor. Bunu taze ekmek ve çeşitli soslarla karıştırdığınızda
karşınızda bir sanat eseri oluşuyor!

Needless to say, our diets quickly became identical to the locals with a multitude of Simit and Balek
Ekmek for the rest of our trip.

Söylemeye gerek yok; yemeklerimiz gezimizin geri kalan kısmında yediğimiz çok sayıda Simit ve
Balık Ekmek’le birlikte yerli halkla özdeşleşti.
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RETURNING ISTANBUL
İSTANBUL’A DÖNÜŞ

 thetravelmanuel.com

M

y last visit to Istanbul, though only a year ago, felt like a different era. The decision to go wasn’t
even a decision. It was an opportunity. And somehow, over the last year, things have changed.
Political shifts, worldwide terrorism and the like have clawed their dirty fingernails through the
television and radio broadcasts into our minds and have made us question things that the average
person would never jeopardise; our safety and our freedom.

İ

But this has been intentional. It is Terrorism as its finest.

Ancak bunlar kasıtlıydı. Terörizmin en uç noktaları.

Terrorism is defined as “the unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians, in
the pursuit of political aims.” And I don’t like that at all. In fact I stand 100% against it, and with every
fibre of my being.

Terörizm, "şiddet ve yıldırmanın, siyasal hedefler için özellikle sivillere karşı yasadışı kullanılması"
olarak tanımlanıyor. Ben bu tanımı hiç ama hiç sevmiyorum. Bu duruma %100 ve tüm varlığımla karşı
çıkıyorum.

No person should be denied the opportunity to stand in the magnificent Sultanahmet Square,
where you can see and visit thousands of years of history. The intricate ceilings of the Blue Mosque
spring to mind, the astonishing Hagia Sophia, and the mystery behind the Medusa heads inside the
Basilica Cistern. This is where empires have been established. And also, where you can sample the
most delicious Turkish kebab.

Hiç kimse binlerce yıllık tarihi görüp ziyaret edebileceği muhteşem Sultanahmet Meydanı'nda durma
fırsatından yoksun bırakılmamalıdır. Sultanahmet Camii'nin karmaşık tavanları, şaşırtıcı Ayasofya ve
Yerebatan Sarnıcı'ndaki Medusa başlarının arkasındaki gizem aklıma geliyor. Burası, imparatorlukların
kurulduğu yer. Ayrıca, en lezzetli Türk kebabının tadına bakabileceğiniz yer.

stanbul'a son ziyaretim, sadece bir yıl önce olsa da, farklı bir dönemde gibiydi. Buraya gitmenin
karar vermekle bir ilgisi yoktur. Bu bir fırsattı. Ve geçen bir yıl boyunca işler bir nebze değiştirmişti.
Siyasi değişiklikler, dünya çapında görülen terörizm ve benzer sorunlar kirli parmaklarını televizyon
ve radyo yayınları üzerinden zihnimize kadar uzattı ve bize, ortalama bir insanın asla tehlikeye
atmayacağı şeyleri, yani güvenliğimiz ve özgürlüğümüzü, sorgulattı.

Elma çayı içerken tuzlu havayı koklayarak ve üstümüzdeki martıları dinleyerek yaptığım Boğaz turu,
sonsuza dek saklayacağım bir anı. Geleneksel turist yollarından çıkıp (ve kaybolup) en misafirperver
yerlileri ve olağanüstü tepe manzaralarını keşfetmek her ziyaretçiyi teşvik ettiğim şeyler.

Cruising down the Bosphorus, smelling the salty air and listening to the seagulls overhead while
drinking apple tea is a memory I will forever cherish. Stepping off the traditional tourist tracks (and
getting lost) only to discover the most welcoming locals and remarkable hilltop views is something
I encourage every visitor to do.

Ve Türk Lokumu.
Türk lokumuna hiç başlamayayım bile. Esasen, Türkiye'ye henüz gitmediyseniz Türk Lokumu tadına
gerçekten bakmamışsınız demektir. Lezzet ve renk çeşitliliği… Bir dükkana ayak basana kadar gerçek
manada ne kadar etkileyici olduğunu anlayamazsınız. Geçen sefer eve çok az götürmek gibi bir hata
yaptım. Tekrar etmeyeceğim bir hata.

And Turkish Delight.
Don’t even get me started on Turkish Delight. Essentially, if you haven’t been to Turkey, then you
haven’t truly tasted Turkish Delight. The variety of flavour and colour - you can’t actually comprehend
how impressive it is until you set foot in a store. Last time I made the mistake of bringing too little
home. A mistake I won’t be repeating.

İşte bu yüzden, İstanbul'a tekrar gelme kararımı, hayır, “duruşumu” gösteriyorum. Bir yıl önce, karşı
karşıya olduğum şey, yeni bir şehri keşfetmek için bir fırsattı; bugün, kendimden büyük bir kavram ve
göz korkutanlara karşı durmak için bir fırsat.

And this is why I am making the decision, no; the stand to return to Istanbul. A year ago it was an
opportunity to explore a new city, today it is an opportunity to stand for something bigger than
myself and to stand against the intimidators.
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Each day now I grow increasingly excited by the
thought of finally getting to see Hagia Sophia, her iconic
dome flanked by those four majestic minarets. Within
view is the obelisk of the ancient Egyptian Pharaoh
Thutmose III, re-erected in the 4th century AD by the
Roman emperor Theodosius in what would have been
the Hippodrome of Constantinople. Beautifully carved,
the marble pedestal used to hold the obelisk depicts a
meeting of Theodosius and his court.

THOMAS
DOWSON
Şimdi her geçen gün, ikonik kubbesi görkemli
minarelerle çevrili olan Ayasofya'yı sonunda görecek
olma düşüncesi beni giderek heyecanlandırıyor.
Burada MS 4. yüzyılda Roma İmparatoru Theodosius
tarafından, Konstantinopolis Hipodromu’nun yer almış
olabileceği yerde yeniden dikilen antik Mısır Firavun’u
III. Thutmose’un obeliski görülebiliyor. Obeliski tutmak
için kullanılan iyi oyulmuş mermer kaide, Theodosius ile
mahkemesinin bir resmini tasvir ediyor.
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t Linkline, we offer our clients integrated solutions with an
outstanding creative team. We plan, design and execute
all the processes in line with client expectations while placing
emphasis on creativity.

inkline olarak müşterilerimize yaratıcı takımımız tarafından
hazırlanan, bütünleşmiş çözümler sunuyor. Müşterilerimizin
beklentileri doğrultusunda gerçekleştirirken stratejik planlamanın
yanı sıra yaratıcılığı da ön plana çıkaran Linkline, tüm süreçleri
planlar, projelendirir ve yönetir.

We follow each project step in a customer-driven fashion to offer
best creative strategy seamlessly for your business to achieve its
objectives.

Linkline, şirketinizin istekleri doğrultusunda, proje sonuna kadar
sizinle bereber çalışarak hedefinize ulaşmanız için yaratıcı
çözümleri kusursuz bir şekilde sunar.
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he leading travel portal of Turkey, Gezimanya, serves online
and printed content on 81 cities and touristic attractions out
of Turkey as well as thousands of touristic destinations from all
around the world.

ürkiye’nin en büyük seyahat içerik ortamı olan Gezimanya,
Türkiye’nin 81 ili ve tüm turistik noktaları ile dünyanın dört bir
yanından binlerce turistik destinasyonu çevrimiçi mecralarda ve
basılı yayınlarda tanıtan içerikler üretmektedir.

With its 4000+ digital content partners from 40+ countries,
Blogger Casting is a next generation content marketing agency
active in travel, gastronomy, fashion, sports, technology and
healthcare.

40’ı aşkın ülkeden 4000’in üzerinde dijital içerik üreticisiyle çalışan
Blogger Casting seyahat, gastronomi, moda, spor, teknoloji ve
sağlık alanlarında aktif, yeni nesil bir içerik pazarlama ajansıdır.
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BRINGS LEADERS TOGETHER
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