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Foreword

vesilesiyle milletimizin geleceğini inşa eden
öğretmenlerimizin kıymetini de tekrar hatırlıyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk’ü başöğretmen kabul
eden milletimiz, eğitimin önem ve zaruretini
Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ilk yıllardan
itibaren bizzat yaşayarak idrak ve tecrübe etmiştir.

and honor M. Kemal Atatürk with respect and
longing as he led the Turkish nation in the War of
Independence. Acknowledging Mustafa Kemal
Atatürk as the headmaster, the Turkish nation is
aware of how important and imperative education is.

Sağlıkta, adalette, ekonomide atılan adımlar eğitim
olmadığında eksik kalacak, akamete uğrayacaktır.
Türkiye’nin 2023 vizyonunda da önemli bir yer teşkil eden
eğitim; emek, sabır ve samimiyet isteyen uzun bir süreci
kapsamaktadır. Bu bakımdan; son yıllarda içeriğinde,
planlamasında, ölçme ve değerlendirme sisteminde
yapılan değişikliklerle eğitimin önündeki engeller
kaldırılmış, daha aydınlık bir Türkiye’nin önü açılmıştır.

Geleceği şekillendiren
öğretmenlerdir.
Bilgiye ulaşmak evrensel bir sorumluluktur. Doğru
bilgiye ulaşmak için gösterilecek çaba, bilginin
kendisinden başka bir mükâfat istemez. Öğrenmenin
getirdiği tevazu, önce kişinin kendisini, daha sonra
da toplumu değiştirir. İnsan hem maddi hem de
manevi boyutları olan bir varlıktır. Bu iki unsuru
dengeleyebilmek ancak eğitimle mümkündür.
Sahip olduğu bilgiyi maneviyatı ile dengeleyen
insan, artık içinde yaşadığı topluma faydalı bir
birey olur. Böylesine yetişmiş bir birey, yeraltı ve yer
üstü kaynaklarından daha önemli bir kaynaktır. Bu
kaynak bugünün kuvveti ve geleceğin teminatıdır.
Kurtuluş Savaşı’nda milletimize liderlik eden
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle
andığımız Kasım ayında Öğretmenler Günü

Dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştırdığımızda
Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını gençler
oluşturmaktadır. Böylesi önemli bir kaynağa
sahip olan ülkemizde, bu kaynağın toplumsal
bir faydaya dönüşmesini sağlayacak eğitim ve
öğretimin öncelikli konular arasında yer alması
kaçınılmazdır. Gençlerin eğitiminden bütün
toplum sorumlu olsa da şüphesiz öğretmenlerimize
daha fazla sorumluluk düşmektedir. Çünkü
ülkesine ve değerlerine sahip çıkan bir nesil ancak
bilinçli öğretmenler tarafından yetiştirilebilir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı eğitim
seferberliği;
hiç
bitmeyecek,
durmaksızın
yenilenecek ve gayesini daima ileriye taşıyacak bir
seferberliktir. Bizlere düşen bu seferberliği aynı
kararlılıkla devam ettirmektir. Zira tarımda, sanayide
ve ekonomide ilerlemiş, kalkınmış bir Türkiye’yi
inşa etmenin yolu eğitimden geçmektedir.
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarını bir kere daha saygıyla ve minnetle anıyor,
ülkemizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin
öğretmenler gününü kutluyorum.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
M. Cahit Turhan
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No medical, judicial and financial steps will be complete
without education, and all will be destined for failure. That
is why education, which plays a major role in Turkey's
vision for 2023, takes a long process calling for effort,
patience and rapport. From this standpoint, barriers to
education have been removed through recent reforms
introduced in its content, planning, assessment and
evaluation, paving the way for a more enlightened Turkey.

Teachers are the one and
only people who save
nations.
Access to information is a universal responsibility. The
effort exerted to have access to accurate information
does not entail any accolade other than information itself.
Humility that a teacher brings to the table first transforms
individuals and then a whole society. Human beings
are creatures with both material and moral aspects. A
balance between two can be struck only by education.
With well-balanced material and moral aspects, people
become individuals beneficial to the society they live in.
Such well-educated individuals are more substantial
assets than any underground and aboveground assets.
They are today's forces and future safeguards.
It is not a coincidence that the National Teachers'
Day is in November, throughout which we cherish

Unlike other countries, the majority of the population
in Turkey is made up of young people. In Turkey that
is equipped with such an asset, it is inevitable that
education and training are among the top agenda
items as they turn that asset into a social benefit. While
the whole society is responsible for the education of
young people, teachers assume more responsibilities in
that regard. This is because a generation owning up to
its country and values can be raised only by teachers.
Efforts mobilized for education by Mustafa Kemal Atatürk
will never cease. Instead, they will be exponentially
modernized, and carried out onward to achieve the
ultimate goal. Our part is to maintain the unwavering
efforts of mobilization. It is because education is the only
way to build Turkey in a way to be excellent in every aspect,
making headway in agriculture, industry and economy.
I would like to express my respect and gratitude to the
headmaster Mustafa Kemal Atatürk and his comrades,
and congratulate teachers, who build the future of Turkey,
on the Teachers' Day.
T. C. Minister of Transport and Infrastructure
M. Cahit Turhan
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Genel Müdürden Mesaj

İstikbalin kapısını açacak
anahtar, eğitimdir.
Kasım ayı, sadece mevsimin değiştiğini ya da zamanın
geçtiğini hatırlatmaz bizlere. Kışın kendini yavaş yavaş
hissettirdiği bu ayın gelmesiyle birlikte yeni bir yıla
yaklaşıyor olmanın heyecanını ve umudunu taşırken,
sevinçleriyle ve hüzünleriyle koca bir yılı geride bırakıyor
olmanın da hüznünü yaşarız.
Kasımla birlikte gelen hüznümüz sadece geçen zamanla
ilgili değil; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı ay olması
sebebiyledir de… Askerî ve siyasi dehasıyla Mustafa
Kemal Atatürk; Türk milletinin istiklâlini ve istikbalini
kazandığı Kurtuluş Savaşı’na liderlik etmekle kalmamış,
ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için
yılmadan çalışmıştır.
Savaşı meydanda kazanmanın yeterli olmayacağını
bilen Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin geleceğini
inşa etmek için eğitim cephesinde de bir seferberlik
başlatmıştır. Çünkü istikbalin kapısını açacak anahtar
eğitimdir. Nasıl ki sağlam bir temel, koca bir binayı
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Message from the General Manager

ayakta tutuyorsa, milletinin değerlerine sahip çıkan bir
eğitim de milleti ayakta tutacak temeldir. Bu temelin
mimarı ise elbette kıymetli öğretmenlerimizdir.

Education is the key for a
bright future.

Kasım, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün
bıraktığı yerden bir ulusun geleceğini inşa eden
öğretmenlerimizin de ayıdır. Öğretmenlerimiz gelecek
nesilleri bilginin ışığıyla aydınlatarak önemli bir görevi
yerine getirmektedir. Bir heykeltıraş nasıl ki ham bir kayayı
sabırla şekillendiriyor, ondan bir sanat eseri çıkarıyorsa,
öğretmenlerimiz de yeni nesilleri şekillendirerek umutlu,
huzurlu ve güvenli bir gelecek kurmaktadır.

November has always been a month of gloom. As sunny
days draw to a close, the earth's crust turns red and we
all feel a surge of gloom. We get to see another year come
to an end around this time of the year when winter slowly
makes its presence felt. Perhaps, the gloom that comes
with November has to do with the passing time. However,
November reminds us of not only a seasonal change or
passage of time. It is also the month that coincides with
the anniversary of the demise of Veteran Mustafa Kemal
Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. With
his military and political brilliance, Mustafa Kemal
Atatürk not only led the War of Independence as a
result of which the Turkish nation gained independence
and secured its future but also went to great lengths to
make sure Turkey grows into one of the civilized nations.

Hepimizin severek izlediği Hababam Sınıfı filminde
öğrencilerine, “Okul sadece dört yanı duvarla çevrili,
tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında
bir orman, sırasında dağ başı. Öğretmenin, bilginin var
olduğu her yer okuldur.” diyen Mahmut Hoca, aslında bir
hakikati dile getiriyordu. Eğitimin gerçek unsuru; bilgiyi
sonraki kuşaklara aktaran öğretmenler ve bu bilgiyi
almaya hazır olan öğrencilerdir. Onlar olduğu sürece her
yer okuldur.
Türkiye’nin köklü kurumlarından olan PTT, eğitime
verdiği önemle, aydınlık ve güvenilir bir geleceğe
ulaşmak için azimle çalışmaktadır. Üniversitelerle
yaptığımız iş birlikleriyle eğitim hayatını kolaylaştıracak
adımlar atıyor, yaptığımız yatırımlarla eğitimin önündeki
engelleri kaldırıyoruz. Hazırladığımız süreli yayınlarla
çocuklarımızın eğitimlerine destek veriyor, Türkiye’nin
kültürel ve sanatsal nabzını tutuyoruz.
2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerleyen Türkiye’nin
öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Bu
büyük görevi yerine getirmek için çalışan bütün
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarken,
Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa
Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla ve minnetle
anıyorum.
PTT AŞ Genel Müdürü
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
Kenan Bozgeyik
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watching, when Mahmut Hoca tell students "a
school is not merely a place surrounded by walls
on four sides with a roof on top. A school can be
anywhere. In a forest or a mountain top if need be.
Anywhere with a teacher and knowledge is a school",
he was actually putting forth a fact. The essential
component of education is teachers who hand down
knowledge to the next generations, and students who
stand ready to soak up that knowledge. Anywhere
can be a school as long as they are part of it.

Mustafa Kemal Atatürk, who knew very well that
winning on a battlefield would not suffice, mobilized
efforts for education to build the future of Turkey.
The key to a civilized nation is education. Just like
a sound basis keeps a building on its feet, education
based on national values will serve as the basis to
keep the nation on its feet. Distinguished teachers
are the architects of that basis beyond any doubt.

The Turkish Post, one of the long-established
organizations in Turkey, makes unwavering efforts
for an enlightened and safe future, attaching
importance to education. The Turkish Post takes
steps to make things easier for education through
collaborations with universities, and removes
barriers to education through investments in R&D
and innovation. Our periodical publications promote
education for students, and feature cultural and
artistic developments in Turkey.

November is also the month of teachers who pick up where
Mustafa Kemal Atatürk left off and build the future of the
nation. Teachers play a pivotal role, shedding light on the
next generations through their enlightenment. Just like a
sculptor patiently shapes a gemstone and makes a work
of art out of it, teachers give shape to the next generations
and build a blissful, peaceful and safe future.
In the movie Hababam Sınıfı, which we all love

As Turkey steadfastly makes headway to achieve
goals for 2023, teachers have a substantial role to
play. I would like to congratulate teachers, who strive
to do their part on this great mission, on the Teachers'
Day, and commemorate Mustafa Kemal Atatürk, the
founder of the Republic of Turkey, with respect and
gratitude.
PTT AŞ General Manager
President of the World Postal Association
Administrative Council
Kenan Bozgeyik

Kültür&Sanat
Culture&Art
Merve Ayar
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Theater

Reis Bey
Kış, kendini hissettirmeye başladı. Hele akşam olunca
hava iyice soğuyor, ceketimin yakalarını kaldırıyorum.
Kendime sıkı sıkı sarılıyor, hızlı adımlarla sahneye
doğru ilerliyorum. Necip Fazıl’ın meşhur eseri Reis
Bey’i izleyeceğim. Şimdiden üzerimde bir ciddiyet
hâsıl oldu; kaşlarım çatıldı, bakışlarım sertleşti.
Mahkemeye gider gibi yürüyorum. Şairin meşhur
kırmızı kazaklı fotoğrafı gözümün önünde, hani şu
derin ve yorgun gözlerle bakan… Sanki birazdan
kırmızı kazağıyla hâkimin karşısında çıkacak
ve meşhur savunmasını yapacakmış gibi.
Hayır hayır, oyunu şimdiden zihnimde
canlandırmamalı, salona berrak bir zihinle
girmeliyim. Kapıdan içeriye adımımı
atıyor, oyuna son anda yetiştiğimi
fark ediyorum. Arkamdan kapı
kapanıyor, neyse ki ışıklar sönmeden
koltuğuma yerleşiyorum. Artık
ben Reis Bey’in yanında mıyım,
karşısında mıyım, yoksa ta kendisi
miyim… ayırt edemiyorum. İki
saat boyunca yasalar, kurallar ve
inisiyatif üzerine düşünüyorum,
“merhamet” ve “adalet” kavramları
dönüyor zihnimde. Necip Fazıl’ın
Reis Bey’i yazdığı dönemi
düşünüyorum, ondan önceki
dönemleri düşünüyorum,
şimdiyi, geleceği… Onun
söylediğini tekrar ediyorum:
“Hepimiz, bütün insanlık buz
çölünde yol alıyoruz”. Oyundan
çıktığımda iyice soğuyan
havaya rağmen ağır ağır
yürüyorum, sanki buz
çölündeyim.

Winter has begun to make its presence
felt. It gets so cold at night in particular
that I turn up the collars of my jacket. I
hug myself often and make my way to the
stage quickly. I am about to watch Reis Bey,
the far-famed work by Necip Fazıl. Things
are already serious for me. My eyebrows
are raised, and I am beetle-browed. I am
walking as if I am on my way to a court
room. I recall the poet's photo with that
notable red sweater. You know the one
where he has profound and exhausted
looks in his eyes. As if he was about to
appear before a judge in his red sweater,
and defend himself. No, I have to stop
picturing the play in my mind. Instead, I
need to have a clear mind as I walk into
the hall. As I walk into the door, I realize
I arrive for the play in the nick of time.
Then, the door is closed and fortunately I
take my seat before lights are off. I cannot
distinguish whether I am seated by Reis
Bey or in front of him or I am him or not.
For two hours, I have thought about laws,
rules and initiatives. I keep contemplating
concepts such as mercy and justice. I think
of the time when Necip Fazıl wrote Reis
Bey, and the times that precede it, as well
as today and the future. I repeat what he
said: "We, the whole mankind, make our
way in a desert of ice." Once I get out of the
play, I plod along despite the cold weather.
As if I was in a desert of ice.

Kültür&Sanat
Culture&Art

Kitap
12

Müzik
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Book

Ülker Fırtınası
Safiye Erol
Bu havalarda yürüyüş yapmayı çok severim. Güneş
pek yok, göz alan ışıklar yok; ağaçların rengarenk
halleri geçmiş, dünya sessizleşmeye başlamış.
Yaprakların sarılığı, kızıllığı kalmamış pek, tabiat
süslerinden arınmış, tüm sadeliğiyle gözler önünde
sanki. İşte bu sadeliğin içinde saatlerce yürüyesim
gelir. Bu sefer de Erenköy’e doğru yürümek istiyorum.
Aklıma “Ülker Fırtınası” geliyor tabii hemen, Nuran
da işte buralarda yürüyordu. Hani yaşadığı hayal
kırıklığından sonra -hayal kırıklığı demek de hafif
kalıyor ya, neyse- babasının evine gelmişti de babası
hiçbir şey sormadan yemeğini yedirmiş, üzerini
örtüp uyutmuştu sobanın yanında. Böyle sessiz sakin
geçen günlerden sonra Nuran yürüyüşler yapmaya

başlamıştı. Bir gün eve geldiğinde müjde verir
gibi, baharın gelişinin habercisinin kış olduğunu
fark ettiğini söylemişti babasına. Nuran bunu fark
ettikten sonra toparlanmaya, iyileşmeye başlamıştı.
Benim de Nuran gibi yürüyesim geliyor bu günlerde.
Yürüdükçe açılacakmış, maziyi unutacakmış
gibi. Kendime bir Türk Kahvesi yapıyorum, Ülker
Fırtanası’nı biraz karıştırıp yürüyüşe öyle çıkmaya
karar veriyorum. Altını çizdiğim şu cümleye takılıyor
gözlerim: “Şahsi saadetimin ve ıstırabımın üzerinde
fazla durmayacak kadar asrın terbiyesini aldım,
bundan bahsetmek bile bana abes gelir.” Asrın
terbiyesi üzerine düşünmeye başlıyorum, besbelli
uzun bir yürüyüş olacak.

I love going on a walk at this time of the year. Not
much of a sunlight, no glowing light, trees no longer
in a welter of colors, and the world has got quiet.
Yellow and red leaves start to fade away, free from
their natural ornaments, and they burst into sight
in their simplest form. I feel like walking for hours in
the midst of such simplicity. This time I would like
to take a walk en route to Erenköy. "Ülker Fırtınası"
promptly springs to my mind. Nuran, too, was
taking a walk around here. You know she came to
her father's place after all those disappointments actually disappointment is an understatement - and
her father had her have meal without asking about
anything, and then fall asleep by the heating stove.
Nuran began to take a walk on a regular basis after

such serene days. One day when she came home,
she told her father she realized winter heralds the
spring, like giving him a piece of good news. Nuran
began to pull herself together and recover after
finding that out. Nowadays, I feel like taking a walk
just like Nuran did. As if I was going to unwind and
forget about the past as long as I keep walking. I
make some Turkish coffee for myself and decide to
go on a walk after leafing through Ülker Fırtınası for
a little while. I cannot help noticing a sentence that
I underlined: "As a sign of the times, I am mannered
enough to avoid dwelling on my personal wellbeing
and misery. It makes no sense to me to even talk
about it." I start to think over the sign of the times.
Looks like it is going to be a long walk.

Nazan Öncel’in Göç albümünü
dinliyorum. Albümün kapağı
gözümün önünde duruyor,
çocukluğumdan hatırlıyorum.
Çocukken daha fazla vakti var
sanki insanın durup da bir albüm
kapağına uzun uzun bakmaya.
Kapakta sade, yalın, beyaz bir
zemin üzerinde “Göç” yazıyor
sadece; göç etmenin bütün o
zorluğu, bütün o yorgunluğuyla
kolunu zorla kaldırmış da güç
bela yazabilmiş gibi. İlk şarkı
“Gidelim Buralardan”. Sözünü
ettiğim yorgunluğu ama en
çok da gitmek zorunluluğunu
iliklerime kadar hissediyorum.
Sanırım “Kelebekler” filmindeydi,
üç kardeş yıllar sonra döndükleri
baba evinde bu şarkıyı dinliyordu.
Herhalde daha iyi bir şarkı
seçilemezdi. Albümdeki her bir
şarkı ayrı bir yere sürüklüyor
beni. Çocukluğum, gençliğim,
kaybettiklerim, özlediklerim…
hepsi birer birer gözümün
önünden geçiyor. Sonra Nazan
Öncel’in o duru sesinden bir
teselli duyuyorum: “İnsan diyorlar
aslıma / Aslımız topraktır / Bu
gönül bir aşktan anlar / Ömrüm
bir seraptır / Ne doğruyum ne
eğri / Yaşadığım nereden belli /
Bu garipliğim az şey mi / Ağlama
gönlüm ağlama.”

I am listening to Nazan Öncel's album titled Göç. The cover of
the album is vivid in my mind. I remember it from childhood
days. When I was a kid, it was as if people had more time to take
a lengthy look at the cover of an album. The cover simply reads
"Göç" (Migration) on a minimalistic and white background.
As if she wrote the challenge of migrating with a heavy heart,
like barely raising his arm out of exhaustion. The first song is
titled "Gidelim Buralardan" (Let's Get out of Here). I feel that
exhaustion and the difficulty to leave things behind to the bone.
I think it was in the movie "Kelebekler" where three siblings were
listening to this song at their father's place they visited years
later. One could not have asked for any song better than this.
Each song in the album takes me away. I conjure a mental picture
of my childhood, youth, what I have lost and longed for, one by
one. Then I find solace in that effortless voice of Nazan Öncel:
"Human, they call my essence / It's earth, though / My soul knows
nothing but love / My life is a mirage / I am neither righteous nor
devious / How can you tell if I am alive / My misery ain't nothing
/ Oh my soul, stop crying."

Kültür&Sanat
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Uzun Hikâye

Önce denizi aşıyorum, uzun uzun
bakıyorum Marmara’ya. Sonra
dağları dolanıyorum, yeşilliğe dalıp
gidiyorum. Kim bilir bu yollardan
kimler geçti, heybelerinde hangi
telaşlar ya da umutlar, heyecanlar
ya da hevesler ile bu yolları aştılar
da Bursa’ya vardılar? Ben de yeni
bir müze görmenin heyecanıyla
varıyorum Bursa’ya. Göç Tarihi
Müzesi’ndeyim. Denkleri
peşlerinde ağır ağır yürüyen
göçmenlerin resmi karşılıyor
beni. Nereden geldiklerinin bir
önemi yok, hepsi “muhacir”.
Kafkas göçleri, Tatar göçleri,
mübadele göçleri… Tarihleri farklı
olsa da hissettirdikleri hep aynı.
İçim buruk, hâlâ bir yerden bir
yere göçmek zorunda olanları
düşünerek çıkıyorum. Az ötede,
köşede bir dükkân görüyorum,
bir çay söylüyorum, çayın yanına
da adını bilmediğim o börekten
ısmarlıyorum. Soruyorum, Tatar
böreğiymiş. Yüzümde hafif bir
gülümseme, gözüme yoldan
geçen bir Afgan takılıyor. Sahi,
Afgan mutfağından hangi tatları
biliyorum?

History of Migration
Museum in Bursa
I cross the sea first and take a long gaze at the Marmara. Then
I go around the mountains, being lost in thought with the green
vegetation in the background. Who knows who has been down
this road, what concerns or hopes, thrills or aspirations they
had to cross this path to make it to Bursa? I make it to Bursa
with excitement to visit a new museum. I am at the History of
Migration Museum. I am welcomed by a photo of migrants
plodding along with peers following them. It does not matter
where they came from. They are all migrants. Caucasian
migrations, Tatar migrations, exchanges of population...While
dates vary, the way they make one feel is always the same. With
a heavy heart, I get out thinking about those forced to migrate
to somewhere. Right down the road, I catch a glimpse of a store
in the corner. I order a cup of tea along with some kind of pastry
that I do not know the name of. I ask. It turns out to be Tatar
patty. With a slight smile on my face, an Afghani walking by
catches my attention. I thought to myself "what dishes of the
Afghan cuisine I am familiar with anyway."

Mustafa Kutlu’nun severek okuduğum kitabı “Uzun
Hikâye” filme çekilmiş. Kitabı çok severim, filmi
izleyip izlememek arasında kararsız kalıyorum:
Ya benim hayal ettiğimden daha kötü bir şeyle
karşılaşırsam? Ya baba-oğul ilişkisini güzel
yansıtamazlarsa? Ya oyunculuklar iyi değilse?
Nihayet benim hayalimde oyuncular, sesler,
görüntüler… hepsi olabilecek en iyi haliyle duruyor.
Yönetmenin Osman Sınav olduğunu görünce
izlemeye karar veriyorum. Filmin ilk dakikasından
son dakikasına kadar kitabın içindeyim. Kitap
okurken ne hissettiysem, filmde de aynı duygu
verilmiş. Bu nasıl mümkün oluyor bilmiyorum
ama bir hikâye ancak bu kadar uyumlu bir şekilde
perdeye aktarılabilirdi. Kitabı yeniden elime
aldığımda, artık Ali ile Münire eskisinden daha da
güzel bir şekilde gözümün önüne gelecek, şüphesiz.
Mantonun pembesinin solması, Münire’nin
Ali’yi gücendirmeden mantoyu geri vermesi… O
sahneleri ben bu kadar naif hayal etmemiştim.
Her uyarlamanın bu kadar güzel olmasını dilerken
Mustafa Kutlu’nun başka hangi kitabının filme
çekilmesini isteyeceğimi düşünmeye başlıyorum.

The book "Uzun Hikaye" by Mustafa Kutlu, which
I loved reading, is now adapted for a movie. I
love the book. I am torn about whether I should
watch the movie or not. What if it is worse than I
imagine? What if the movie fails to capture that
father & son relation well? What if acting is poor?
After all, all the characters, sounds and images
are enshrined in my mind in their best possible
version. I decide to give it a go as I find out it is
directed by Osman Sınav. As if I was reading the
book the whole time I was watching the movie,
from beginning to end. Whatever I felt reading the
book, I had the same sense watching the movie. I
do not know how that is possible but a story cannot
be adapted for a movie better than this. When I
get to read the book again, Ali and Münire will
look better to me than before for sure. The way the
pink coat fades away and Münire returns the coat
without hurting the feelings of Ali. I have never
imagined those scenes would be so ingenuous. I
wish that every adaption would be this good, and I
start to think about what book I would like Mustafa
Kutlu to adapt for a movie.
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Bu ay Yunanistan’ın en büyük
ikinci kentinde; geçmişi M.Ö.
300’lere dayanan, tarihî ve
kültürel dokusuyla ziyaretçilerini
büyüleyen, Atatürk’ün doğduğu
evin de bulunduğu harika bir
liman şehrinde, Selanik’teyiz.

For this month's edition, we paid a
visit to the wonderful port city of
Thessaloniki, the second largest
city in Greece where Atatürk was
born as it has a background dating
back to B.C. 300, with mesmerizing
characteristics for visitors against
the backdrop of unique historical
and cultural fabric.
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Biz baharda gittiğimiz için şehir o kadar hareketli
değil. Oteller kalabalık sayılmaz, sokaklarda daha
az turist var, plajlar daha sakin.
1387-1912 yılları arasında Osmanlı hakimiyetinde
kalan şehir, Balkan Savaşlarından sonra
Yunanistan yönetimine geçmiş. Mübadeleler ve
yangınlarla şehrin toplumsal yapısıyla birlikte
fiziki yapısı da değişmiş. Büyük birer kol gibi
denize uzanan sokaklarıyla şehir adeta Ege’yi
kucaklıyor. Geniş meydanları, sahil boyu yürüyen
insanları, gece gündüz hareketli sokaklarıyla
Yunanistan’ın en büyük ikinci şehri burası.
Görülecek yerler de bir hayli fazla. Biz üç başlık
belirleyerek kısa bir tur yapmayı planladık.
Beyaz Kale, Sahil ve Aristoteles Meydanı:
Beyaz Kale şehrin tam ortasında bizi karşılıyor.
Zafer Bulvarı’nda yer alan kule, II. Murad 1430
yılında şehri fethettikten sonra inşa edilmiş. Balkan
Savaşları neticesinde şehrin Osmanlı Devleti’nin
elinden çıkmasının ardından kule beyaza boyanmış
fakat zaman içinde aslına dönmüş.
The city was not that vibrant since we paid a visit
in spring. Hotels are not really packed, and fewer
tourists wander around the streets, and the beaches
are quieter.
Bu ay Yunanistan’ın en büyük ikinci kentinde;
geçmişi M.Ö. 300’lere dayanan, tarihî ve kültürel
dokusuyla ziyaretçilerini büyüleyen, Atatürk’ün
doğduğu evin de bulunduğu harika bir liman
şehrinde, Selanik’teyiz.
Roma, Bizans ve Osmanlı’nın izlerini günümüze
taşıyan Selanik, ziyaretçilerini bu zengin mirasla
karşılıyor. Tarihî şehrin sokaklarında hayat tüm
renkleriyle akmaya devam ediyor. Özellikle yaz
aylarında gün batımına doğru sıcak azalmaya
başlayınca, insanlar yavaş yavaş sokaklara
çıkıyorlar. Turistler ve yerel halk sahilde yürüyüş
yapmayı seviyor. Aslında Selanik için dört mevsim
turist çekiyor diyebiliriz. Çünkü ılıman iklimiyle
yılın her mevsiminde ziyarete müsait. Şehir aşırı
sıcak ya da aşırı soğuk olmuyor. Kış mevsiminde
bile insanlar sakin ve ılık bir şehrin tadını
çıkarabiliyor. Kışın bir diğer avantajı da fiyatların
daha uygun olması.

For this month's edition, we paid a visit to the
wonderful port city of Thessaloniki, the second
largest city in Greece where Atatürk was born as
it has a background dating back to B.C. 300, with
mesmerizing characteristics for visitors against the
backdrop of unique historical and cultural fabric.
Boasting Roman, Byzantine and Ottoman remains,
Thessaloniki welcomes visitors with such diverse
heritage. Life offers a welter of colors in the historical
city's streets. When it gets cooler toward the sunset
especially in summertime, people waste no time to
pour into the streets. Tourists and local people love
taking a walk on the waterfront. In fact, it is safe to say
that Thessaloniki attracts tourists throughout the year.
This is because the temperate climate makes the city
favorable for a visit in any season. It never gets too
hot or too cold. Even in wintertime, people can enjoy a
serene and warm version of the city. Another upside for
wintertime is more affordable prices.

Ruled by the Ottomans between 1387 and 1912, the
city was annexed to Greece in the wake of the Balkan
Wars. The exchange of population and some fires
transformed the societal and physical characteristics
of the city. Opening out to the sea like two big arms,
the city literally hugs the Aegean Sea. This is the
second largest city in Greece, home to vast squares,
people walking on the waterfront, and vibrant streets
around the clock. The number of sightseeings is quite
a lot. We devised a plan to go on a short trip under
three titles:
White Tower, Waterfront and Aristotelous Square
The White Tower welcomes us right in the heart of
the city. Situated on the Victory Street, the tower was
built after Murad II's conquest of the city in 1430. The
tower was painted in white after the city had been
disintegrated from the Ottoman Empire in the wake
of the Balkan Wars where it has been restored into its
original form in time.
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Gün başlarken kulenin önünde kimsecikler
yok. Deniz durgun. Denizi solumuza alıp yavaş
yavaş sahilde yürümeye başlıyoruz: Sabah
koşusuna çıkan insanlar, bir banka oturmuş
kahvaltı yapanlar, gazetesi koltuğunda işe
hazırlananlar, okula giden öğrenciler… Hepsine
selam vererek şehrin bir diğer önemli noktası
Aristoteles Meydanı’na doğru yürüyoruz.
Özellikle miting, festival, karnaval ve Noel
gibi kutlamalarda kullanılan meydan, kafe
ve restoranların yoğunlukta olduğu canlı bir
buluşma noktası.

Not a single soul was around the tower early
in the morning. The sea was serene. With the
waterfront on the left hand side, we started
to take a walk with no rush. People going on
a morning jog, those having breakfast on a
bench, some others on their way to work with a
newspaper under their arm, and students going
to school... We passed by them all and headed
for Aristotelous Square, another landmark in the
city. Being home to rallies, festivals, carnivals
and Christmas events, the square is a vibrant
rendezvous populated by cafes and restaurants.

Hortacı Camii:
Bir üst caddeye doğru devam ediyor;
şehrin surları içinde doğuda kalan, eski
adlarıyla Tellikapı ve Kassandrakapısı arasında
bulunan Hortacı Camii’ne doğru gidiyoruz.
Şehirde ayakta kalan tek minare bizi bekliyor.
Bina aslında 305-311 tarihleri arasında görev
yapan Roma imparatoru Gaius Galerius
tarafından, kendisi için mezar yapısı olarak
inşa ettirilmiş. Fakat din olarak Hıristiyanlık
kabul edilince, doğu tarafına bir apsis ilâve
edilerek yapı kiliseye dönüştürülmüş, bütün
Bizans dönemi boyunca Hagios Georgios
(Aya Yorgi) adıyla kilise olarak kullanılmış.
II. Murad tarafından 1430 yılında kesin olarak
fethedilen Selanik’teki bu yapı, Evliya Çelebi
tarafından kopyası verilen ve 1953’te henüz
kapısı üstünde duran dört mısralık kitabesine
göre 1591’de (H. 999) camiye çevrilmiş. Selanik
1912 yılında elden çıktıktan sonra, şehirdeki
diğer kiliseden çevrilme camiler gibi Hortacı
Camii de kiliseye dönüştürülmüş. 1923’te
binaya Anadolu’dan gelen Rum göçmenler
yerleştirilmiş. Daha sonra da müze haline
getirilen binanın içinde arkeolojik araştırmalar
yapılmıştır. Selanik Yunan hâkimiyetine
geçtiğinde, şehirdeki cami ve mescitlerin
hepsinin minareleri yıktırılmışken, yalnızca
Hortacı Camii’nin minaresi Türk ve Müslüman
idaresine karşı kazanılan savaşın işareti olarak,
külahsız muhafaza edilmiştir.

Hortaji Mosque
We made our way toward an upper street;
heading for Hortaji Mosque located in the
eastern side of the city walls and between what
was formerly known as Tellikapi and Cassandra
gate. The sole surviving minaret in town was
awaiting us. It was erected at the behest of the
Roman Emperor Gaius Galerius, who ruled
between 305 and 311, as a graveyard. However, an
apse was incorporated into the eastern side once
Christianity was adopted, and the structured
was converted into a church billed as the Church
of Agios Georgios. It served as a church for a
long time in Thessaloniki, which was definitively
conquered by Murad II in 1430, and was turned
into a mosque in 1591 according to the four-verse
epigraph, which had been copied by Evliya
Çelebi and hung on its gate until 1953. After
Thessaloniki was disintegrated in 1912, Hortaji
Mosque was turned into a mosque just like other
mosques that were originally churches. In 1923,
the Greek migrants from Anatolia were settled
in the premises. Then, some archaeological
excavations had been performed within the
structure before it was morphed into a museum.
All the minarets of the mosques and prayer
rooms were reduced to ruins once the control of
Thessaloniki was taken by Greece while only the
cone-free minaret of Hortaji Mosque has been
preserved as a token of the war won against the
Turkish and Muslim rule.
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Atatürk Evi ve Agia Sofia Kilisesi
Caminin kuzeyindeki sokaktan yukarıya doğru
giderek Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu
ve çocukluk yıllarını geçirdiği Atatürk Evi’ne
ilerliyoruz. Aya Dimitriya mahallesinde ve Apostolu
Pavlu Caddesi üzerinde 75 numarada bulunan evin
bitişiğinde Türk Konsolosluğu bulunuyor. Önceden
trafiğe açık olan sokakta şimdilerde sadece yaya
geçişine izin veriliyor. Ağaçların gölgesinden
yürüyerek eve varıyoruz. Müzeyi gezdikten sonra iki
alt sokağa inerek Agia Sofia Kilisesi’ne varıyoruz.
Şehrin en eski kiliselerinden olan Agia Sofia ile ilgili
ilk belgeler 8. yüzyılın sonlarına ait. Kilise 1523-1912
yılları arasında merkezî bir cami olmuş.
Selanik, dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek
isteyenler için ideal bir yer. Elbette bunun
bazı nedenleri var. Gelin, dört mevsim tatil
planı oluştururken nelere dikkat etmeliyiz,
nelerden kaçınmalıyız, Selanik örneği üzerinden
düşünelim:

Atatürk Museum and Church of Hagia Sophia
As we went up the street on the northern side of
the mosque, we advanced toward Atatürk Museum
where Mustafa Kemal Atatürk was born and spent
his childhood. Next to the museum, which resides at
No. 75 on Apostolou Pavlou Street of Agios Dimitrios
quarter, is the Turkish Consulate. Having previously
been open to traffic, the street is pedestrianized now.
We walked in the shade of trees and made it to the
museum. Taking a tour in the museum, we went two
blocks down the street to visit the Church of Hagia
Sophia. The earliest documents about Hagia Sophia,
one of the oldest churches in town, date back to the
late 8th century. The church went on to serve as a
mosque between 1523 and 1912.
Thessaloniki is a perfect destination to unwind and
spend some quality time. It goes without saying that
there are some reasons behind why this is the case.
Let's take a look at what to consider and avoid for a
vacation at any time of the year in Thessaloniki:

1.Sezon dışı zamanlar: Tatil dönemleri özellikle
yaz ve kış olmak üzere iki büyük sezondan oluşuyor.
Yazın denize, kışın kayağa gidilir. Fakat bu rutinin
dışına çıkarak yıllık izin günlerimizi yoğunluk
yaşanan aylardan geçiş mevsimlerine, yani
bahar aylarına kaydırabiliriz. Bunun için en ideal
zamanlarsa Eylül sonu ve Ekim başı ya da Nisan
sonu ve Mayıs başıdır. Sezon dışında yapılacak
tatillerde konaklama ücretleri sezona göre çok
daha uygun olacaktır. Denizin tadını çıkarmak için
sıcak bölgelerde Eylül ayı daha uygundur. Böylece
kalabalıktan da uzaklaşmış olursunuz. Otel ve uçak
rezervasyonlarında herhangi bir sorunla karşılaşmaz,
daha hesaplı bir tatil planı çıkarabilirsiniz.

1. Off-season: Summer and winter are two
major seasons for a vacation in town: Seaside for
summertime and skiing for wintertime. However,
you might want to break out the routine and opt for
springtime rather than high season to spare some
time out of your annual leave. The best time to do
that is late September and early October or late
April and early May. Accommodation rates are
much more affordable on any off-season vacation.
September is more favorable in hot spots to enjoy
the seaside. This helps you stay away from the
crowd. Unless you have any problem concerning
hotel and flight booking, you are set to enjoy a
more affordable vacation.

2. Selanik Antalya’dan daha yakın: Birçoğumuz
yaz tatili için plan yaparken özellikle Türkiye’deki
sahilleri tercih ediyoruz. Fakat İstanbul ya da
Ankara’dan yola çıkarak tatil için sahil kasabalarına
gitmek yerine, Yunanistan’a geçerek sahil yolu
üzerinden Selanik’e kadar bir rota oluşturmak da
başka bir seçenek. Örneğin İstanbul’dan Antalya’ya
gitmek için 700 km mesafe kat etmeniz gerekirken,
Selanik’e gitmek için 650 km yol yapmak
yeterli olacak. Aynı zamanda Selanik’e giderken
Dedeağaç, Gümülcine ve Kavala’ya da uğrayabilir,
yol üzerindeki farklı noktalarda Ege’nin tadını
çıkarabilirsiniz. Seyahate özel aracınızla çıkıyorsanız,
yakın yerlerdeki farklı noktaları da belirlemek size
bambaşka bir tatil deneyimi yaşatabilir.

2.Thessaloniki is closer than Antalya: Most
of us choose Turkish coastlines for summertime
vacation in particular. However, it would be an
alternative option to set a route to cross into
Greece and make it to Thessaloniki via the coastal
road rather than heading for a coastal town,
departing from Istanbul or Ankara. For instance,
one has to cover 700 kilometers to go to Antalya
from Istanbul while it takes 650 kilometers to make
it to Thessaloniki. In the same vein, you can stop
by Alexandropolis, Komotini and Kavala, and revel
in various Aegean destinations on the way. If you
go on a vacation by your private car, dropping by
some spots in close proximity would probably give
you a whole another vacation experience.

Kış gelmeden okurlarımız için alternatif bir rota
oluşturmak istedik. Henüz deniz zamanı geçmeden
sahil boyu rotanızı Yunanistan’a çevirip Selanik’e
gidebilir, sokaklarında kaybolarak bu güzel sahil
şehrinin tadını çıkarabilirsiniz.

For readers, this is an alternative route that we
came up with ahead of winter. Feel free to head for
Thessaloniki, Greece via the coastal road before it
gets too late for seaside fun, let yourself go in the
streets and enjoy this beautiful coastal town.

A’dan Z’ye
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Hasan Sentürk
.

Ayrılık büyük derttir. Hasreti bağırda kışlatır, alevi lambada titretir, kalbin
direğini sızlatır. Taşınmaz yüktür; ölümden elli dirhem ağır çeker. İlacı
yoktur; şerbeti dahi zehirden acı gelir. Bize ayrılığı anlatan, kendinden önce
haberini getiren bir nice hikâye, şiir, türkü ve söz ulaşmıştır. Çünkü ayrılık,
atalarımızdan mirastır bize. İnsanoğlu ile aynı yaşta, eski bir ağrıdır. Leylâ
ve Mecnûn hikayesini her dinlediğimizde içimize tarifi mümkün olmayan
bir hüzün çökmesi bundandır: Dünya, ayrılık dünyasıdır.
Separation is such misery. Longing is enshrined in one's bosom, with its
blaze shaking you up, wrenching your heart out. It's a burden that remains.
It weighs heavier than death. There is no cure. Even remedy tastes bitter
than poison. A story, a poem, a folk song and a word tell and herald us
about separation. It is because separation is inherited from ancestors. It
is as ancient as mankind. It is a chronic heartache. This is the reason why
we feel indescribable sorrow to the marrow whenever we give an ear to the
story of Leylâ and Mecnûn. The world is a world of separation.

Ayrılıktan

Zor Belleme Ölümü

No death is worse
than separation

Eskiler ayrılığa “firak” derler. Bazı Osmanlı mezar
taşlarının üzerinde “Âh mine'l-firâk” yazması
bundandır. Bizden öncekilere “âh” dedirten bu sızı,
çıkışı olmayan bir geçit gibi bugün de herkesin
yolunda durmaktadır. İnsanoğlunun bu hâli, Ömer
Hayyam’ın bir dizesinde şöyle anlatılır: “Ayrılıklarla
dolu bu dünya, vefadan yoksundur. Eğer dünyada
vefa olsaydı, önceki insanlardan sıra sana
gelmezdi.” Hayyam, tıpkı “Dünya bir penceredir
/ Her gelen baktı geçti” diyen Yunus Emre gibi,
ayrılığın insanoğlunun kaderinde olduğunu ifade
etmektedir.

Old timers call separation "firak" (parting ways).
That is why some Ottoman tombstones read
“Âhmine'l-firâk” (because of separation). The ache
that makes antecedents heave a sigh now stands
in everyone's way like a gateway with no way
out. This state of mind is recounted as follows by
Omar Khayyam: "A world infested with separation
is deprived of fidelity. If the world had one bit
of fidelity, you'd queue up behind antecedents."
Khayyam argues man is destined for separation just
like Yunus Emre does: "World is a window / Everyone
took a look and went by".

A’dan Z’ye
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Çünkü her gelenin bakıp gittiği
pencereden gördüğü manzara,
yani dünya, ayrılıkları kaldırmaz bir
şekilde sevdirilmiştir insanoğluna.
Bu sebepledir ki insan, kaçınılmaz
olduğu halde ayrılığa bir türlü alışamaz.
Alışabilseydi, artık acısını duymazdı.
Alışamadığı için bu acıyı söze katar,
şiire koşar. Ayrılık böylece, gönlün dört
duvarını yakıp kavuran bu ateşi dile
getiremeyenlerin sözü olur. Bir köşede
saklanan vuslata erme ümidi ise belki
de kara sevdaya tutulmuş bir âşığın,
vatan hasreti çeken bir göçmenin “ah”
dedirten sözleri ile türküye dönüşür.
Ayrılık teması edebiyatta öyle çok
işlenmiştir ki, türkülerimizin de ekseri
kaynağı gönüllere düşen ayrılık ateşi
olmuştur. Ayrılığın ateşi bugün de nice
gönlü yakmakta, bu ateşten yapılan
türküler sessizce yananların sesi
olmaktadır. Bu nedenledir ki dilimizde
“türkü yazmak” diye bir deyim yoktur,
“türkü yakmak” diye bir deyim vardır.

This is because the view off the window
that everyone took a look and went
by, which is actually the world itself, is
endeared by mankind in a way to always
fail to handle any separation. Therefore,
man never gets used to separation even
if it is inevitable. If he could, he would
not feel the pain for it. That pain is
turned into lyrics and poems since he
cannot simply get used to it.
Separation thus becomes a byword for
those who cannot express their pain
that reduces every piece of the soul into
ashes. The hope of a reunion hidden
in the back of beyond is turned into
a folk song through what is uttered
by an infatuated lover or a homesick
migrant that would make one heave
a sigh. The theme of separation is so
commonly tackled in literature that
our folk songs are usually inspired
by pangs of separation. The pangs
of separation burn soul of so many
nowadays while fervent folk songs are

Ayrılık teması edebiyatta öyle çok işlenmiştir ki, türkülerimizin de
ekseri kaynağı gönüllere düşen ayrılık ateşi olmuştur.
The theme of separation is so commonly tackled in literature that our
folk songs are usually inspired by pangs of separation.
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Merhum Neşet Ertaş, ayrılık sızısı için “Az mı
çektim?” der. Aralarında Musa Eroğlu’nun da
bulunduğu birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş
olan “Yâre Söyleme” adlı türkü ise ayrılık acısı
çekenlerin gönül tellerini titretir. Özellikle
türkü içerisinde bulunan; “Ağrılar baş tutar âh-u
zardayım/ Mansur gibi çekilmişim dardayım/
Gezer dolaşırım da bilmem nerdeyim/ Deli deli
estiğimi de söyleme” kısmı kulaktan kalbe iner,
gönlün bağını çözer. Bu türkünün son kıtası ise
sevenin vuslata dair umudunu asla yitirmeyeceğini
göstermektedir: “Belki bir gün çıkar gelir
diyorlar/ Gönül muradını da alır diyorlar/ Seven
sevdiğini bulur diyorlar/ Umudumu kestiğimi ona
söyleme.” Ayrılık hasreti çığ gibi büyütedursun, bu
hasreti dindirmek isteyen şair bir başka türküde
turnalardan medet ummaktadır. Musa Eroğlu
tarafından seslendirilen “Telli Turnam”, dillere
pelesenk olmuş bir türküdür. “Gönüle hasret
yazıldı/ Sevgiye mezar kazıldı/ İki damla yaş
süzüldü/ Gözlerimin pınarına” kısmı ayrılık acısına
vurgu yaparken, “Hasret kimseye kalmasın/
Sevdalılar ayrılmasın/ Ben yandım eller yanmasın/
Sevdanın, aşkın narına” kısmı ise adeta bir dua
niteliğindedir. Çünkü ayrılık öyle bir derttir ki, bu
derdi çekenler kimsenin böyle bir acıyla imtihan
olmasını istemezler.

shared outpourings for those ablaze with separation.
That is why there is no term like "song writing" in our
discourse. It is "song blazing"
"A great deal I have suffered" notes late Neşet Ertaş
for pangs of separation. The folk song “Yâre Söyleme”,
which has been covered by many artists including
Musa Eroğlu, twists the knife in the wound for those
suffering from separation. Especially the part that
goes like: “Sufferings all around, I heave a sigh/I’m in
straits just like Mansur is/I’ll wander around, do not
know where I am / Don’t tell me I storm through”. This
goes from ears straight to heart for unbounded love.
The last verse of the song is about never ceasing to
hopeful for a reunion. Maybe she'll show up one day,
they say / It all comes to fruition, they say / Lovers
reunite, they say / Do not tell her I gave up hope."
While the pangs of separation keep snowballing,
the poet, with intention to alleviate the pain, looks
to cranes for help in another folk song. Sung by
Musa Eroğlu, the folk song "Telli Turnam" (literally
my demoiselle crane) has been a byword. “This soul
longs for you/Love is in the grave now/Two tear drops
stream down/in my eyes”. This part underscores the
pangs of separation while the part, which goes like
"let nobody long for it / Let lovers never drift apart / I
am doomed, nobody else may not / By the fire of love,
is like a prayer. It is because separation is such a woe
that those suffering from it would never wish anyone
else is tested by such a pain.
“Leylâ”, whom all would be in love with, I mean
“Leylâ” referred in Sezai Karakoç's poem "Köşe", is
starring in the folk song "Yazımı Kışa Çevirdin" by
Neşet Ertaş. Just like it is the case in the folk song
"Telli Turnam", this song, which is sung by Neşet
Ertaş with some excerpts from Âşık Kerem, is about
the wish that nobody suffers from separation in the
verses that go: "You're always in my sight/Wherever I
turn, you end up there/May God never set apart/the
bird flying in the sky, my Leylâ".
The folk song “Yârim Senden Ayrılalı”, which is a
folk song by Kul Âşık - a 17th century bard - and has
been covered by a myriad of artists, is a cry of a lover
separated from his significant other. “Since I broke
up with you, my love/It’s been a long time/Look at
the tears streaming down my face/It’s a river now,
come near me”. This part recounts how a lover’s tears
stream down like a river, longing for his love.

Her asırda âşık olunan kadın “Leylâ”, yani Sezai
Karakoç’un “Köşe” şiirinde bahsettiği “şu bizim
Leylâ”, Neşet Ertaş’ın “Yazımı Kışa Çevirdin” adlı
türküsünde de baş roldedir.
Neşet Ertaş’ın bir kısmını Âşık Kerem’den
alıntı yaparak seslendirdiği bu türküde de
“Telli Turnam” adlı türküde olduğu gibi,
“Her an gözümde perdesin/ Nere baksam sen
ordasın/ Mevlam ayrılık vermesin/ Gökte uçan
kuşa Leylâm” dizeleriyle kimsenin ayrılık acısı
çekmemesi istenmektedir.
XVII. yüzyıl âşıklarından Kul Âşık’ın bir türküsü
olan ve günümüzde birçok sanatçı tarafından
seslendirilen “Yârim Senden Ayrılalı” adlı türkü,
sevdiğinden ayrılan bir âşığın yakarışıdır.
Türkünün, “Yârim senden ayrılalı/ Hayli zaman
oldu gel gel/ Bak gözümden akan yaşa/ Âb-ı revan
oldu gel gel” kısmında âşık, yârinin hasretinden
gözyaşlarının bir ırmak gibi akıp gittiğini
anlatırken; “Kul Âşık ever varmaya/ Varıp da haber
sormaya/ Yetiş namazım kılmaya/ Seni seven
öldü gel gel” ifadelerinin yer aldığı son dörtlük ise
ayrılık çeken bir âşığın gönülleri sızlatan halini
yansıtır. Seha Okuş’un kadife ve buğulu sesinden
dinlediğimiz “Hasretinden Yandı Gönlüm” adlı
türkü de bu derdi bilenlerin bağrına oturmuştur.
Tüm bu ayrılık türkülerinin içinde, ayrılığa
dair üç türkünün ayrı bir yeri olduğu söylenir.
Bunlardan ilki; başta Neşet Ertaş olmak üzere yine
birçok sanatçı tarafından seslendirilen, sözleri
Karacaoğlan’a ait “Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir
Ölüm” adlı türküdür. Bu türküde ayrılık acısı,
insanın yaşadığı üç büyük acıdan biri olarak
anılmıştır. Nitekim Karacaoğlan bu şiirinde, “Üç
derdim var birbirinden sezilmez/ Bir ayrılık, bir
yoksulluk, bir ölüm” demektedir. İkinci türkü
ise sözleri Abdurrahim Karakoç tarafından
yazılan, Musa Eroğlu’nun sesi ile neredeyse
özdeşleşen “Mihriban”dır. Hemen hepimizin
bildiği bu türkünün “Ayrılıktan zor belleme
ölümü/ Görmeyince sezilmiyor Mihriban” kısmı,
aynı gök kubbe altında nefes alıp verdiği halde
kavuşamamanın ölümden daha acı olduğunu belki
de en iyi anlatan dizelerdir. Son türkü; “Fikrimden
geceler yatabilmirem” dizesi ile başlayıp, ayrılığın
ne yaman bir dert olduğunu gerek bestesi gerekse
güftesiyle her dinleyene hissettiren “Ayrılık” adlı
Azeri türküsüdür. Sözleri Erdebilli bir şair olan

“I, Aşık, yearn for a reunion/Hearing from you as I
do/Make it to my funeral/Your lover has just died.”
This verse captures the heart-wrenching state of a
lover suffering from pangs of separation.
The song “Hasretinden Yandı Gönlüm” by Seha
Okuş in her velvety and smooth voice tears hearts
out for those who know what it is like.
Of all those separation songs, three folk songs are
reportedly of particular importance. The first one
is the folk song titled “Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir
Ölüm” (A Separation, A Destitution, A Death) which
has been covered by many artists including Neşet
Ertaş, with lyrics written by Karacaoğlan. The pangs
of separation are referred to as one of the three major
grieves that man suffers from. In fact, Karacaoğlan
cites that grief in the poem: "Three grief that I have,
all unperceivable / A separation, a destitution, a
death". The second song is "Mihriban" with lyrics by
Abdurrahim Karakoç and associated with the voice
of Musa Eroğlu. The part of the song that we are all
familiar with where he says: "Don't think that death
is worse than separation. You don't get a sense of
it unless you see what it is, Mihriban". That part is
the best expression of the fact that it is more painful
than death when two lovers cannot be together even
though they are under the same vault of heaven. The
last one is an Azerbaijani folk song called "Ayrılık".
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Ferhat İbrahimi’ye ait bu türkünün bestecisi ise
Ali Selimi’dir. Ülkemizde birçok sanatçı tarafından
bir sevgiliden ayrılığa ithafla seslendirilen ve
dinleyiciler tarafından da böyle algılanan türkünün
aslında vatan hasreti üzerine yazıldığı ifade
edilmektedir. Meşhur Azeri ses sanatçısı Yusuf
Zurufçi tarafından 1996 yılında seslendirilen
bu türküye çekilen klipten de türküde işlenen
temanın yâr ayrılığından çok vatan hasreti olduğu
anlaşılmaktadır.
Neşet Ertaş, “Bilmez yâr gönlümden bilmez/
Akar göz yaşlarım dinmez/ Bir kere yüzüme
gülmez” derken, “yâr keşke bilse” diye içimizden
geçirdiğimiz olur. Halbuki, hepimiz aynı
ayrılıklar dünyasında birilerinden, bir yerlerden,
bir şeylerden sürekli ayrılıyoruz. Yani aslında
ayrılığın tam ortasında yaşıyoruz. İnsanoğlunun
ayrılık üzere yaşıyor fakat yine de ayrılığa
alışamıyor olması, bu sızıyı teskin için yazılan
şiirlerin ve yakılan türkülerin de sebebidir.
Bunun yanında, Nuri Pakdil’e ait olan ve İlhami
Çiçek’in “Satranç Dersleri” adlı şiirinde alıntı
yaptığı “Ve sabır olmasaydı yeryüzünde bir gün
kalınabilir miydi?” ifadesi, belki de türkülerle
birlikte ayrılık acısına düşen gönüllere biraz
olsun su serpebilir.

It goes like “Your memory keeps me up in sleepless
nights” at the outset, and makes every audience
feel what it is like to be separated by its lyrics and
composition. With lyrics by Ferhat İbrahimi, a poet
from Ardabil, the song is composed by Ali Selimi.
Referred by many artists in Turkey to as parting ways
with a lover, and associated as such by the audience,
the song is reportedly all about being homesick. It
is safe to conclude from the video clip shot for the
song sung by the far-famed Azerbaijani vocal artist
Yaqub Zurufçu in 1996 that the theme of the song is
homesickness rather than separation from a lover.
As Neşet Ertaş goes "My love, she would not know
it's from the heart / Tears go by, never die away /
She won't smile once", we think to ourselves "wish she
knew". In fact, we all keep parting ways with someone,
somewhere and something all the time. In fact, we are
right in the heart of separation. The fact that man
lives only to separate but fails to get used to it is the
reason why so many poems and songs are written to
alleviate this excruciating pain. In addition, the lines
"and would you survive on the earth even for one day
if it was not for patience" by Nuri Pakdil and referred
by İlhami Çiçek in his poem "Satranç Dersleri" could
alleviate - along with folk songs even if just a tad - the
pain of those suffering from pangs of separation.
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İnsan için gökyüzü ve ötesi her zaman ilgi çekici olmuştur.
Uzayda olmak, dünyaya uzaydan bakmak veya ayda yürümek
tarih boyunca insanların hayallerini süslemiştir. Biz de
daha önce böyle bir deneyimi yaşamış, ülkemizde yaşayan
ilk Suriyeli astronot Muhammed Ahmed Faris ile hem göç
hikâyesini hem de uzay deneyimini konuştuk.
The vault of heaven and beyond has always been intriguing for human
beings. For ages, thousands of people have dreamt of being in the
space, looking at the world from the space or walking on the Moon. We
sat down with someone who had been there before: A Syrian astronaut
named Muhammed Ahmed Faris, who resides in Turkey now. We went on
to talk over the story behind his migration and experience in the space.

Suriye’nin ilk astronotu Muhammed Ahmed
Faris, Halep’te doğdu. 1987 yılında Suriye
Hava Kuvvetleri’nin bir albayı iken, 155 pilot
arasından seçilerek uzaya gitti. Bu görev için iki
yıl eğitim aldı ve yedi gün yirmi üç saat sekiz
dakika Mir Uzay İstasyonunda kalarak burada
bir dizi deney yaptı. Ülkesine geri döndüğünde
bir kahraman olarak karşılanan Faris, uzaydan
dünyaya bakabilmiş, hayalini gerçekleştirebilmiş
bir astronot olarak uzun yıllar, gökyüzünü ve
ötesini anlatan yüzlerce konferans ve seminer
verdi. Suriye Savaşı sebebiyle ülkesini terk etmek
zorunda kalan Faris, Kilis’ten yürüyerek geldi ve
Türkiye’ye sığındı.

GÖÇMEN BİR ASTRONOT:
Muhammed Ahmed Faris
A Migrant Astronaut:
Muhammed Ahmed Faris

Ülkenizde bir kahraman olarak anılırken
her şeyden vazgeçip Türkiye’ye geldiniz. Bu
süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
Kim olursa olsun; insan ülkesini terk eder,
memleketinin dışına çıkarsa elbette birçok
zorlukla karşılaşır. Bu zorluklar çok çeşitli olabilir.
Vatanınızı, anılarınızı, hafızanızı terk ediyorsunuz.
Biz savaştan kaçtık. Hem parasal hem de sosyal
sorunlar yaşadık. Bunlara yeni bir ortama
alışmanın zorluğunu da ekleyebiliriz.

Turkey now. We went on to talk over the story
behind his migration and experience in the space.
Muhammed Ahmed Faris, the very first astronaut
out of Syria, was born in Aleppo. When he was a
colonel in the Syrian Air Forces in 1987, he was
picked to be sent to space among 155 pilots. He
underwent two years of training for the mission,
and stayed in the Mir Space Station for seven
days, twenty-three hours and eight minutes to
perform a series of tests. Welcomed as a hero
once he came home, Mr. Faris gave hundreds of
conferences and seminars for years to talk over
celestial life and beyond as an astronaut whose
dreams came true, looking at the Planet Earth
from the space. Having had to flee Syria when
the war broke out, Mr. Faris made it to the town of
Kilis on foot and took refuge in Turkey.
At a time when you were considered a hero
in your homeland, you had to give up on
everything and made it to Turkey. What
challenges did you face in the process?
Anyone would face challenges once he leaves
his homeland no matter who you are. Such
challenges could be various.
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Göç sonrasında hayatınızda neler
değişti?
Dediğim gibi yeni hayatıma alışma
süreci oldukça zordu.
Özellikle ilk geldiğimde
insanlara alışmak, yeni bir dile
alışmak, yeni ilişkiler… Şüphesiz
Suriyeliler ile Türkler arasında
kültür, gelenekler ve görenekler
bakımından benzerlikler var.
Ancak başta insanlar olmak üzere,
Türkiye’nin iklim şartlarına ve
çevre koşullarına alışmak biraz
sorun oluyordu. Ama şimdi bu
sorunların hepsi çözüldü Allah’a
şükür.

Zorunlu göç ve psikolojik etkileri hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Ben konferanslarımda göç ve göçün etkileri hakkında
çok konuştum.
Göç; insanın kökünden sökülmesidir. Eğer bir ağacı
kökünden söküp başka yere dikerseniz tabii ki ilk
başta kökleri solacaktır. Yeni yere alışması için uzun
zamana ihtiyacı vardır. Göçün üstesinden gelmesi
çok zor problemleri, acıları ve dertleri vardır.
Yolunuz Türkiye’yle nasıl kesişti? Göç sırasında
İstanbul’u tercih etmenizin özel bir nedeni var mı?
Türkiye komşu ülke. Aramızda önemli tarihsel bağlar
var. İki ülke halkı 400 seneyi aşkın bir süre beraber
yaşadılar. Türkiye ve Türk halkı ile aramızdaki tarihî,
dinî ve kültürel bağlar çok kuvvetlidir. Bize diğer
ülkelerden daha yakın olduğu için Türkiye’ye göç
etmeyi tercih ettik. Tabii ki İstanbul, dünyanın sayılı
merkezlerinden biri. Aslında İstanbul dünyanın
başkenti sayılmakta. Burada Suriyelilerin sayısı
oldukça fazla. İstanbul’u tercih etme nedenlerimden
birisi de hemşerilerime yakın olmak isteğimdir.

We are talking about leaving your homeland,
recollections and memory. We fled the war. We
suffered from financial and social challenges.
And I can also add the difficulty to adapt to
somewhere new.
What are your thoughts on forced migration
and its psychological effects?
I gave lots of lectures about migration and its
effects in conferences. Migration is about uprooting.
If you root out a tree and plant it somewhere else, it
will fade away for sure. It would need a lot of time
to adapt to somewhere new. Migration comes with
a great deal of challenges to overcome along with
pain and troubles.
How did you end up in Turkey? Is there any
particular reason behind your choice to come
to Istanbul?
Turkey is a neighboring country. Turkey and Syria
have significant historical ties. The peoples of both
countries co-existed for over 400 years.

Çocuklarla ilgili projelerde
eğitmenlik yapıyorsunuz.
Bu alanda gerçekleştirmek
istediğiniz başka projeleriniz
var mı?
Türkiye'de yüzlerce konferans
verdim. Çocuklarla bilim
merkezlerinde, liselerde ve
üniversitelerde; Bursa, Ankara
ve Gaziantep gibi şehirlerdeki
çocuklara mahsus uzay
merkezinde konuştum. Şimdi
Bursa’daki Bilim Merkezi’nde
her ay düzenli olarak konferans
veriyorum.
Suriye’deyken birçok proje
içerisinde yer aldım. Bu projeler
genellikle Astronomi ile ilgiliydi.
Astronomi Amatörleri Derneği’nin
başkanıydım. Hep astronomi ile
ilgili konferans verdim. Şimdi
Türkiye’deyken de bu işi devam
ettirmeye çalışıyorum.
Çocuklarla çok iyi iletişim kurdum.
Çünkü çocukların zihinlerinde bir
astronot olarak çok güzel bir yerde
duruyorum. Uzaya yönelik hayalleri
olan çocukların bu hayallerini daha
da büyütmeye çalışıyorum. Onlarla
konuşmak hayallerinin gelişmesine
yardımcı olur, onların ufkunu açar.
Uzay Bilimi hem şimdinin hem de
geleceğin bilimidir.

The historical, religious and cultural ties with Turkey and Turkish
people are quite strong. I made my mind to migrate to Turkey since
it was in closer proximity to where I used to live compared to other
countries. Of course, Istanbul is one of the world's top destinations.
In fact, Istanbul is touted as the world's capital city. The city is
populated by many Syrians. One of the reasons why I chose to come
to Istanbul is that I wanted to be closer to my countrymen.
What has changed in your life since you migrated?
Like I said, the adaptation to a new life was quite difficult. Especially
at the time when I first arrived, it was difficult to get used to people,
a new language and new relations. It goes without saying that there
are similarities between Syrians and Turks in terms of culture, traditions and customs. However, it was a little bit problematic to get accustomed to people in particular, as well as climate conditions and
surroundings in Turkey. But all has been resolved now, thank God.
You serve as a trainer for projects concerning children. Is
there any other project that you would like to part of?
I have given hundreds of conferences in Turkey. I have talked to kids
in scientific centers, high schools and universities, as well as a space
center for kids in cities including Bursa, Ankara and Gaziantep. I
now offer a conference on a monthly basis at the Scientific Center
based in the city of Bursa.
I had been part of many projects when I was in Syria. The
projects were usually about astronomy. I took office as the head
of the Association of Astronomy Amateurs. I have always given
conferences about astronomy. I try to follow the suit in Turkey.
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Çünkü Uzay Bilimi sayesinde birçok şey
mümkün oluyor. Dolayısıyla çocukları bu
bilime teşvik etmek son derece önemli.
Onların hayalleri ve ufukları çok geniş. Türk
çocukların bir astronotla karşılaştıkları zaman
onunla çok ilgilendiklerini, bu bilime çok açık
ve bağlı olduklarını görüyorum. Verdiğim
seminerlerle onların dikkatini çekmeye
çalışıyorum. Yeri geldiğinde onlara anılarımı
anlatıyor, yeri geldiğinde onlara videolar
seyrettiriyorum.
Bir röportajınızda askerlik ve
astronotluğun çocukluk hayaliniz
olduğunu söylemişsiniz. Hayalinize
ulaşırken ne gibi yollardan geçtiniz?
Çocukken pilot olmak isterdim. Ben asker
pilotum. Pilot olduktan sonra hayalim
daha da büyüdü, daha yukarı uçmak
istedim. Elhamdülillah, Allah benim
hayalimi gerçekleştirdi. Tabii ki astronotluk
oldukça meşakkatli bir iş, fevkalade gayret
gerektiriyor. Uzaya çıkmadan önce Rusya’da
bulunan Yıldızlar Kenti’nde (Moskova’ya
yakın) aldığımız eğitim çok zorluydu. Allah’ın
yardımıyla ve gayretim sayesinde hayalimi
gerçekleştirebildim.
Suriye’nin ilk astronotu olarak uzaydaki
yaklaşık sekiz günlük deneyiminizden
bahseder misiniz?
Uzayda 8 gün geçirdim. Vazifem 13 bilimsel
deney yapmaktı. Bu deneyler tıbbi, fiziksel
ve kimyasal deneylerdi. Ayrıca yüksek
ölçekte yakınlaştırma yapabilme özelliğine
sahip kamera vasıtasıyla dünyanın uzaydan
fotoğraflarını çektim. Suriye şehirlerini
çeşitli yönlerden araştırdık. Bu araştırma
kapsamında Suriye’nin tarım arazileri, toprak
özellikleri ve yer altı zenginlikleri ile ilgili
çeşitli saptamalarda bulunduk. Ayrıca 300
km uzaklıktan bir uzay tabakası üzerine, bu
tabakada ne gibi reaksiyonların olduğunu
anlamak için değişik bir deney yapmıştım. 13
deneyin hepsi de çok başarılıydı. Bunlar sadece
Suriye için değil, bütün insanlar için son derece

I have established a great communication
with kids. This is because I am quite
imprinted on their mind as an astronaut. I am
doing my best to boost the dreams of kids who
dream of space. Talking to them will expand
their dreams and broaden their horizon.
Space science is the science of both today and
the future.
It is because space science makes a lot of
things possible. So, it is extremely important
to encourage kids for this scientific discipline.
Their dreams and horizons are so broad.
Whenever Turkish kids meet astronauts, they
take great interest in them, and show how
responsive and committed to this realm of
science. I am trying to draw their attention in
seminars. I occasionally tell them about my
memories, and have them watch some videos.
In an interview, you said military service
and being an astronaut were your
childhood dreams. What have you been
through to make your dreams come true?
I wanted to a pilot when I was a kid. I am
a military pilot. After I became a pilot, my
dreams grew bigger. I wanted to fly higher.
Praise to him, God made my dreams
come true.
Of course being an astronaut is a challenging
job. It takes a lot of effort. The training I
had in the Star City, Russia (near Moscow)
before going up in the space was extremely
challenging. I managed to make my dream
come true with God's help and my efforts.
As the very first astronaut out of Syria,
could you elaborate on your eight-day
experience in space?
I spent 8 days in space. My mission was to
perform 13 scientific experiments.
They were medical, physical and chemical
experiments. In addition, I took a photo
of the Earth from the space by means of a
camera capable of zooming on a high scale.
We conducted studies over Syrian cities in
various aspects. As a part of the studies,
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yörüngeye yerleştirildi. Bu da uzay bilimleri
için çok iyi ve önemli bir başlangıç. Ben
Türk kardeşlerimden astronotların uzaya
çıkmasını çok isterim. Fakat bundan daha çok
istediğim bir şey var ki o da Türk astronotların
uzaya Türk yapımı bir araç ile çıkmaları. Bu
konuda Türkiye’nin olumlu adımlar attığını
düşünüyorum.
Yarını için çabalayan gençlere ne tavsiye
edersiniz?
Verdiğim konferanslarda astronot olmak
isteyen gençlere ilk önce bilime önem
göstermeleri gerektiğini söylüyorum. Bunun
yanında, bir astronotun şu üç şartı da
sağlaması gerekiyor: Öncelikle sağlıklı ve
sportif bir vücut sahibi olmalıdır. İkinci olarak
iyi eğitimli ve öğrenmeye açık olmalıdır.
Son olarak ise psikolojisinin bu işi yapmaya
elverişli olması gerekiyor. Bir astronotu uzaya
göndermek isteyenler bu üç şeye bakarlar.
Psikolojinin uygun olması fevkalade önemlidir.
önemli ve anlamlı deneylerdi. Ayrıca oradayken
çeşitli görüşmeler yaptım, Sn. Cumhurbaşkanıyla da
görüşmelerim olmuştu.
8 gün boyunca bütün vaktim dolu dolu geçti. Mesaim
Moskova saatine göre sabah 8 başlıyor ve gece 11’de
bitiyordu. Çünkü orada yeryüzü gibi vakit yoktu.
Kapkaranlık uzayda, saatte 28 bin km hızla gidiyorduk.
Gündeminizde hangi konular var? Son
dönemde nelerle uğraşıyorsunuz?
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgili ihtiyaçlar ve
problemlerin çözümüyle meşgulüm. Türkiye'deki
Suriyelilerle toplanıyoruz. Ayrıca Türk sorumlularla
ilişkilerimiz var. Ben Esed rejimine muhalifim.
Bu konudaki fikrimi saklamıyorum. Bunu hem
İstanbul’da hem de İstanbul dışında yaptığım
görüşmelerde söylüyorum. Hem buradaki
Suriyelilere söyledim hem de birkaç televizyon
kanalında ilan ettim. Suriyelilerin Türkiye’deki
problemlerine çözüm aramaya çalışıyorum.
Astronot adaylarına iletmek istediğiniz bir
mesajınız var mı?
Türkiye’nin uzay bilimi ile gün geçtikçe daha
çok ilgilendiğini görüyoruz. Geçen sene uzay
işleriyle ilgilenen Türk Uzay Ajansı kuruldu.
Bu ajans Türk-Sat üretmeye başladı, bu uydu

we came up with a variety of conclusions about
Syria's agricultural lands, soil characteristics and
underground assets. And I performed a unique test
on a spatial layer that was 300 km. away to see the
reactions on the layer. All of 13 experiments were
successful. They were extremely important and
significant experiments for not only Syria but also
the whole mankind. Additionally, I made some calls
and talked to the President while I was there. I spent
8 days to the fullest. My shift would start at 8 in the
morning and end at 11 p.m. according to Moscow
time zone. This was because there was no time there
like there is on Earth. We were going at a speed of
28.000 kmph in pitch-dark space.
How about your current agenda? What have
you been busy with in recent times?
I am busy with offering solutions for the needs and
problems of the Syrian population in Turkey. We
gather with the Syrian people living in Turkey. And
I have relations with Turkish authorities. I am an
opponent to Assad regime.
I have nothing to hide about my views. I keep repeating
it in talks I hold in Istanbul and beyond. I have told
Syrians living here about my views and announced them
on a couple of TV networks, as well. I am trying to offer
solutions to problems that the Syrians in Turkey face.

Sevdiklerinize mektup gönderiyor
musunuz?
Hayır, postayla mektup göndermiyorum. Posta
yoluyla mektup gönderme işi çağımızda pek
mümkün değil. Amerika’daki annem, babam
ve oğlumla konuşmak istediğim zaman
telefonla konuşurum. Eskiden tabii ki mektup
gönderiyordum. Eski mektuplar daha güzeldi.
Çünkü insan yazarken kalbinden yazıyordu,
karşı taraf o mektubu bekliyordu. Okurken
duygular daha farklıydı. Yani iletişim kurma
yöntemleri eskiden daha samimiydi.
Okuyuculara bir kartpostal
gönderecek olsanız ne
yazardınız?
Canlarım, çevreye karşı duyarlı
olun. Yeryüzü bu kâinattaki
en güzel yer. Ben yeryüzünü
uzaydan gördüm ve uzaydan
görülebilecek en güzel görüntü
yeryüzüdür. Yeryüzü bizim
annemizdir. Posta kartına bir şey
yazacak olursam bunları yazardım.
İlaveten, “Yeryüzünü annelerimizi
koruduğumuz gibi korumamız gerekiyor” diye yazmak isterdim.

Is there any message that you would like to
communicate to prospective astronauts?
It's clear that Turkey takes more and more interest
in space science. The Turkish Space Agency was
founded last year for spatial affairs. The agency
has begun to produce Turkish satellites, and
placed one on the orbit. This is a very good and
an important start for space science. I would love
Turkish astronauts to go into space. However, there
is something I would love more. It is sending Turkish
astronauts into space by a Turkish-made vehicle. I
think Turkey takes positive steps in this regard.
What would you recommend to young people
striving for their future?
At conferences I offer, I tell young people with aspiration
to become an astronaut to attach importance to science
to begin with. And astronauts must have three qualities:
First, they must be healthy and have an athletic body.
Second of all, they must be well-educated and open to
learning. Last but not least, they must be psychologically fit to do the job. Those to send an astronaut into
space would like those three requirements to be met.
Being psychologically fit is extremely important.
Do you ever send letters to your loved ones?
No, I do not send letters. Mailing letters is not
possible in today's world anymore. I talk to my
mother, father and son on the phone as they live
in the United States. I used to send letters. It was
nicer back then. People would write heartfelt stuff,
and the recipient would look forward to that letter.
Emotions would be entirely different when it was
time to read. Means of communications were
much more genuine back then.
What would you write on it if
you are to send a postcard to
readers?
My dear, be responsive to the
environment. Earth is the most
beautiful place in the cosmos.
I saw the Earth from the space
and the best image to see from
the space is the Earth itself.
Earth is our mother. I would
write those down if I could.
I also would like to add: "We
have to protect the Earth like we
protect our mothers".
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GÖÇÜN EV SAHİBİ ÜLKEDEKİ

YANSIMALARI
EFFECTS OF MIGRATION
ON A HOST COUNTRY

Dünya üzerinde göç üzerine yapılan birçok çalışma
gösteriyor ki uluslararası göç, uzun vadede kamu
maliyesine negatiften ziyade pozitif
yönde etki edebilmektedir.
A great deal of global studies over migration show
that international migration has a positive rather
than negative impact on the public finance in the
long run.
Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Son
yıllarda, Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın
çeşitli bölgelerinde yaşanan savaşların etkisiyle
milyonlarca insan, ülkelerinden ayrılmak zorunda
kaldı. Bunun sonucunda göç de dünya genelinde
en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.
Toplumsal, siyasi yahut ekonomik sebeplerle
insanların yaşadıkları ülkelerden başka ülkelere
kalıcı veya geçici olarak geçiş yapmaları
anlamına gelen uluslararası göçün kaynak (göç
veren) ülkeler ve ev sahibi (göç alan) ülkeler
için birtakım sonuçları olduğu bilinmektedir.
Biz burada daha ziyade göçün ev sahibi ülkeler
üzerindeki ekonomik etkilerine değineceğiz.
Uluslararası göçün kamu maliyesine yük
getirdiğine dair genel bir kabul vardır. Fakat ülke
deneyimlerini ayrıntılı olarak incelemedikçe böyle
kesin bir kanıya varmak doğru olmayacaktır.

Migration is as ancient as human history. In
the wake of wars that broke out in various parts
of the globe especially in the Middle East in
recent times, millions of people had to flee their
country. As a result, migration has grown into
one of the hot topics around the world. It is a
fact that international migration, which stands
for permanent or temporary move of people
from one country to another on social, political
or economic grounds, brings about some
consequences for countries of origin and host
countries. This article is focused on economic
effects of migration on host countries.
There is a commonly-held argument that
international migration places further burden on
public finance.
However, country cases show that it would not
be safe to have such an absolute conviction.
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Göç üzerine yapılan birçok çalışma, uluslararası
göçlerin uzun vadede kamu maliyesine
negatiften ziyade pozitif yönde etki edebildiğini
göstermektedir. Örneğin, göçmen ve mültecilerin
ev sahibi ülkede aldıkları sosyal yardımların bütçe
giderlerini ve bütçe açığını artırdığı düşünülse de
söz konusu grupların emek piyasasına katılmaları,
mal ve hizmet talep etmeleri, hatta şirket kurmaları
neticesinde ekonomik faaliyeti destekledikleri,
dolayısıyla vergi gelirini artırma potansiyeline sahip
oldukları da bilinmektedir.

A great deal of global studies over migration
show that it has a positive rather than negative
impact on the public finance in the long run. For
instance, it is a fact that migrants and refugees
have a potential to boost tax revenue through their
involvement in the labor market, their demand
of goods and services and contribution to the
economy through the establishment of companies
even though it is thought that they increase
budgetary expenses and gaps as they receive
social assistance in host countries.

Öte yandan, diğer bir ihtimal olarak ev sahibi ülkede
halihazırda işsizliğin yüksek olduğunu ve şirketlerin
işgücüne ulaşmakta sıkıntı yaşamadığını varsayalım.
Böyle durumlarda göçmen ve mültecilerin emek
piyasasına giriş yapmaları işsizlik oranının daha
da artmasına ve kişi başına düşen ortalama ücret
seviyesinin aşağı çekilmesine sebep olabilmektedir.

On the other hand, let's assume that the rate
of unemployment is high in a host country and
companies do not have a hard time in employing
a work force. In such a case, the involvement of
migrants and refugees in the labor market might
cause a further rise in unemployment and a
decline in average wage per capita. As a result,

Bunun sonucunda ev sahibi ülkelerde kayıt dışı
istihdam yükselmeye başlayacaktır. Kayıt dışı
istihdamın yükselmesi ise devletin sektörleri
kontrol edememesine neden olacak, uzun vadede
büyük sorunlara yol açabilecektir. Öyleyse, ev sahibi
ülkelerde böylesi durumların yaşanmaması için ne
gibi adımların atılması gerekir?

informal employment will begin to rise in host
countries.
The rise of informal employment will cause the
government to lose control of sectors, and lead
to major long-term problems. So, what steps
should be taken to avoid such cases in host
countries?

Ülke deneyimleri ve konuyla ilgili yapılan ayrıntılı
çalışmalar göstermektedir ki ev sahibi ülkenin etkili
ve stratejik politikalar üreterek hayata geçirmesi
halinde uluslararası göç, kısa vadede birtakım
maliyetleri olsa da ev sahibi ülke ekonomisini uzun
vadede pozitif etkilemektedir. Uygulanacak bu
stratejide; ülkenin iş açıkları ve beceri uyuşmazlığı
göz önüne alınarak göçmen ve mültecilerin ev
sahibi ülke vatandaşlarının işlerini ellerinden
almak yerine piyasadaki eksiklikleri doldurmak
ve halihazırdaki çalışanların verimliliğini
artırmak bakımından katkıları öne alınmaktadır.
Diğer taraftan, uluslararası göçle birlikte üretim
maliyetlerinin düşmesi ve toplam talebin de aynı
hızda artması sonucunda üretimin yükselmesi,
ev sahibi ülke vatandaşları için yeni iş olanakları
da sunabilir. Bu bakımdan, ev sahibi ülkenin
etkili stratejik yöntemler izlemesi, uluslararası
göçün uzun vadede ülke ekonomisine katkı
sağlayabileceğini göstermektedir.

Country cases and thorough analyses show
that as long as effective and strategic policies
are adopted by the host country, international
migration has a positive effect on a host
country's economy in the long run while
there are certain costs in the short term. In
consideration of employment gaps and skill
mismatches in host countries, such strategies
are focused on closing gaps in the market and
boosting the efficiency of employees rather
than migrants and refugees taking away jobs
from citizens of host countries. On the other
hand, the reduction of production costs and
the rapid growth in total demand as a result
of international migration might offer new job
opportunities for citizens of host countries,
too. From this perspective, the adoption of
effective strategies by a host country could be
a contribution of international migration to its
economy in the long run.

Sonuç olarak, göç alan ev sahibi ülkelerin bu
değişimi kontrol altında tutması için belli stratejik
planlar üzerinde çalışması gerekmektedir. Çünkü
ancak bu stratejiler sayesinde uluslararası göçün
uzun vadede olumlu iktisadi etkilerinden söz
edilebilir. Diğer taraftan, kısa vadeli sonuçları
ele alarak uluslararası göçe ilişkin her dönemde
şahit olduğumuz genel kabullere yeniden varmak,
yanıltıcı olabilmektedir. Ev sahibi ülke özelindeki
etkilere bakmak için uzun bir süreci incelemek daha
sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.

As a result, a host country needs to
work on certain strategic plans to keep this change
under control. This is because international
migration may offer positive economic effects
in the long run thanks to such strategies. On the
other hand, it could be misleading to arrive at
a commonly-acknowledged conclusion about
international migration based on short-term
outcomes. It would be better to adopt a long-term
perspective for the effects on
host countries.

KAYNAK: Nurullah GÜR, Ülke
Deneyimleri Işığında Uluslararası Göç
Ekonomisi, SETA 224, Aralık, 2017.

SOURCE: Nurullah GÜR, International
Migration Economy In the Light of Country
Experiences, SETA 224, December 2017.
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DÜNYA POSTA BIRLIĞI’NIN 145. YILI
Universal Postal Union Turns 145

UPU’nun kurucu 22 ülkesinin temsilcileri, Birliğin
145. yaşını kutlama amacıyla, 9 Ekim 1874 yılında
Birliğin kuruluş anlaşmasının imzalandığı
İsviçre’nin Bern şehrindeki Zum Ausseren
Stand Restoran’da bir araya geldi. Orijinal
imza seremonisinin yapıldığı etkinliğe Bern
Büyükelçisi İlhan Saygılı ile birlikte katılan UPU
İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik, Birliğin 145 yıllık tarihine ışık
tutan Zaman Duvarı’nın açılışını gerçekleştirdi.
Bozgeyik, konuşmasında; “Ülkemizin de
aralarında yer aldığı 22 kurucu ülke ile
yolculuğuna başlayan ve bugün 192 üye ülkenin
yer aldığı, tüm dünyayı kapsayan muhteşem
bir ağa dönüşen Dünya Posta Birliği’nin 145.
yılını gururla kutluyoruz. Bu eşsiz ağın bir
parçası olarak Türk Postası, Dünya Posta
Birliği İdari Konsey Başkanlığının getirdiği
sorumluluğun da bilinciyle, Birliğimizin misyon

To celebrate the 145th anniversary of the Union, the
officials of the 22 founding members of the UPU
convened at Zum Ausseren Stand Restaurant in Bern,
Switzerland where the charter of the union was signed
on October 9, 1874. As a part of the event where the
original signing ceremony was re-enacted, Kenan
Bozgeyik, the Council of Administration Chairman
of the UPU, and Director General of the Turkish Post,
attended the event along with Turkey's Ambassador
in Bern, İlhan Saygılı, inaugurated the Time Wall that
casts light on the union's background of 145 years.
Mr. Bozgeyik said: "We take pride in celebrating the
145th foundation anniversary of the Universal Postal
Union, which set off with 22 founding members including
Turkey, and has grown into a great network to cover the
whole world with 192 countries. As a part of this unique
network, the Turkish Post continues to strive and offer
more for a better future in line with the Union's mission
and principles, keeping in mind its responsibility as the

ve ilkeleri doğrultusunda daha iyi bir gelecek
için çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir.
İnsanlığa hizmet anlayışıyla sürdürülen
faaliyetlerimizin güçlenerek büyümeye devam
edeceğine inanıyor, 9 Ekim Dünya Posta
Günü’nü ve Dünya Posta Birliği’nin 145. Yaşını
gönülden kutluyorum.” dedi.

council of administration chairman of the Universal
Postal Union. I am confident that our operations with
focus on human-centered services will continue to
grow, and I would like to take this occasion to extend
my heartfelt congratulations on the October 9 World
Post Day and the 145th foundation anniversary of the
Universal Postal Union."

Ülkemizde de Dünya Posta Günü’nü
kutlayan PTT, 09-11 Ekim 2019 tarihleri
arasında "Tarihi Beyoğlu (Galatasaray) PTT
Binası İstiklal Cad. No:19 Beyoğlu/İSTANBUL"
adresinde “Dünya Posta Günü Pul Sergisi"
düzenledi. Sergi alanında, "Dünya Posta
Günü Pul Sergisi 09-11.10.2019" ibareli özel tarih
damgası kullandırılmaya başlandı.

Celebrating the World Post Day in Turkey, the Turkish
Post organized "a Stamp Exhibition on the World Post
Day" from October 9 to 11, 2019 at the historical Turkish
Post premises in Beyoğlu (Galatasaray) residing at
İstiklal Avenue, No:19 Beyoğlu/ISTANBUL. Some
custom-dated stamps that read "Stamp Exhibition on
World Post Day, 11/9-11/2019" were made available as a
part of the exhibition.

Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar,
3,00 TL bedelle PTT’ye ait www.filateli.gov.
tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve
etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa
sunuldu.

Made solely for the exhibition, custom-made covers that
bear the date of the event were put up for sale for TRY
3.00 on PTT's philately websitewww.filateli.gov.tr, on the
philately mobile application and at the philately booth
in the venue.

48. UPU MEKTUP YAZMA YARIŞMASI
UPU's 48th Letter-Writing Competition

UPU tarafından bu yıl 48.’si düzenlenen
Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma
Yarışması’nın teması, “En Sevdiğin
Kahramanına Bir Mektup Yaz” olarak
belirlendi. 15 yaş ve altındaki gençlerin
katılabileceği yarışma, mektup yazma
alışkanlığının gelişmesini ve posta
hizmetlerinin önemine yönelik farkındalık
oluşmasını amaçlıyor. Birincinin 1.500
TL ile dizüstü bilgisayar ve orta boy pul
albümü kazanacağı yarışmanın sonucu
PTT’nin resmî sitesinde açıklanacak.

The theme of the International LetterWriting Competition for Young People held
by the UPU for the 48th edition has been
designated as "Write a Letter About Your
Hero". The competition, which young people
at the age of 15 and below are allowed to
join, is intended to improve the habit of
writing letters and raise awareness about the
importance of postal services. The winner
will be rewarded with TRY 1500, a laptop and
a mid-sized stamp album, and announced on
the official website of the Turkish Post.
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Mahatma Gandhi’yi Anma Pulu Tedavüle Sunuldu

Commemorative Stamp Released for Mahatma Gandhi
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat,
Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya,
Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen ve Brezilya
Büyükelçiliği Misyon Şefi Flavia Ribeiro Da Luz’un
katılımlarıyla, “Mahatma Gandhi’nin doğumunun
150. Yılı Konulu Anma Pulu” tanıtım etkinliği ve pul
sergisi PTT Pul Müzesinde gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yusuf
Canbolat; “Gandhi’nin 150. doğum yılında tedavüle
sunduğumuz anma pulu ve ilk gün zarfıyla, bu
önemli şahsiyetin hatırasını sonraki kuşaklara
aktaracak bir eser yayımlamış olmaktan mutluluk
duyuyoruz” dedi.

A promotional event and a stamp exhibition were held
under the theme of "Commemorative Stamps for the
150th Birthday of Mahatma Gandhi" and attended
by Yusuf Canbolat, the Deputy Director General of
the PTT Corp., Sanjay Bhattacharyya, the Indian
Ambassador, Tran Quang Tuyen, the Vietnamese
Ambassador, and Flavia Ribeiro Da Luz, the Chief of
Mission for the Brazilian Embassy.
Delivering an inaugural address at the event, Yusuf
Canbolat said: "We are delighted to release a commemorative stamp and a first-day cover for Gandhi's 150th
birthday in an effort to hand down the legacy of such
an important figure to the next generations."

PTT’NİN KURULUŞ
YIL DÖNÜMÜNE
ÖZEL İNDİRİM
A SPECIAL DISCOUNT
FOR THE FOUNDATION
ANNIVERSARY OF
TURKISH POST

PTT AŞ ve TürkMi önemli bir iş birliğine imza attı.
Protokol kapsamında başlangıç olarak PTT’nin
İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te bulunan seçili iş
yerlerinde Xiaomi marka ürünler avantajlı fiyatlarla
satışa sunulmaya başlandı. Xiaomi marka telefon ve
aksesuarlarının satışı yakın zamanda 100 ayrı PTT
noktasında yapılacak.
Konuyla ilgili konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik; “Kurumumuz ve TürkMi arasında yapılan
işbirliği ile birlikte Xiaomi marka ürünlerin resmî Türkiye
garantili satışı iş yerlerimizde başladı. Ürünlerin satışa
sunulduğu iş yeri sayımızın kısa süre içerisinde 100’e
ulaşmasını hedefliyoruz.” dedi.
PTT Corp. and TürkMi have entered into a major cooperation
protocol. As a part of the protocol, some offices of the Turkish
Post based in Istanbul, Ankara and Gaziantep now offer Xiaomi
products at affordable prices to begin with. Xiaomi phones and
accessories are going to be made available soon at 100 sales
points of the Turkish Post.
Kenan Bozgeyik, the Chairman of the Board and Director
General of the Turkish Post, delivered some remarks about the
matter: "Through the cooperation between the Turkish Post and
TürkMi, Xiaomi products are now made available at Turkish
Post offices as a part of official Turkish-guaranteed sales. We
intend to increase the number of offices serving as a point of
sales to 100 in a short while."

Avrupa’nın En İyi Gümüş Pulu Anadolu Sıvacısı
Europe's Best Silver Stamp: Anatolian Nuthatch
PTT AŞ, Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop)
tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen “En İyi Avrupa
Pulu” yarışmasında 09.05.2019 tarihinde tedaüle sunulan
"Anadolu Sıvacısı" görselli anma pulu ile “Avrupa'nın En İyi
Gümüş Pulu” ödülünü kazandı.
The Turkish Post was awarded for the commemorative
stamp of "Anatolian Nuthatch" at "the Best European Stamp"
competition held since 2002 by the Union of European Postal
Operators (PostEurop).

Candan Şenyüz Yeniden PostEurop Yönetim Kurulu Üyesi

Candan Şenyüz Re-Elected As a Board Member of PostEurop

2016’da Avrupa PostEurop Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen
PTT AŞ Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sayın Candan
Şenyüz, yapılan oylamayla tekrar Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçildi. Evrensel Posta Birliği’nin kurucu sendikalarından olan
PostEurop, 1993’ten beri faaliyetlerine devam ediyor.
Elected as a board member of PostEurop in 2016, Candan Şenyüz,
the Head of the Department of International Relations at the
Turkish Post, has been re-elected as a board member. PostEurop,
one of the founding trade unions of the Universal Postal Union,
has been in operation since 1993.
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PTT AŞ POST EXPO 2019’DA
PTT AŞ, 30 Eylül- 3 Ekim tarihlerinde Hollanda’nın
Amsterdam şehrinde gerçekleşen dünyanın en
büyük posta ve kargo fuarı Post Expo 2019’daki yerini
aldı. Posta, ekspres gönderi ve lojistik sektöründeki
gelişmelerin değerlendirildiği fuarda stant açan PTT
AŞ, sektördeki tecrübelerini ziyaretçilerle paylaştı.
Fuarda; dijital pazarlama ve e-ticaret teknolojisi,
hava ve karayolu taşımacılığı, lojistik yönetimi,
optimizasyon, rota planlama, güvenlik çözümleri gibi
konu başlıkları masaya yatırıldı.

PTT CORP. TO TAKE PART IN POST
EXPO 2019
From September 30 to October 3, the PTT Corp. took part
in the Post EXPO 2019, the world's largest postal and
parcel fair held in Amsterdam, the Netherlands. Setting
up a booth for the fair where postal, express mail and
logistic developments were addressed, the PTT Corp.
shared its operational experience with the visitors.
The fair also offered insight into digital marketing and
e-trade technology, airline and road transport, logistic management, optimization, route planning and safety solutions.

4. UPU DÜNYA CEO FORUMU
AMSTERDAM’DA DÜZENLENDI

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve posta sektörünün
şekillenmesi için önemli bir platform olan UPU
Dünya CEO Forumu, 1 Ekim 2019 tarihinde
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlendi.
Forumda konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik; “Çalışmalarımızı sadece ticari kaygılarla
değil, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda
üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine
getirme anlayışıyla yapıyoruz” dedi. Dünya Posta
Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanlığı görevini
de yürüten Bozgeyik, panellerdeki tartışmaların
tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağladığını
belirtti.

4TH UPU WORLD CEO FORUM HELD IN
AMSTERDAM
Held for the 4th edition this year as a major platform
that steers the postal industry, the UPU World CEO
Forum was organized on 1st of October, 2019 in the
capital town of Amsterdam, the Netherlands. Delivering an address as a part of the forum, Kenan Bozgeyik,
the Chairman of the Board and Director General of the
Turkish Post, said: "We exert efforts not only for a commercial purpose but also for the mission to fulfill our
responsibilities in line with societal needs." Serving as
the Council of Administration Chairman of the UPU,
Mr. Bozgeyik also noted that the panel discussions
lead to exchange of experience and know-how.

“PTT” MARKASI KORUMA ALTINDA
Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın şirket markası
olan “PTT”, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet
Kanunu kapsamında koruma altına alındı.
“Koruma Markası Belgesi”, Türk Patent ve
Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip
Asan tarafından PTT AŞ Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik’e teslim edildi.
PTT TRADEMARKED
PTT, the corporate brand of the Post and
Telegraph Corporation, is now trademarked
under the Law No. 6769 on Industrial Property.
"The Certificate of Protection for Brands" was
delivered by Prof. Habip Asan, the Head of the
Turkish Patent and Trademark Office to Kenan
Bozgeyik, the Chairman of the Board and
Director General of the Turkish Post.

PTT AŞ AR-GE VE İNOVASYON ZIRVESI’NDE

23-24 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde
düzenlenen 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’ne PTT AŞ adına
katılan PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut, açılış
konuşmasında Türkiye’nin her yerine ulaşmayı bir vazife olarak
gördüklerini vurguladı. Akbulut; “Akıl teriyle alın terini entegre
eden bir bakış açısıyla devam edeceğiz. Hem Ar-Ge hem
inovasyon anlamında küresel ağlardan faydalanıyoruz.” dedi.
PTT CORP. AT R&D AND INNOVATION SUMMIT
Held at Lütfi Kırdar Convention Center on October 23 & 24, the 4th
R&D and Innovation Summit was attended by the Deputy Director
General of the Turkish Post Mr. Gürbüz Akbulut, and he delivered
an inaugural address and underscored the mission to reach out to
every location across Turkey. Mr. Akbulut also said: "We will carry
on with a mindset that combines effort with intelligence. We make
use of global networks for both R&D and innovation.
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Nihayet, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir
köprü oldu. Ne mutlu ki edindiğimiz tecrübelerle
artık bugünü biçimlendirmeye, faaliyet gösterdiğimiz
alanlarda koşulları belirlemeye başladık”
açıklamasını yaptı. Kutlama töreninde ayrıca 11.
Geleneksel Hikaye, Kompozisyon ve Şiir Yarışması
ödülleri de sahiplerini buldu.

PTT AŞ 179. YILINI KUTLUYOR

PTT CORP. TURNS 179

Türkiye’nin köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ,
179. yaşını kutluyor. 179 yılda kazandığı tecrübeyle
müşterilerine kaliteli ve güvenli hizmeti sunan PTT,
hayatı kolaylaştıracak çözümler sunuyor. Türkiye’nin
her köşesine hizmet götürmeyi ilke edinen PTT,
yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı
sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı
göreviyle de uluslararası sahada ülkemizi temsil
etmeye devam ediyor.

PTT Corp., one of the long-established corporations
in Turkey, turns 179. Offering high-quality and reliable
services with reliance on a 179-year background, the
Turkish Post provides solutions to make things easier in
life. With a motto to render services all over Turkey, the
Turkish Post not only holds an influential and decisive
position at home but also continues to represent Turkey
at the international stage as it serves as the council of
administration chairman of the Universal Postal Union.

179. yıl kutlamasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Mehmet Cahit Turhan: “Ülkemizin dört
bir yanında posta, banka, kargo ve e-ticaret başta
olmak üzere birçok ulaştırma faaliyeti yürüten
PTT; çağımızın gereklerine ve insanımızın
ihtiyaçlarına göre her gün yenilediği ürün ve
hizmetlerle, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor.
PTT’nin 179 yıllık tecrübesi, ülkemiz için olduğu
kadar uluslararası posta camiası için de fevkalade
kıymetlidir. 2016 yılından beri Dünya Posta Birliği
(UPU) İdari Konsey Başkanlığı’nı Türkiye adına
yürüten PTT, bu tecrübeyle postanın geleceğini
belirliyor, uluslararası alanda kararlar alıyor. PTT
tarihiyle hafızamız, tecrübesiyle iftiharımızdır.” dedi.
Aynı kutlamada konuşan PTT Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik ise “PTT, milletimizin ve devletimizin
desteğiyle karşılaştığı her zorluğun üstesinden geldi.

Delivering a speech at the event where the 179th
anniversary of its foundation was celebrated, the
Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit
Turhan said: "The Turkish Post offers transportation
services in many aspects ranging from mail, banking,
parcel and e-trade across Turkey, and makes things
easier for people through products and services
updated in response to their needs. The Turkish Post's
179-year background is a great asset for both Turkey
and the international postal community. Serving as the
council of administration chairman of the Universal
Postal Union (UPU) since 2016, the Turkish Post steers
the future of postal services and takes actions at the
global scale. The Turkish Post is Turkey's memory with
its past, and a source of pride with its experience."
Delivering an address at the same event, Kenan Bozgeyik, Director General of PTT Corp., said: "Turkish Post

has overcome all the challenges thanks to the support
of our nation and government. Ultimately, it has grown
into a bridge between the past and the future. Fortunately, we now shape the present and set conditions
wherever we operate." In the ceremony, also 11th Traditional Prose, Essay and Poetry Contest awards have
been granted to winners.

PTT Türkiye’yi Uluslararası Platformlarda Temsil Ediyor
Turkish Post Represents Turkey As a Part of Global Platforms
Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey
Toplantıları’na PTT AŞ Genel Müdürü ve UPU
İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik katıldı.
UPU’nun 2020-24 stratejisinin, bütçesinin
ve birliğe üye ülkelerin katkı paylarının
tartışıldığı toplantıda, olağanüstü kongre
hakkında da konuşuldu. Sn. Bozgeyik, İdari
Konsey Genel Kurul Toplantılarında dünya
postasının önde gelen isimleriyle görüştü.
UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik’in açılış konuşmasını
gerçekleştirdiği “Dijital Ekonomide Parasal
Posta Hizmetlerinin Şekillenmesi” ana başlığı
ile düzenlenen Regülasyon Konferansı’nda ise
hayata geçirilebilecek sürdürülebilir iş modelleri,
regülasyon ve politika değerlendirmeleri tartışıldı.
Bozgeyik, Birliğin İsviçre’nin Bern şehrindeki
genel merkezinde gerçekleştirilen UPU Emeklilik
Fonu 99. Yönetim Kurulu Toplantısı’nın da
başkanlığını yaptı. Toplantıda, fonun mali durumu
ve mevzuat değişiklikleri ele alındı.

Held by the Universal Postal Union (UPU), the meetings of Council of Administration were attended by
Kenan Bozgeyik, the Director General of the Turkish
Post, and the Council of Administration Chairman
of the UPU. The participants talked over the extraordinary congress as a part of the session where they
addressed UPU's 2020-24 strategy, budget and
contributions of member countries. As a part of the
UPU's Plenary Session of the Council of Administration, Mr. Bozgeyik met with some leading figures
of the global postal services. Organized under the
main theme of "Shaping Monetary Postal Services in
Digital Economy" where Kenan Bozgeyik delivered
an inaugural speech, the Regulation Conference
addressed sustainable business models, regulations
and policies to be introduced. Mr. Bozgeyik also
chaired the 99th Board Meeting of the UPU Pension
Fund held at the union's headquarters located in
Bern, Switzerland. As a part of the meetings, the
participants addressed the fund's financial state
and amendments to the statute.
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Irem Karaosmanoglu

“Kültürünüzü
sakın kaybetmeyin, kültür
insanı dünyaya tanıtır.”
"Never let your culture slip away. Culture is
what introduces people to the world."
Büyük anma etkinliklerinde kurulan Han
Çadırı’nda devlet büyüklerini ağırlayan Kırgız
Türklerinden Kasım Varol ile göç hikayesi ve atölye
çalışmaları hakkında konuştuk.
We have sat down with Kasım Varol, a Kyrgyz
Turk who hosts dignitaries in Khan Tents
set up as a part of major commemorative
events, to talk over his story of migration and
workshops.
Kendinizden bahsedebilir misiniz?
Türkiye ile yollarınız nasıl kesişti?
Biz aslen Kırgız Türküyüz. Dedelerimiz
1910’larda Kırgızistan’dan göç etmiş. Benim
hatırladığım kadarıyla, 1970’de Afganistan’dan
yola çıktığımızda 6-7 yaşlarındaydım. Pakistan’a
atlarla, develerle, yüklerle geldik. Pakistan’ın
havası çok sıcaktı, iklim şartlarından dolayı
burada birçok akrabamızı kaybettik. Han’ımız
vardı o zaman, rahmetli. Kendisi Amerika’ya ve
Türkiye’ye müracaat etmişti.

Could you please introduce yourself? How did
you end up in Turkey?
We are originally Kyrgyz Turks. Our ancestors
migrated from Kyrgyzstan in 1910s. As far as I
remember, I was 6 or 7 years old when we set off from
Afghanistan in 1970. We made it to Pakistan by
horses and camels with some freight. It was scorching
hot in Pakistan. We lost many relatives there due to
climate conditions. We had a Khan. He had recourse
to the United States and Turkey. He was approved by
the United States first and then Turkey.
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Kökbörü dediğimiz, Moğollar zamanındaki savaş
eğitimi olarak da bilinen, at üzerinde oynanan
bir oyunumuz var; onu oynuyoruz. İzlerken ve
oynarken çok keyif aldığımız bir oyundur.
Ayrıca köyümüzde başkanlık yaptığım süre
boyunca kültürümüzü diri tutmak için her sene
şenlikler yaptık. Şimdi de Malazgirt Zaferi Anma
Etkinlikleri ve Etnospor gibi büyük etkinliklerde
yer alarak kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz.
İnsanları kültürleriyle buluşturmak zor ama
zevkli bir iş, yorulsak da keyif alıyoruz bu
durumdan. Eminim ki bu etkinlikleri düzenleyen
insanlar, kültürü yaşatmak için yürüttükleri bu
projelerden memnuniyetle bahsedecekler ileride.
Geçmişle bugünü kıyasladığınızda
kültürünüzde ne gibi farklılıklar görüyorsunuz?
Türk kültürü şu an eskisi gibi değil, hak ettiği
değeri görmüyor. Elimde olsa bu kültürü yaymak
için bir okul yapardım çünkü her şeyin başı
eğitim. Bugünün çocukları da yarının anne
babaları olacağı için, böyle eğitimlere çocuklardan
başlanması gerektiğini düşünüyorum.

Önce Amerika kabul etti, sonrasında Türkiye.
Tabii bizim Aksakal dediğimiz Toy’lar var. Orada
konuşulduktan sonra Aksakallar kararı Han’ımıza
bırakmışlar. Han da Türklüğümüzü, dilimizi,
dinimizi kaybetmeyelim diye Türkiye’ye gelme
kararı almış.
Tacikistan, Çin, Afganistan ve Pakistan gibi
ülkelerden sonra, 1982’de Türkiye’ye geldik.
Şimdi Van’da Ulupamir adında 2500 nüfuslu, 450
haneli bir köyümüz var. Onun dışında Ankara ve
Yozgat’ta 100’er hanemiz var. Ayrıca “Orta Asya
Vadisi” adında, eski gelenekleri yaşattığımız bir
işletmemiz de mevcut.
Eski gelenekleri yaşattığınızdan bahsettiniz.
Kültürü yaşatmak için neler yapıyorsunuz?
Büyük anma etkinliklerinde çadırlar kuruyoruz.
Bu çadırlarda Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Gelin Toyu
gibi geleneksel toylarımızı; Kırgız Mantısı, Özbek
Pilavı gibi bize özgü yemeklerimizi tanıtıyoruz.

We made it to Turkey in 1982 after having been to
Tajikistan, China, Afghanistan and Pakistan. We
now populate a village of 2500 residents and 450
households in the town of Ulupamir, Van. In addition,
we have 100 households in Ankara and Yozgat.
And we have a business named "Orta Asya Vadisi"
(Central Asia Valley) to maintain old customs.

and our unique dishes such as Kyrgyz Manti and
Uzbek Pilaf. We have and play a game called
kökbörü played on a horseback. It dates back to
the Mongolian times when it was about warfare
training. It is a game that we enjoy watching and
playing.
In addition, we held festivities during my tenure
as the head of the village on a yearly basis to
keep our culture alive. We now try to perpetuate
it by participation in Commemorative Events for
Malazgirt Victory and Ethnosport festivals. It is a
challenge to introduce to people their own culture
but it is fun. Even though we get tired, we still enjoy
what we do. I am sure organizers will be delighted
in the future to talk about such projects they run to
keep their culture alive.

You have mentioned about maintaining old
customs. What do you do to keep your own
culture alive?
We set up tents as a part of major commemorative
events. We promote our traditional ceremonies such
as Beşik Toyu (Cradle), Tuşo Toyu (A Baby's First
Steps) and Gelin Toyu (Wedding),

What are the differences in your own culture
compared to the past?
Turkic culture is not the same anymore. It is not
appreciated as it should. If I could, I would build a
school to keep the culture alive as education always
comes first. It should start with kids as they are
going to be parents in the future.

And we had a council of elders called Aksakal.
Following discussions in the council, the elders let
the Khan to make the decision. The Khan decided to
migrate to Turkey lest we would be deprived of our
Turkic identity, language and religion.
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Göç sürecinde yaşadıklarınızdan bahseder
misiniz?
Göç sürecinde maddi ve manevi birçok
kaybımız oldu. Ben çok küçüktüm o
zaman, çok net hatırlayamıyorum. Ancak
unutamadığım bir hikayemi sizinle paylaşmak
isterim:
İlk yola çıktığımızda taş, çalı, vs. bulup bir yere
yerleştik. Burada kalmaya başladık. Kaldığımız
yerde sabahları pek su yoktu, öğleden sonra
buz eridiği için daha çok su oluyordu. Akıntıyla
beraber birkaç tane odun da geliyordu. Bir
sabah odun toplayacağım diye atımı bağladım,
suyun olduğu yere gittim. Çocuktuk tabii,
renkli taşlar hoşumuza gitmişti. Taşlara
bakayım derken öğlen saati olmuş, fark
etmemişim. Su öğleden sonra gürül gürül
akmaya başlıyordu. Otururken at kişnemeye
başladı, ben de fark edince ata bindim, hızlıca
uzaklaştık. At kişnemeseydi akıntı bizi
götürebilirdi.

Could you talk about what you went through
as you migrated?
We suffered a lot from material and moral
perspectives during migration. I was just a kid
back then. I do not remember much. However, I
would like to share a story that I still remember:
When we first set off, we took a refuge in
somewhere, getting some stones and bushes. We
began to settle there. There was not much water
where we stayed. As ice melted in the afternoon,
we would have more water. The current would
bring along some woods, too. I tied my horse to
a tree to pick up some woods and went to the
waterfront. I was a kid, though. I liked colorful
stones. As I was gazing at the stones, I lost track
of time. It was already noon. Water began to
stream down gurgling in the afternoon. As I was
sitting down, the horse started to whinny, and
I immediately got back on the horse and rode
away quickly. The current could take me away if
it was not for the whinnying horse.

Atölye çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Göçle geldiğimiz için, hayatımızı idame
ettirebilmek adına hepimiz bir zanaat öğrendik.
Atölyelerde çalışmalarımız da oluyor bu
yüzden. Şu an burada bulunan Han Çadırı’nı
ben yaptım örneğin.

Could you talk about your workshops?
Each of us has mastered a handicraft to earn a
living since we came here by migration. That is
why we organize workshops. For instance, I built
the Khan Tent that you see here.

Çadırın yapım aşamalarından bahsedebilir
misiniz?
Bir çadır en az üç ay zaman alıyor, gördüğünüz
her şey el yapımı. Çadırı yaparken çivi yerine
deri kullanıyoruz, onlarla bağlıyoruz. Öncelikle
ağaçlar yetiştiriliyor çadırlar için. Sonrasında
kurutarak işleme başlıyoruz.

Could you elaborate on how to manufacture
tents?
A tent takes no less than three months to
manufacture. It is all handmade. We use leather
instead of nails to make a tent. That is how each
piece is tied to one another. We grow trees first
for tent making. Then we make sure they are dry
before being processed.

Okurlarımıza iletmek istediğiniz bir mesaj
var mı?
Türkiye gibi böylesine özel ve güzel bir vatan,
başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
cesur ve vatansever askerlerimiz tarafından
gençlere emanet edilmiş. Gençlerimiz bunun
değerini bilip vatanlarına sahip çıkmalı, çünkü
vatansızlık çok kötü.
Ayrıca kültürünüzü sakın kaybetmeyin, kültür
insanı dünyaya tanıtır. Saygı ve sevgi de
kültürün ilerlemesinde çok önemlidir, bütün
başarılar böyle gelir.

Is there any message that you would like to
communicate to our readers?
Turkey is such a special and beautiful land,
handed down by brave and patriotic soldiers
including Mustafa Kemal Atatürk in particular
to the next generations. Young people should
appreciate it and look out for it. It is because
deprivation from a homeland is terrible.
And never let your culture slip away. Culture is
what introduces people to the world. Affection
and respect are crucial for cultural progress. This
is what makes anything a success.

Yenilik Tutkusu
Passion for Innovation
58

B. Can Özdemir

YOLUN
Demir Hâli
A way made of iron
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Demir Yol
İngiltere’nin kömür karası
madenlerinde, maden yüklü
vagonlar gide gele kendi yolunu
aşındırır. Aşına aşına oluşan
olukların etrafına önce tahtadan,
sonra demirden kenarlıkların
eklenmesiyle demirden bir
yol elde edilir. Bu yol, belki de
tarihin ilk demirden yoludur.
Madenlerden çıkan cevheri
kolayca yer üstüne taşımak için
kurulan bu sistem, kısa bir süre
sonra atların çektiği faytonlar
için de kullanılmaya başlanır.

Teşrin-i Sani
Kasım ayının gelmesiyle pastırma sıcakları bitti.
Elbise dolabının en ücra köşesindeki havasız
kalmış kazaklar çıkarıldı. Turşular kuruldu,
salçalar kurutuldu. Ama ben size bunlardan
bahsetmeyeceğim. Elinizdeki dumanı tüten
kahve, dışarıdaki yağmur, sayfalarını öylece
çevirdiğiniz kitaplar da bu yazının konusu değil.
Bütün bu klişelerin uzağında, ben size biraz
demirden, biraz trenlerden bahsedeceğim.
Demir
M.Ö. 1200 yılında Afrika’da kor ateşle terbiye
edilmeye başlayan demir, o zamandan bu yana
belki de insanoğlunun medeniyeti üzerine
kurduğu en katı cevherdir. Bu yüzden işlenmeye
başladığı ilk yıllarda altından daha kıymetliydi.
Kutsal kitaplarda bile yeri olan demir, bir çağa
adını vermekle kalmayıp alışverişle önce
bütün Avrupa’ya daha sonra Amerika’ya kadar
yayılmıştır. Silahtan sabana her alanda kullanılan
demir, medeniyetin tözüdür.

November
As November makes the scene, the Indian summer
is over. Non-vented sweaters in the farthest corner
of wardrobes are now out. Pickles are set. Tomato
pastes are ready to go. However, that is not what I
am going to talk about. Or about a piping hot cup
of coffee you hold, or rain outside or books that you
just leaf through. Beyond all those clichés, I am
going to dwell on iron and trains.
Iron
Smelted around B.C. 1200 in Africa,
iron has been the most solid ore on which the
mankind has built a civilization. That was why
it was more precious than gold in early years
when it was processed. Even referred in holy
books, iron was not only named after an age, but
also did spread throughout Europe first and then
across the Americas by trade. Iron, which is put
to use in every line of work ranging from arms
production to plow, is the essence
of civilization.

1797’de, her biri 90 cm
uzunluğunda ve 20 kilo
ağırlığındaki işlenmiş demir
çubuklardan gerçek bir
demiryolu inşa edilir. Yol
demirdendir fakat atların ve
insanların çektiği araçlar
hüküm sürer üzerinde. Kendi
kendine giden trenler için Sanayi
Devrimi’ne kadar beklemek
gerekecektir. 21 Şubat 1804’te
ilk kez kendi gücüyle hareket
edebilen, 10 ton yük ve 70 kişi
kapasiteli, beş vagondan oluşan
tren, bütün olumsuz görüşlere
rağmen Richard Treviftchick
tarafından Penydaren-Glamorgan
arasında başarıyla yürütülür.
1825 yılında “My Lord” demirden
yollarda boy gösterince,
demiryolu ulaşımı da başlamış
olur. Makine yapımcısı ve
teknisyen olan Stephenson,
“My Lord” adını verdiği bu
lokomotifin hemen ardından,
dolu olarak 39 kilometre hızla
gidebilen “Roket”iyle 15 Eylül
1830’da demiryolu çağını başlatır.
Hızla gelişen demiryolu, atlı
ulaşıma ve su yolu ulaşımına
alternatif olduğu için birtakım
tepkileri çekse de yolcu taşımada

Liverpool ile
Manchester
demiryollarının
1830’da düzenlediği
yarışmayı “Roket”
lokomotifiyle
makine yapımcısı
ve teknisyen
Stephenson
kazanmıştır.
The machine
manufacturer
and machinist
Stephenson won the
competition held in
1830 by Liverpool
and Manchester
railways with his
locomotive "Rocket".

Railway
Back in the day, train cars loaded
with ores commuted back and
forth and put wear on their own
way in coal black mine pits of
Britain. Around the gutters that
came into being by wear and
tear was a way made of rails
with wooden first and then iron
borders. This way is perhaps
the very first railway in history.
Established to get ores out of pits
easily, the system was adopted for
horse-drawn phaetons in a short
while.
In 1797, a true railway was built
with processed iron rods each
of which was 90 centimeters in
height and 20 kilograms in weight.
It was a way made of iron but it
was still dominated by vehicles
drawn by horses and men. It was
not until the advent of Industrial
Revolution that self-driving trains
were introduced. A train with a
self-sufficient power (which was a
first of its kind), 10 tons of freight,
70 seats and 5 cars was operated
by Richard Trevithick between
Penydaren and Glamorgan on
21st of February, 1804 despite all
the adverse opinions about it.
In 1825, railway transportation
was kicked off by the introduction
of "My Lord". Right after the
advent of the locomotive "My
Lord", Stephenson, who was a
machine manufacturer and a
mechanist, kicked off the age of
railways on 15th of September,
1830 with his "Rocket" that could
go as fast as 39 kilometers per
hour in a fully-loaded form.
While the rapidly-growing
railways caused some eyebrows
to raise for being an alternate
to transportation by horse-
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ve ticarette kısa sürede vazgeçilmez olur. Üretilen
malların tüketiciye sunumunda ulaşım önemli bir
etkendir. Ulaştırma maliyeti düştükçe kâr artar ve
fiyat düşer. Bu nedenle Sanayi Devrimi’nden kısa
bir süre sonra buhar gücüyle hareket eden trenler
hem ekonomik hem de toplumsal konularda kilit
nokta haline gelir. 19. yy.’dan itibaren tren, bir
ülkenin kalkınması ve ekonomisinin gelişmesi
için artık olmazsa olmazdır. Dünya genelinde
demiryolu uzunluğu 1850’de 38,600 km, 1860’ta
108,000 km, 1870’te 209,000 km’ye ulaşır.
Yerin altında
1800’lerin sonunda Londra, hiç olmadığı kadar
kalabalık olmaya başlar. Onca insan, at arabası
ve yollarda dolaşan inekler büyük bir hengâmeye
neden olur. Buna yerin altından giden trenlerin
çözüm olabileceği ilk olarak Charles Peareson’un
aklına gelir, fakat ne yazık ki bu fikir pek sıcak
karşılanmaz. Zamanla ve giderek artan kalabalık
nedeniyle yeraltı trenlerine daha sıcak bakmaya
başlayan İngilizler, 10 Ocak 1863’te, 6,5 km
uzunluğundaki dünyanın ilk metrosunda seyahat
etmenin tadını çıkarır.
Dünyanın ikinci yeraltı tren hattı İstanbul’da
inşa edilir. 1875 yılında Karaköy ve Beyoğlu’nu
birbirine bağlayan hat, iki dakikanın altındaki

seyahat süresi ve yıllık 5,5 milyon yolcu
kapasitesiyle dünyanın hâlâ kullanılan en eski yer
altı trenidir.
Hız
Trenler 20. yy.’da motorlu araçların icadına kadar
karada gidebilen yegâne toplu taşıma araçları
olarak ortalama 130 km/s hız yapabiliyorlardı.
1938 yılında İngiltere’de 203 km/s hıza ulaşabilen
buharlı trenin hız rekorunu 1964 yılında, TokyoOsaka arasında faaliyete geçen ve 210 km/s hıza
ulaşan Japon hızlı treni kırmıştır. Japonların bu
hızı, 1965 yılında düzenlenen Uluslararası Ulaşım
Fuarı’yla Avrupa’ya taşındı. Münih-Augsburg
arasında 200 km/s hızla DB Class 103 Avrupa’nın
ilk hızlı treni oldu.

drawn carriages and waterway, they became
indispensable for passenger transportation and
trade in no time. Transportation is a major factor
to deliver manufactured goods to consumers.
As the transportation cost decreased, profits
increased and prices went down. That was why
steam-powered trains turned out to be the key in
both economic and social aspects shortly after the
advent of Industrial Revolution. Starting from the
19th century, trains were an integral part of any
country's development and economic growth. The
length of railways around the globe corresponded
to 38.600 km. in 1850, 108.000 km. in 1860, and
209.000 km. in 1870.
Underground
In the late 1800s, London was more crowded than
ever. All those people, horse-drawn carriages
and cows wandering around on roads caused a
major tumult. The alternate solution, which was
about underground railways, was first proposed
by Charles Pearson but his proposal was not
welcomed. Taking a fancy to underground trains
given the fact that population exponentially grew
over time, Britain introduced on 10th of January,
1863 the world's very first underground travel that
was 6.5 kilometers long.

Daha Hızlı, Daha Hızlı
Gelişen teknolojiyle birlikte demiryolu ulaşımı da
hızla değişiyor. 21. yüzyılda hayatın her alanında
önem kazanan hız kavramından trenler de payına
düşeni alıyor. Yeni nesil trenler daha da hızlı olacak.
Uzak Doğu’da kullanılmaya başlayan Maglev,
manyetik levitasyon tekniği ve süper iletken
mıknatıslarla neredeyse havada süzülüyor ve 600
km/s hıza ulaşıyor. Buna hızlı diyorsanız, özel
tüplerin içindeki havanın çekilmesiyle, teorik olarak
4.000 km/s hıza ulaşabilecek trenleri bekleyin!
Hızla sınırlı kalmayan demiryolu teknolojisi,
sıvı hidrojen yakıtlar ve bataryalı vagonlarla
eskisinden daha konforlu ve daha teknolojik hâle
gelecek. Çok geçmeden bütün bunları göreceğiz
ama şimdilik biraz daha sabır!

1830’da Liverpool-Manchester
hattıyla İngiltere’de başlayan
demir yolculuğa, 1832’de
Fransa, 1835’te Almanya,
1855’te Rusya katılır.

Introduced in Britain with the line
between Liverpool and Manchester
in 1830, the railway travel was then
joined by France in 1832, Germany
in 1835 and Russia in 1855.

The world's second underground railway line
was built in Istanbul. In 1875, the line that linked
Karaköy to Beyoğlu is still the world's oldest
underground line with travel time under two
minutes and a capacity to transport 5.5 million
passengers a year.
Speed
Trains could go as fast as 130 km./hour on average
as the sole means of transport by land until the
invention of motor vehicles in the 20th century. The
record broken in 1938 in Britain by a steam-powered
train that could make it to 203 kmph was shattered
in 1964 by a Japanese train that commuted
between Tokyo and Osaka and reached a speed of
210 kmph. The speed record broken in Japan then
went on to play a role in Europe at the International
Transport Fair held in 1965. DB Class 103 became
the fastest train in Europe, going at a speed of 200
kmph between Munich and Augsburg.
Faster and Faster
Railway transportation is rapidly changing along
with the burgeoning technology. Trains get their
fair share in the concept of speed, which has been
more and more important in every aspect of life
in the 21st century. The next-generation trains will
be even faster. Introduced in the Far East, Maglev
was almost floating in the air and going at a speed
of 600 kmph with magnetic levitation and superconductive magnets. If you think that is fast, wait
for trains that can theoretically go up to 4000
kmph by sucking air in custom-made tubes.
Not bounded by speed, the railway technology
will offer more comfortable and innovative options
than before thanks to liquid hydrogen fuels and
battery-powered train cars. We will witness them
all soon but we need to be a tad patient for now!
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EY GÜZEL

KIRIM
OH, BEAUTIFUL
CRIMEA!

Kırım yarımadası, güzelliklerin şâd
ettiği topraklardır. Kırım’ın deniz
manzaraları, güzelliğin cisimleşmiş
halidir. Koyu yeşil bitki örtüsüyle
kaplı dağlık kaya parçaları, üzerinde
parıldayan güneş ve mavi bulutlar
kadar kadimdir bu yarımada.
Crimean peninsula is a land where
wonders spurt. Crimea's sea views
are the embodiment of beauty.
Mountainous rocks covered in dark
green vegetation, shining sun over
that plant cover and blue clouds are
as ancient as the peninsula itself.
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Kırım yarımadası, güzelliklerin şâd ettiği
topraklardır. Kırım’ın deniz manzaraları, güzelliğin
cisimleşmiş halidir. Koyu yeşil bitki örtüsüyle kaplı
dağlık kaya parçaları, üzerinde parıldayan güneş
ve mavi bulutlar kadar kadimdir bu yarımada.
Dillere destan güzellikteki Kırım yarımadasına
jeolojik olarak bakıldığında, bu toprakların sadece
8 bin yıl önce oluştuğuna inanmak kimimize
güç gelebilir. Gelgelelim Kırım daha öncesinde,
Karadeniz’in kuzey kıyısının biraz daha yüksek bir
parçasından başka bir şey değildi. Karadeniz de
o zamanlar devasa bir tatlı su gölüydü. Şimdiyse
Kırım yarımadası, Karadeniz’in boynuna asılmış
inci bir gerdanlık gibidir.
Bölgedeki Türklerin tarihine göz attığımız zaman,
Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Kırım’ı “Kırım birbiri
ardına gelen Türk kavimlerinin müzesidir” diye
tanımladığını görürüz.

Upon the annexation of Crimea to Russia in 1783, the
poor rural population of the Tatars, who continued to
reside in the peninsula, was dismayed by the evergrowing pressure and heavy tax burden. During and
after the Russo-Turkish War 1877-1878, the Crimean
Tatars faced even harsher conditions and troubles.
The repressive policy adopted by Russia for expansion
purposes, pressure and limitations on education and
religion, deprivation of lands, and forced conscription
forced the Tatars of Turkic origins in Crimea to migrate
to the Ottoman Empire that they considered "White
Soil". This was how people left Crimea in the first place.
As the size of the Ottoman lands kept dwindling in
the 19th century, it did not take long for the Crimean
people to end up within the confines of another country.
That was why they migrated back to the lands of the
Ottoman Empire. The lands of the Ottoman Empire
served as a well-established refuge for the Tatars of
Turkic origins. In 1920s, the population of the Tatars
with Turkic origins decreased to the extent that it
made up one fourth of the Crimean population.
The aftermath of the World War II was the second time
the Tatars of Turkic origins got separated from their

Crimean peninsula is a land where wonders spurt.
Crimea's sea views are the embodiment of beauty.
Mountainous rocks covered in dark green vegetation,
shining sun over that plant cover and blue clouds are
as ancient as the peninsula itself.
From the geological perspective on the Crimean
peninsula with epic beauty, some of you may find it
hard to believe that the land dates back only to 8000
years ago. However, Crimea was nothing more than a
piece of land a little bit higher than the northern coast
of the Black Sea. Black Sea was a vast freshwater lake
back in the day. Nowadays the Crimean peninsula is
like a pearl necklace on the neck of the Black Sea.
As for the roots of the local Turks, Prof. Halil İnalcık
once noted that Crimea is a museum of consecutive
Turkish tribes. It is considered that the Tatars of
Turkic ethnicity made it to the peninsula in the mid13th century along with the Mongolia army, which
conquered the Eurasia back then.

Kırım’ın kaybedilmesinin Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki tesirleri çok büyük olmuştur.
Çünkü ilk kez, ağırlıklı olarak Müslüman bir
tebaanın yaşadığı yer kaybedilmiştir.

Tatar Türklerinin Kırım yarımadasına 13.
yüzyılın ortalarında, Avrasya’yı fetheden Moğol
ordularıyla birlikte geldikleri varsayılmaktadır.
Buradaki halk, 13. yüzyılda İslam’ı benimsemiştir.
Bu dönemde Özbek Han’ın “Eski Kırım” denilen
şehirde yaptırdığı cami, Kırım’ın ilk Müslüman
abidelerinden biri sayılabilir. Kırım Hanlığı
1441 yılında kurulmuş, 1475 yılında Osmanlı
İmparatorluğu himayesine girmiş, 1774 Küçük
Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı himayesinden
çıkarılıp bağımsız olmuş ve 1783 yılında Çarlık
Rusya’sı tarafından ilhak edilmiştir.

The local people went on to convert to Islam in the
13th century. A mosque, which had been built at
the behest of Öz Beg Khan in the town called "Old
Crimea", can be billed as one of the very first Islamic
monuments in Crimea. The Crimean Khanate was
established in 1441, ruled by the Ottoman Empire
starting from 1475, gained independence as a part of
the Treaty of Kuchuk-Kainarji in 1774, and annexed by
Tsarist Russia in 1783. The loss of Crimea had a major
influence on the Ottoman Empire. Because this was the
first time a territory dominantly populated by Muslims
was lost.

1783 yılında Kırım’ın Rusya’ya ilhak edilmesiyle,
bu bölgede yaşamaya devam eden Tatar halkının
özellikle fakir durumda bırakılan köylü kesimi
gittikçe artan baskılar ve ağır vergiler karşısında
bunalmıştır. 1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi ve
sonrasında Kırım Tatarları daha ağır şartlar ve
sıkıntılara maruz kalmıştır. Rusların genişleme
amacına yönelik olarak takip ettiği baskı siyaseti,
eğitim ve dinî hayata dair baskı ve kısıtlamalar,
topraklarının ellerinden alınması ve zorla askere
alınma gibi durumlar karşısında Kırım’ın Tatar
Türkleri, “Ak Topraklar” olarak gördükleri
Osmanlı İmparatorluğu’na göç etmekten başka
çare bulamamıştır. Böylelikle Kırım’dan ilk
ayrılıklar başlamıştır.
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun
mütemadiyen küçülmesinden dolayı Kırım halkı, çok
geçmeden kendilerini başka ülke sınırları içerisinde
buldu. Bu sebeple tekrardan Osmanlı İmparatorluğu
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sınırları içerisindeki topraklara göç ettiler.
Osmanlı İmparatorluğu toprakları, Kırım Tatar
Türkleri için geçmişten gelen bir muhabbetle
sığındıkları topraklar olmuştur. 1920’li yıllara
gelindiğinde Kırım Tatar Türklerinin, Kırım
nüfusunun dörtte birini ancak teşkil edecek kadar
azaldığı görülmüştür. Kırım Tatar Türkleri için
vatanlarından ayrı kalacakları ikinci bir dönem
ise II. Dünya Savaşı’ndan sonrasıdır. 22 Haziran
1941’de Adolf Hitler, Josef Stalin ile yapmış olduğu
anlaşmayı çiğneyerek Sovyetler Birliği’ni işgal etmiş
ve bu dönemde Kırım yarımadasının çoğunluğu
Almanya’nın eline geçmiştir. Savaş sona erdikten
sonra Kırım, Sovyetler Birliği’nin elinde kalmıştır.
Bu savaşta çok sayıda Kırım Tatar Türkü’nün Sovyet
Rusya saflarında savaşmasına rağmen Josef Stalin,
Nazi Almanya’sı ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle
Kırım’da yaşayan halkın anavatanlarından
sürülmesini, Sibirya ve Orta Asya’nın uzak
bölgelerine yerleştirilmesini istemiştir.
Sovyet Gizli Polisi, 18 Mayıs 1944 gecesi Stalin’in
emrini hayata geçirmiştir. Kırım Tatar Türkleri’nin
“Kara Gün” olarak andıkları o gece yarısı, uykudan

homeland. On 22nd of June, 1941, Adolf Hitler broke
the deal he had made with Joseph Stalin and invaded
the Soviet Union. That put the majority of the Crimean
peninsula under the rule of Germany. In the wake
of the war, Crimea was seized by the Soviet Union.
Even though a great deal of Tatars with Turkic origins
fought alongside the Soviet Union, Joseph Stalin
gave an order to drive the Crimean people out of their
homeland and make them settle in Siberia and the far
corners of the Central Asia on the grounds that they
cooperated with Nazi Germany.
The Soviet Secret Police executed Stalin's order on
the night of May 18, 1944. Woken up in the dead of the
night that the Tatars of Turkic origins called "Black
Day", they were given only half an hour to evacuate
their home. The exile was complete in no more than
three days. The majority of hundreds of thousands of
Tatars of Turkic origins was sent to the Uzbek Soviet
Socialist Republic.
Put on covered freight cars of train with very little food
and water ahead of the forced trip that would take a
few weeks, hundreds of people died on the way while
tens of thousands passed away in a couple of months.

uyandırılan insanlara evlerini boşaltmaları için
sadece yarım saat verilmiştir. Sürgün, üç güne
kalmadan tamamlanmış; yüz binlerce Kırım Tatar
Türkü’nün büyük bir kısmı da Özbekistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti’ne gönderilmiştir.
Birkaç hafta sürecek bu yolculuk öncesinde çok
az yiyecek ve su verilerek kapalı yük vagonlarına
bindirilen insanların yüzlercesi yolda, on binlercesi
de vardıktan sonraki birkaç ay içerisinde
hayatlarını yitirmiştir.
Kırım Tatar Türkleri Kırım’dan sürüldükten sonra,
kadim kent ve köy isimlerine Rusça adlar verilmiş,
Kırım’a Slav nüfus yerleştirilmiştir. Müslüman
mezarlıkları ve dinî kurumları yıkılmış ya da farklı
amaçlarla kullanım için dönüştürülmüştür. Kırım
halkının yüzlerce kütüphanesi, köy okuma odaları,
okulları ve dernekleri ortadan kaldırılmış, camileri
kapatılmıştır.
Sürgün edilen Kırım Tatar Türkleri’nin büyük
çoğunluğu (151 bin) Sovyet Özbekistan’a
yerleştirilmiştir. Burada iki yıl içerisinde yaklaşık
27 bin kişi hijyenik olmayan koşullar, temiz su
yokluğu, aşırı kalabalık ve kendilerine tahsis edilen
özel yerleşimlere gidip gelirken yakalandıkları
tifüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kırım
Türkleri, yerleştirildikleri bu özel bölgelerde
sürekli denetim altında tutuluyordu. Bu bölgeleri
terk etmenin cezası ise hapis ve beş yıllık kürek
mahkûmiyetiydi.
1953 yılında Stalin’in ölümünün ardından
Kırım Tatar Türkleri, öz vatanları olan Kırım’a
dönebilmek için çalışmalara başladılar. İlk
olarak heyet kurarak Sovyet yetkililere dilekçeler
sundular. Bu süreç hem çok uzun sürdü hem
de olumlu bir netice vermedi. Ancak bu eylem,
Sovyetler Birliği’nde demokrasi ve insan
hakları hareketini destekleyenlerin dikkatini
çekmeye yetti. Andrey Şarov ve eşi Elena
Bonner gibi tanınmış Sovyet muhalifler, Kırım
Tatar Türklerinin sorunlarını Batı medyasının
gündemine taşıdı.
Kırım Tatar Türkleri, Mihail Gorbaçov dönemine
denk gelen 1987 tarihinde, Sovyet iktidarının
sembolik merkezi olan Kızıl Meydan’da gösteriler
düzenlediler. Bunun üzerine Sovyetler Birliği
Yüce Sovyeti (Meclisi) Kasım 1989’da yayımladığı
kararname ile Kırım Tatar Türklerinin vatanlarına
dönmelerine izin verdi.

After the Tatars of Turkic origins were driven out of
Crimea, the ancient towns and villages were named
in Russian, and the Slavs began to settle in Crimea.
The tombs of Muslims and religious bodies were raze
to the ground or converted for different purposes.
Hundreds of libraries, rural reading halls, schools and
associations of the Crimean people were abolished,
and the mosques were shut down.
Most Tatars of Turkic origins (151.000), which faced
a forced exile, went on to settle in Soviet Uzbekistan.
In two years after their settlement, nearly 27.000
people died of poor hygienic conditions, lack of clean
water, overpopulation, and typhus they contracted
as they commuted between the settlements allocated
for them. The Crimean Turks were under continuous
surveillance in those settlements. The punishment to
leave them was imprisonment and five years of penal
labour.
Following Stalin's death in 1953, the Tatars of Turkic
origins mobilized efforts to go back to the homeland
Crimea. They established a delegation first and
communicated petitions to Soviet authorities. The
whole process both took too long and failed to yield
any positive outcome. However, this action did suffice
to attract the attention of democracy and human
rights advocates in the Soviet Union. Far-famed Soviet
dissidents such as Andrei Sharov and his wife Elena
Bonner put the challenges faced by the Tatars of Turkic
origins on the agenda of the Western media.
The Tatars of Turkic origins held a series of protests
in 1987 in the Red Square, the iconic hub of the Soviet
power, when Mikhail Gorbachev was in charge. Then,
the Supreme Soviet of the Soviet Union issued a decree
in November 1989, and allowed the Tatars of Turkic
origins to come back home. Having longed for their
homeland for 45 years, the Crimean people began to
go back home.
In February 1991, the Crimean Autonomous Soviet
Socialist Republic was annexed to Soviet Ukraine.
The fall of the Soviet Union and the independence
of Ukraine facilitated the return of the Tatars with
Turkic origins to the homeland. Going back home, the
Crimean Turks built their new homes in a great deal of
difficulty since their former residences had been given
away to Russians.
The resettlement in Crimea was carried out under such
harsh conditions and in poverty with major sacrifices.

Dünya Bizim Evimiz
The World is Our Home
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Böylece 45 yıl boyunca vatan hasretiyle yanıp tutuşan
Kırım Halkı, kendi topraklarına dönmeye başladı.
Şubat 1991’de Kırım Özerk Sosyalist Cumhuriyeti,
Sovyet Ukrayna’ya bağlandı. Sovyetler Birliği’nin çöküşü
ve Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasından sonra
Kırım Tatar Türklerinin vatanlarına dönüşü daha da
kolaylaşmıştır. Vatanlarına dönen Kırım Türkleri, daha
evvel yaşadıkları evler Ruslara verildiği için bin bir
zorlukla yeni evlerini inşa ettiler. Bu dönemde Kırım’a
yerleşme çok zor şartlar altında, yoksulluk içinde ve
büyük fedakârlıklar yapılarak gerçekleşti.
Kırım Tatar Türkleri ülkelerine döndükten sonra,
buradaki pek çok cami Türkiye Cumhuriyeti’nin
desteği ile yenilenmiş, bölgede okullar açılmıştır. Yine
Bahçesaray’daki adeta Topkapı Sarayı’nın küçültülmüş
bir modeli olan Hansaray, Türkiye Cumhuriyeti desteği ile
yenilenmiştir. Kırım’a yapılan bu yardımlar, Kırım Tatar
Türklerinde “Ak Topraklarda sahibimiz var” duygusunu
pekiştirmiştir.
Orta Asya’da sürgündeyken Kırım Tatar Türklüğü
kimliğini ve kültürünü ayakta tutan “aile” olmuştur.
Özellikle de anneler ve büyükanneler, sürgünde doğan
kuşaklara Kırım ulusal mutfağına ait yemekler yapmayı
öğretmiş, Kırım Tatar Türkçesi’nde söylenen geleneksel
şarkılar aracılığıyla ata topraklarını unutturmamışlardı.
Ey Güzel Kırım Türküsü de Kırım Tatar Türkleri’nin
tarihleri boyunca vatanlarına duymuş oldukları hasreti
dile getiren en güzel türküdür.

After the Tatars of Turkic origins went back home, many
mosques were renovated by the financial aids of the Republic
of Turkey, with new schools opening across the peninsula.
Located in Bakhchysarai, Hansaray, evocative of a small
version of Topkapı Palace, was restored under the sponsorship
of the Republic of Turkey. This series of assistance to Crimea
has consolidated the sense of "being looked out for by the
White Soil" for the Tatars of Turkic origins.
It was the family concept that maintained the Turkic identity
and culture of Crimean Tatars when they were in exile in the
Central Asia. Mothers and grandmothers in particular taught
the generations born in exile about the dishes of the Crimean
cuisine, and made sure they remember their homeland
through traditional folk songs sung in Turkic language of
the Tatars. The folk song Oh, beautiful Crimea is the best to
inform the longing of the Crimean Turks for their homeland
through the years.

Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu
Balalıktan ösken evge köz yaşım tüştü
Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma
toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma
toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım

Winds blow from Alushta, blow in my face
Eyes filled with tears in the land of the fathers
On native earth I did not live, I was not young enough
I'm homesick. Oh, beautiful Crimea!
On native earth I did not live, I was not young
enough
I'm homesick. Oh, beautiful Crimea!

Bahçaların meyvaları bal ile şerbet
Sularını içe içe toyalmadım men
Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma
toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım

Gardens and fruit grow here, there's sherbet and
honey
Not get drunk water clean that flows in Crimea
On native earth I did not live, I was not young
enough
I'm homesick. Oh, beautiful Crimea!

Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma
toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım

On native earth I did not live, I was not young
enough
I'm homesick. Oh, beautiful Crimea!
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KAFKASLARIN
ASİL VE ZARİF
KARTALLARI
GENTLE AND ELEGANT
CAUCASIAN EAGLES
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Zaman içerisinde
birçok kez
oynanmış,
unutulmuş, anlam
ve biçim açısından
değişime uğramış
fakat özünde
hep aynı ruhu
saklamış olan
Kafkas danslarının
temelinde üç şey
yatıyor: Gelenek,
bale ve tiyatro.

Bu ayki spor sayfamız için uzun süre ihtilafa düştükten sonra bir
karara varıp Kafkas danslarını yazmayı tercih ettik. İhtilafın sebebi,
bir sanat dalı olan dansın spor başlığı altında ele alınmasıydı. Bir
gösteri ve estetik unsuru olarak sanat elbette ki başlı başına bir öneme
sahiptir. Dansı, özellikle de Kafkas danslarını spor başlığı altında ele
alma sebebimiz ise bu dansın sahnelenmeden önce yoğun bir çalışma
disiplini ve içerdiği figürlerin fevkalade çeviklik gerektiriyor oluşudur.
İkna olmayan okurlarımız için Kafkas dansı müsabakalarının
yapıldığını da ekleyelim. Bu bakımlardan ele aldığımızda, sanatsal
bir gösteri olan Kafkas danslarının aynı zamanda sportif bir faaliyet
olmanın gereklerini de sağladığı görülebilir. Şimdi gelin, bu dans ve
spor türüne daha yakından bakalım.

Three elements
lie behind the
Caucasian
dances that have
been performed,
forgotten about
and transformed
in meaning and
form but essentially
safeguarded in
spirit: Tradition,
ballet and theater.

For this month's sports coverage, we opted for Caucasian dances,
making a decision following some disagreements for a lengthy time.
The reason behind the disagreements is the fact that dancing, which
is an artistic discipline, is now billed as a sport. Art is of importance
on its own as an element of show business and aesthetics. The reason
why we cover dances with focus on Caucasian ones under the title of
sports is that they take an intense training discipline before being put
on the stage, and incredible agility to showcase all those moves. For
readers who have yet to be convinced, there are competitions held for
Caucasian dances. From this perspective, Caucasian dances, which
are of artistic performances, meet the the requisites to be considered a
sport. Now let's take a closer look at those dances in the form of sports.

Yüzyıllardır icra edilen Kafkas danslarının, yalnızca halk oyunu
olmanın çok ötesinde bir niteliği var: Bu dans, insanların kendi
inançlarını, tarihlerini, hikayelerini anlattığı bir sanat formu. Zaman
içerisinde oynanan, unutulan, anlam ve biçim bakımından değişime
uğrayan fakat özünde hep aynı ruhu barındıran Kafkas danslarının
temelinde üç şey yatıyor: Gelenek, bale ve tiyatro. Bahsettiğimiz ruh
meselesi tamamen gelenekle ilgili olup dansların arka planındaki
felsefeyi içerirken, dansın edimsel yönünü ve dansçıların çalışma
disiplinini bale karşılıyor.

Performed for centuries, Caucasian dances are much more than folk
dances. These dances are artistic forms through which people recount
their beliefs, backgrounds and stories. Three elements lie behind the
Caucasian dances that have been performed, forgotten about and
transformed in meaning and form but essentially safeguarded in
spirit: Tradition, ballet and theater. The spirit in question totally has
to do with tradition and offers a background story for dances while
ballet puts forth performative aspect of dances and work discipline of
dancers. The fact that each dance tells about a unique story captures
the theatrical aspect of dances.
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Her oyunun farklı bir hikâyeyi anlatması ise dansın
teatral tarafını yansıtıyor.
Asalet, zarafet ve kahramanlık ile özdeşleşen
Kafkas dansları; kadınlara saygı duymayı, kadınla
birlikte hareket etmeyi; hürmeti, cesareti ve mertliği
temsil ediyor. Erkeklerde cesaret, atiklik ve yiğitlik
ön plana çıkarken; kadınlar ise zarafet ve estetik
ile sahnede boy gösteriyor. Tıpkı birer ceylan gibi
süzülen bu kadınlar, kollarını birer kartal gibi açan
kahraman erkeklerin koruması altında, güzelliği
ve inceliği yansıtıyor. Parmak uçlarında yürüyen
bu zarif kadınların karşısındaki erkekler ritmik ve
hızlı olmak zorunda. Fiziksel olarak yapılması zor
hareketlerde bile kadına karşı hoşgörülü davranan
ve rahat görünen erkeklerin, bu cesaret ve
kahramanlık gösterisinde başlarını ve vücutlarını
daima dik tutmaları, en zor hareketleri icra ederken
dahi gülümsemeleri gerekiyor. Tüm bu ayrıntıları
bir arada ele aldığımızda, Kafkas danslarının
gelenek, bale ve tiyatro kısımlarının aslında keskin
çizgilerle birbirinden ayrılamadığı görülüyor.

Associated with nobility, elegance and heroism,
the Caucasian dances stand for respect to women,
acting in collaboration with women, homage,
bravery and courage. Courage, agility and bravery
stand out in men while women take to the stage
with elegance and aesthetics. Frolicking like a
gazelle, women radiate beauty and grace under
the protection of heroic men with open arms like
an eagle. Men must be rhythmic and quick to keep
up with tiptoeing graceful women. Being tolerant
to women and acting cool even in physically
challenging acts, men must keep their head and
body high in this performance of bravery and
heroism, cracking a smile even when they perform
the most challenging acts. With all the details
considered, the traditional, ballet and theatrical
aspects of the Caucasian dances do not strictly
differ from one another.
Let's take a closer look at how the dances are
performed: The way men moves their arms during
a performance is evocative of a mighty eagle flying
in the sky.

Dansların icralarına daha ayrıntılı bakalım: İcra
sırasından erkeğin kol hareketleri adeta güçlü bir
kartalın uçuşunu andırır. Erkek, dans boyunca
kadını sol yanından ve bir miktar geriden takip eder,
kadına asla temas etmez. Sağ eli gökyüzünü gösterir,
sol eli ise kadını daima koruyacak biçimde açıktır.
Dansların birçoğunda erkeğin kadını biraz geriden,
adeta uçar gibi takip ediyor oluşu “kartalın sülünü
gökte kovalaması” şeklinde yorumlanır. Duruşu
kartalı andıran erkeğin ayakları sert ve ani dönüşler
yapar. Bu atiklik, savaşı ve kavgayı temsil etmektedir.
Fakat burada dikkate değer bir ayrıntı daha vardır:
Erkekler savaş sırasında bile sırtlarını kadınlara
çevirmezler. Bu ayrıntı hem erkeğin kendine
güvenini hem de kadını her koşulda koruyacağını
gösterir. Kafkas danslarının birçoğu bu güvenden ve
cesaretten ilham alarak süregelmiştir.
ŞEYH ŞAMİL
Bu oyun, adını Kafkasların ünlü Türk kahramanı
Şeyh Şamil’den alır. Oyunun doğuş hikâyesi şöyledir:
Ruslarla savaş devam ederken, Şeyh Şamil’in annesi
ve bazı yakınları bu savaşın bitmesini istemektedirler.
Şeyh Şamil ise yenilgiye şiddetle karşı çıkmakta,
direnmektedir. Fikirlerinden ötürü annesine ağır
kırbaç cezası verir ancak bu cezayı kendisine de
uygulatır. Kırbaçların Şeyh Şamil’e vurulmasıyla halk
büyük bir acı ve hüzün duyar, bu acıyla kıvranarak
çeşitli hareketler yapar. Şeyh Şamil oyununun çıkış
noktası işte bu hareketlerdir.
Bir diğer Şeyh Şamil oyununun hikayesi de şöyle
anlatılır: Şeyh Şamil ve arkadaşları Ruslara esir
düşer, bir gemiyle sürgüne gönderilirler. Rus askerleri
eğlenmek için Şamil’in arkadaşlarını geminin
ortasında oynatırlar. Hatta daha da ileri giderek
Şamil’den de oynamasını isterler. Fakat Şeyh Şamil,
bıçaksız oynamayacağını söyler. Bunun üzerine
kendisine birkaç bıçak verilir. Şamil, oynarken
bıçakları tek tek arkadaşlarının önüne saplar. Böylece
onlara açık bir mesaj vermektedir. Bıçakları alan
arkadaşları dövüşmeye başlar, bu sayede esaretten
kurtulurlar.
MARAL OYUNU
“Maral”, eski dilde geyik anlamına gelir. Genellikle
Iğdır ve çevresinde “maral” kelimesi, çok güzel, eşi
benzeri olmayan kızları tarif etmek için kullanılır. Bu
oyunda da ava çıkan avcılar ile marallar yani geyikler
arasında geçen bir olaydan esinlenilmiştir.

Men follow women from the left hand side and a
few steps from behind in the entirety of any dance,
and they never contact women. Their right hands
point to the sky, with left hands open in a way to
protect women at all times. The fact that men follow
women with a few steps behind in most dances like
floating in the air is construed as "an eagle chasing
a pheasant in the sky". The feet of men whose posture
is evocative of an eagle take drastic and sudden
turns. This agility typifies war and fight. However,
there is another detail worth noting: Men never turn
their back on women even in times of war. This points
to men's self-confidence and commitment to protect
women at all costs. Most Caucasian dances have
always been inspired by that self-confidence and
bravery.
SHEIKH ŞAMİL
This dance is named after Sheikh Şamil, a far-famed
Turkish hero from the Caucasia. This is how the
dance came into being: As the war was underway
against the Russians, Sheikh Şamil's mother and
some relatives wanted the war to end. Sheikh
Şamil, on the other hand, adamantly refused to
suffer a defeat. He imposed a severe punishment of
flagellation on his mother for her thoughts but he had
the punishment imposed on himself, too. As Sheikh
Şamil was beaten with a whip, people felt distressed
and anguish, and made a variety of moves, writhing
in pain. This is the origin of the Sheikh Şamil dance.
There is another origin story about Sheikh Şamil
dance: Sheikh Şamil and his friends are taken
prisoners by the Russian, and sent to exile by a ship.
Russian soldiers make Şamil's friends dance in the
middle of the ship for fun. In fact, they take it one
step further and make Şamil dance, too. However,
Sheikh Şamil says he cannot dance without a knife.
Then, he is given a few knives. As Şamil dances, he
sticks knives in front of his friends, one by one. This
is a clear message to them. Picking up the knives, his
friends begin to put up a fight, and they break loose.
MARAL
Maral means deer in old Turkish. In Iğdır and
its outskirts, the word maral describes extremely
beautiful girls who are one of a kind. This is inspired
by something between hunters and deer. A herd
deer confronts hunters, and suddenly turns into girls
wearing a wedding gown from the hunters' perspective.
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Avcıların karşısına süzülerek çıkan maral sürüsü,
onların gözünde bir anda beyaz gelinlikli birer
kıza dönüşür. Gördüklerinden çok etkilenen
erkekler bu maralları kovalar ve onlarla evlenirler.
VAĞZALI
Zarif bir melodi ve yumuşak hareketlerle
oynanan bu oyun, aynı zamanda hızı ve coşkuyu
da içinde barındırır.
AYŞAT
Bu oyunda Aras Nehri’nin akışından ilham
alınmıştır. Kadınlar suyun dalgalanmasını,
erkekler ise hareketlerindeki sert dönüşlerle
girdapları temsil eder.
TEREKEME
Terekeme, Azerbaycan’da yaşayan bir kabilenin
adıdır. Oyun iki bölümden oluşur. Birinci
bölümde kadınlar zarafeti vurgulayan figürlerle
dans ederken, ikinci bölümde erkekler daha çevik
ve hareketli bir oyun sergiler.
GELİN HAVASI
Bu oyun düğünlerin sonunda, erkek tarafı
gelini alıp götürürken oynanır. Oldukça ağır
hareketlerle oynanan bir oyundur. Erkek tarafı,
gelinin ailesine düğün sevincini göstermek
için ellerindeki kap kaşıkları birbirine vurarak
müziğe eşlik eder. Büyük bir coşkuyla etrafa şeker
dağıtılır.
GAZAĞI
Savaşı temsil ettiği için hızlı ve coşkulu bir
oyundur, çeviklik gerektirir. Genellikle savaşa
gidenlerin oynadığı bilinmektedir. Figür sayısı
fazla olduğundan zengin ve zarif bir oyundur.
TAMARA
İsmini Azerbaycan oyunlarını sergileyen meşhur
Salyanlı Reğğase Tamara’dan alan bu oyun
oldukça liriktir. Genellikle kadınlar tarafından
oynanır.
KISKANÇ
Hızlı bir melodisi vardır. İki kadın ve bir erkek
olmak üzere üç oyuncuyla oynanır. Ancak zaman
zaman kalabalık grupların oynadığı da görülür.

Impressed by what they see, men chase the deer
and get married to them.
VAĞZALI
Performed in company with a classy melody and
gentle moves, this dance also offers pace and
enthusiasm.

KEYİFLİ YARINLAR İÇİN

AYŞAT
This dance is inspired by the stream of the River
Aras. Women personify waves in water while men
stand for vortexes with their sudden spins.
TEREKEME
Terekeme is the name of a tribe based in
Azerbaijan. The dance comprises two pieces.
The first one is about women dancing with
figures that highlight elegance while the second
one is about men performing a more agile and
dynamic dance.
GELİN HAVASI
This dance is performed by the end of a wedding
ceremony when it is time for the groom's side to
pick up the bride and leave. It is an extremely
slow-paced dance. The groom's side dances
along by clapping spoons to one another to show
the bride's family how happy they are. Some
candies are handed out in great enthusiasm.

Dask

Kasko

Ferdi Kaza

a

Trafik

Konut/Eşya

Tamamlayıcı S ğlık
Ameliyat Sigortası

Bes Ön Ba

GAZAĞI
It is a fast-paced and frenzied dance, calling
for agility as it typifies warfare. It is known to be
usually performed by those going to war. It is a
diverse and elegant dance with a great number
of figures.
TAMARA
Named after the widely-acknowledged Salyanlı
Reğğase Tamara who performs Azerbaijani
dances, this one is pretty lyric. It is usually
performed by women.
KISKANÇ (JEALOUS)
It is a fast-paced dance. It is performed by three
dancers with two being women and one man.
However, it is sometimes performed by large
groups of people.

Çok sayıda sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırarak,
ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun teklifi
seçme fırsatı sunuyoruz.

0850 724 7 788
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Bariatrik Mutfak

Göç Mutfağı
Cuisine of Migration

Anadolu ilk uygarlıkların yerleşim yeri oldu
hep. Bu topraklarda farklı ırktan, milletten,
dinden insanlarla beraber yaşadık. O yüzden
burada kimin ilk olduğu, kimin göç ettiği
çok tartışılabilecek bir konu. Bize zenginlik
katan bu insanların kültürlerinden, özellikle
de mutfaklarından etkilenmiş, kendi
mutfağımıza almışız. Bir Türk mutfağından
bahsediyorsak eğer, tüm bu anadolu ve
trakyanın ayrı kültürleri ile beraber var. Fakat
bizim konumuz “göç”, o yüzden çerçeveyi son
500 - 600 yıl içinde bu topraklara göç etmiş
insanların mutfağı etrafında çizdik. Çerkez,
Sefarad, Girit ve Arnavut mutfaklarından
örnekler hazırladık size.
BARIATRIK MUTFAK HAKKINDA GENEL
BIR YAZI
Biz, Prof. Dr. Ahmet Türkçapar önderliğinde,
sağlıklı beslenmek isteyen ya da bariatrik
ameliyat geçirmiş insanlara proteini
arttırılmış, karbonhidratı azaltılmış,
alışılagelmişin dışında eşsiz lezzette
yemekler hazırlamak amacıyla kurulmuş
bir topluluğuz: Porsiyon miktarları, protein
ve kalori miktarlarını titizlikle ayarlayan 2
diyetisyen (İpek Saroğlu ve Dilara Çetin),
hazırladığımız yemekleri fotoğrafa hazırlayan
ve çeken Başak Kıpçak, yemeklerimizi görücü
ile buluşturan bloggerımız Hande Alphan
Karacaer ve en sonunda yemekleri yiyen bir
Kreatif Direktör (Berk Özler). Instagram /
bariatrikmutfak

Anatolia had always been the settlement
for early civilizations. On this land, people
have co-existed no matter what their race,
nationality and religion are. Therefore, who
first settled here and who migrated here
first are highly debatable. We have been
influenced by their cultures, especially their
cuisine, and adopted them for our own cuisine.
When it comes to Turkish cuisine, it comes
with the entire Anatolia and the Thrace
region with their unique cultures. However,
the subject matter is migration. That is why
we cover the cuisine of people who have
migrated to this land over the past 500 to 600
years. Here are some delicacies of Circassian,
Sephardic, Cretan and Albanian cuisines.
AN ARTICLE OVER BARIATRIC CUISINE
Under the leadership of Prof. Ahmet
Türkçapar, we serve as a community
established with a goal to make
extraordinarily delicious dishes with
enhanced protein and reduced carbohydrate
content for people to adopt a healthy diet
or people with a background of bariatric
surgery. Portions, protein and calorie content
painstakingly fine-tuned by 2 dietitians
(İpek Saroğlu and Dilara Çetin), dishes
photographed and edited by Başak Kıpçak,
dishes introduced by blogger Hande
Alphan Karacaer, and eventually eaten by a
Creative Director (Berk Özler). Instagram /
bariatrikmutfak
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PABUCAKI (GIRIT)
(4 porsiyon)
İç harcına konması gereken unu eklemedik.
Fırında pişerken biraz sulanabilir, fazla
suyu bir kaşık yardımı ile alabilirsiniz.
Besin Değerleri (1 porsiyon için):
Kalori: 207
Protein (g): 12
Karbonhidrat (g): 7

Pabucaki (Crete)
(4 portions)
No flour added for the filling. It may get juicy when baked in an
oven. Feel free to take out the excess juice with a spoon.

MALZEMELER:
2 adet orta boy bostan patlıcan
1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
2 domates, kabuğu soyulup minik
doğranmış
2 diş sarımsak, ezilmiş
½ demet maydanoz, ince kıyılmış
120 gr. örgü peynir, rendelenmiş
1 yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, kara biber, arzuya göre kırmızı pul
biber

INGREDIENTS:
2 middle-sized bell eggplants
1 onion, thinly sliced
2 tomatoes, peeled and thinly sliced
2 cloves of garlic, mashed
½ bunch of parsley, finely chopped
120 grams of braided cheese, grated
1 egg, 2 tablespoons of olive oil
Salt, black pepper, optional red pepper flakes

TARİF:
1. Bir tencerede kaynayan suda patlıcanları
saplarıyla birlikte yumuşayıncaya kadar
kaynatın.
2. Soğanı yemeklik doğrayıp 2 yemek
kaşığı zeytinyağı ile biraz kavurun.
3. Domatesleri ayrı bir tencerede biraz
pişirin.
4. Sudan çıkardığınız patlıcanları saplarını
kesmeden ortadan ikiye ayırın, içlerini
çıkarın. Çekirdekleri varsa mutlaka
temizleyin, çıkan içleri minik minik
doğrayın.
5. Soğanın üzerine doğranmış patlıcanları
tuz ve karabiberi ekleyip biraz daha
kavurun. Patlıcan ve domatesleri birleştirip
soğumaya bırakın.
6. İnce kıyılmış maydanoz, örgü
peynir, sarımsak ve yumurtayı bu harca
ekleyip karıştırın. Örgü peyniri tuzlu ise
rendelemeden önce biraz suda bekletin.
7. Kayık şeklindeki patlıcanları pişirme
kağıdı serilmiş bir tepsiye dizin, harcı
içlerine yerleştirin.
8. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında
üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.
9. Maydanoz ile süsleyip servis yapın.

Nutritional Values (per portion):
Calorie: 207
Protein (gr.): 12
Carbohydrate (gr.): 7

RECIPE:
1. Boil some water in a pot, add the eggplants into the boiling
water with stems, and boil it until it's soft.
2. Thinly slice the onion and cook it with 2 tablespoons of olive oil.
3. Cook the tomatoes a little bit in a separate pot.
4. Take the eggplants out of the water and core them out with
two equal pieces without cutting stems. If they have any seeds,
remove them and slice what is inside thinly.
5. Add the sliced eggplants on top of onion, put some salt and
pepper, keep cooking. Combine the eggplants and tomatoes and
let them cool.
6. Then, add finely-chopped parsley, braided cheese, garlic and
egg to the mix. If the braided cheese is salty, keep it in water for
a while.
7. Line up the boat-shaped eggplants in a tray with baking
paper, and put the filling in.
8. Bake them in a pre-heated oven at 200 C° until they are
golden brown.
9. Decorate with some parsley to serve.

ÇERKES TAVUĞU (ÇERKES)
(6 porsiyon)
Çerkes tariflerinde kullanılan baharat karışımı (çemen yaprağı tozu,
sarımsak, kurutulup öğütülmüş biber, tuz, ve ceviz) yerine üzerine zeytinyağı ve kırmızı toz biberli karışımı
gezdirdik. Abhaza mutfağında ise
acuka olarak adlandırılan kremsi
sos kullanılmaktadır.
Besin Değerleri (1 porsiyon için):
Kalori: 202
Protein (g): 22
Karbonhidrat (g): 6
MALZEMELER:
Tavuk suyu için:
1 bütün tavuk
tane karabiber
1 kuru soğan
250 g göğüs ve bir parça but eti
2 dilim bayat tam buğday ekmeği
1 su bardağı, 80 g ceviz
2-3 diş sarımsak
2 su bardağı, 400 ml. tavuk suyu
TARİF
1. Bütün tavuğu bir tencereye
koyup tane karabiber ve soğan
ekleyerek haşlayın.
2. Tavuk haşlanırken diğer tarafta
cevizi ve sarımsağı havanda dövün,
ufalanmış ekmekleri ekleyin.
3. Haşlanan tavuğun göğüs ve but
kısımlarından 250g kadar ayırıp
çok ince iplik şeklinde didikleyin.
4. Cevizli sarımsaklı karışıma soğutulmuş tavuk suyunu ekleyip çerkes
tavuğunun sosunu hazırlayın.
Sosun cıvık bir kıvamda olması
gerekiyor.
5. Bu sosa didiklenmiş tavukları
ekleyip iyice karıştırın.
6. Minik bir tavaya zeytinyağı ve toz
kırmızı biberi koyup yağı yakmayacak şekilde ısıtın.
7. Çerkes tavuğunu bir servis
tabağına alıp üzerine yağı gezdirip
servis yapın.

Circassian Chicken (Circassian)
(6 portions)
We drizzled some olive oil and red
pepper powder instead of the spice
mix (fenugreek powder, dried and
ground pepper, salt and walnut) used
in Circassian recipes. Abkhasian cuisine uses creamy sauce called acuka.
Nutritional Values (per portion):
Calorie: 202
Protein (gr.): 22
Carbohydrate (gr.): 6
INGREDIENTS:
For chicken stock:
1 whole chicken
Pepper flakes
1 onion
Circassian Chicken
250 grams of breast chicken and one
piece of drumstick
2 slices of stale whole wheat bread
1 glass of water, 80 grams of walnuts
2 to 3 cloves of garlic
2 glasses of water, 400 ml. of chicken
stock
RECIPE:
1. Put the whole chicken in a pot, and
boil it with pepper flakes and onion.
2. As the chicken is boiled, pestle
some walnuts and garlic, and then
add some crumbled bread.
3. Spare 250 grams of chicken breast
and drumstick, and pull them very
thinly.
4. Add the cool chicken stock to the
walnut-garlic mix, and make the
sauce for the Circassian chicken. The
sauce is supposed to runny in texture.
5. Add the pulled chicken into the
mix and give it a good mix.
6. Put some olive oil and red pepper
powder in a small pan, and heat it
before the oil burns.
7. Put the Circassian chicken into a
serving plate and drizzle some oil on
it before serving.
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SINKONTA (ARNAVUT)
(6 porsiyon)
Besin Değerleri (1 porsiyon
için):
Kalori: 144
Protein (g): 8
Karbonhidrat (g): 10
MALZEMELER:
500 g balkabağı, ince
dilimlenmiş
1 kuru soğan, piyazlık
doğranmış
1 kırmızı soğan, piyazlık
doğranmış
3 diş sarımsak, ince ince
doğranmış
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı elma sirkesi
12 yemek kaşığı süzme yoğurt
Tuz, çekilmiş karabiber,
arzuya göre acı kırmızı pul
biber
Maydanoz
TARİF:
1 Balkabaklarını tuz,
karabiber ve 1.5 yemek kaşığı
zeytinyağı ile harmanlayıp
karıştırın.
2. Doğranmış soğanları biraz
tuz ekleyip yarım kaşık kadar
zeytinyağı ile karıştırın.
3. Fırın tepsisine pişirme
kağıdı serin, üzerine bir sıra
soğan, bir sıra balkabağı
olacak şekilde dizin. Aralara
sarımsakları da serpiştirin.
4. Elma sirkesini
balkabaklarının üzerine
gezdirin.
5. 180-200 derece fırında
balkabakları yumuşayıncaya
kadar pişirin.
6. Fırından çıkarıp maydanoz
ile süsleyin ve süzme yoğurt
ile servis yapın. Arzuya göre
yoğurda acı kırmızı pul biber
ve sarımsak ekleyebilirsiniz.

SINKONTA (ALBANIAN)
(6 portions)
Nutritional Values (per portion):
Calorie: 144
Protein (gr.): 8
Carbohydrate (gr.): 10

PIRASA KÖFTESI (SEFARAD)
(12 adet )
Orijinali un ve yağa bulanarak
kızartılan pırasa köftesini biz
daha sağlıklı olması için fırında
pişirdik.

INGREDIENTS:
500 grams of pumpkin, thinly sliced
1 onion, thinly sliced
1 red onion, thinly sliced
3 cloves of garlic, finely chopped
2 tablespoons of olive oil
1 tablespoon of apple vinegar
12 tablespoons of strained yogurt
Salt, black pepper flakes, optional red hot pepper flakes
Parsley

Besin Değerleri (1 porsiyon/ 3
adet için):
Kalori: 247
Protein (g): 13
Karbonhidrat (g): 15

RECIPE:
1. Blend the pumpkin with salt, pepper and 1.5 tablespoon of olive oil.
2. Cook sliced onions in half a spoon of olive oil with some salt.
3. Place a baking paper in a tray, and put a line of onion and
pumpkin respectively. Place some garlic between them.
4. Spray some apple vinegar over the pumpkin.
5. Cook the pumpkin at 180 to 200 Celsius degrees until they soften.
6. Take it out of the oven, decorate it with some parsley, and serve
with strained yogurt. Adding red hot pepper flakes and garlic to
yogurt is optional.

MALZEMELER:
300 g pırasa, çok ince
doğranmış
1 orta boy havuç, rendelenmiş
1 avuç maydanoz, ince kıyılmış
8-10 yaprak taze nane, ince
kıyılmış
150 g orta yağlı dana kıyma
1 yumurta
1 yemek kaşığı tam buğday unu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Servis için:
Süzme yoğurt
(porsiyon başına 1 yemek kaşığı)
Zerdeçal
TARİF:
1. Pırasaları zeytinyağı ile
tavada kavurmaya başlayın.
Biraz yumuşadıktan sonra
havucu ekleyip kavurmaya
devam edin ve soğumaya
bırakın.
2. Derin bir kapta sebze
karışımı, kıyma, yumurta, un,
yeşillikler tuz ve karabiberi
karıştırıp yoğurun.
3. Elinizde minik köfteler yapıp
pişirme kağıdı serilmiş tepsiye
dizin ve 200 derecede üzerleri
hafif kızarıncaya kadar pişirin.
4. Süzme yoğurt ve zerdeçalı
karıştırıp porsiyon (3 adet)
başına 1 yemek kaşığı olacak
şekilde servise hazırlayın.

LEEK MEATBALLS (SEPHARDIC)
(12 pieces)
The original version requires coating meatballs with flour and fry them in
oil where we cooked them in an oven for a healthier dish.
Nutritional Values (per portion/3 pieces):
Calorie: 247
Protein (gr.): 13
Carbohydrate (gr.): 15
INGREDIENTS:
300 grams of leek, finely chopped
1 mid-sized carrot, grated
1 bunch of parsley, finely chopped
8 to 10 cloves of fresh mint, finely chopped
150 grams of mildly fatty ground beef
1 egg
1 tablespoon of whole wheat flour
2 tablespoons of olive oil
Salt, pepper
To serve with:
Strained yogurt (1 tablespoon per portion)
Turmeric
RECIPE:
1. Cook the leek with olive oil in a pan. As they get softer, add the carrot,
keep cooking and then leave it to rest.
2. Add the vegetable mix, ground beef, egg, flour, greens, salt and pepper
into a deep bowl, and knead it all.
3. Make them into small-sized meatballs, line them up in a tray with baking
paper, and bake them at 200 Celsius degrees until they are golden brown.
4. Mix the strained yogurt and turmeric, and serve it with 1 tablespoon per
portion (3 pieces).
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CUMHURIYETIMIZIN
KURUCUSU GAZI
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’Ü ARAMIZDAN
AYRILIŞININ 81. YIL
DÖNÜMÜNDE

COMMEMORATING VETERAN MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK, FOUNDER OF THE
REPUBLIC, ON THE 81ST ANNIVERSARY
OF HIS DEMISE.
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Her kasım, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize
bıraktığı mirası; yani Cumhuriyet değerlerini,
yurttaşlık haklarımızı, vatandaşlık ödevlerimizi
hatırlamak için bir imkândır. Kasım aylarında
Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ülkemize çizilen
gelecek ufkunu, bizim bu hedeflere ulaşmak için
önümüzde ne kadar yol olduğunu, bu yolu kat
etmemiz için yapmamız gerekenleri düşünürüz.
Vatanımızın kıymetini bilmek, yerli ve millî
değerlerimize sahip çıkarak muasır medeniyetler
seviyesine yükselmekle mümkündür. Bize düşen
birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi bu noktaya
taşımak için çalışmaktır.
“Beni görmek demek behemehâl yüzümü görmek
değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.” sözleri
yolumuza ışık tutmaya devam ediyor. Atatürk’ün
fikirlerini anlamak, gelecek nesillere aktarmak
ve onun bıraktığı manevi mirasa sahip çıkmak
Türkiye’nin geleceği için oldukça önemlidir. PTT
ailesi olarak bu bilinçle ülkemiz için çalışmaya ve
üretmeye devam ediyoruz.
Bize Cumhuriyeti miras bırakan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, milletimize zor zamanlarda birlik olmayı öğretti.
Kararlılığı, azimle çalışmayı ve hürriyeti… Bu nedenle 10
Kasım bizim için bir matem döneminden ziyade, hatırlama
ve farkına varma zamanıdır.
Veteran Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic
of Turkey, taught our nation how to unite in tough times,
be determined, and work hard with perseverance and
what liberty means. That is why November 10 is a time of
remembrance and recognition for us rather than mourning.

Every November 10 is an opportunity to remember
what Mustafa Kemal Atatürk handed down to us:
Republican values, civil rights and civic duties. On
that day of November, we contemplate the future
built by the Republic for Turkey, and how much
room there is for improvement and how much
work there is to be done to achieve our goals. Our
nation can be truly appreciated only by growing
into one of the contemporary civilizations, owning
up to our domestic and national values. Our part
is to strive to make sure that Turkey enjoys such a
level prosperity in unity and solidarity.
"To see me does not necessarily mean to see my
face. To understand my thoughts is to have seen
me". These words continue to cast a light upon
our path. Gaining insight into Ataturk's ideals,
handing them down to the next generations and
preserving his spiritual legacy are of extreme
importance for Turkey's future. With this being in
mind, the Turkish Post continues to work hard and
offer services.
We commemorate Veteran Mustafa Kemal
Atatürk, who handed down the Republic to us, with
utmost respect and longing.
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VENEDIK’TE BIR OSMANLI:
AYAŞLI HÜSEYIN ÇELEBI
AN OTTOMAN IN VENICE:
AYAŞLI HÜSEYIN ÇELEBI
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Tarih; yer ve zaman göstermek, bir kaynak ve
bir dayanak bulmak kaydıyla, geçmişte yaşamış
insanlardan bize haber verir. Daha kısa bir tanımla;
geçmişte yaşamış, bizimle konuşmaya niyetli
insanları ve onların hayatlarını anlatır bize. Bu
bakımdan tarih, onu ortaya çıkarma çabasındaki
tarihçiyle geçmiş zamandan tarihçiye göz kırpan
insanlar arasındaki ilişkiden ibarettir. Çünkü
geçmişe dair merak edilen her meselenin, başta
kaynak yetersizliği olmak üzere birçok farklı
nedenden dolayı aydınlatılması pek mümkün
olmayabilir. Öyleyse tarih için, geçmişe dair
merak ettiklerimizin bize hiç değilse göz kırpıyor
olması gerekir. Halbuki insan yaşamıştır. Mesela
yürüdüğümüz şehrin sokakları… Buralarda acaba
kimler yürümüş, nasıl hayatlar yaşanmıştır? Hep
aklımızdan geçiririz bu soruyu. Fakat çoğu zaman
cevabını bilmemize imkân yoktur.
Çünkü çok kısıtlı bilgilerle, çok az insanın
varlığından haberdar olabiliriz. İçimizdeki bu
merak, dilimizde “kimler geldi, kimler geçti”
ifadesiyle karşılığını bulan bir hisle geçmişe kulak
kabartmamıza yol açar. Bu meraksa bizi doğrudan
tarih ilminin sınırları içerisine sokar. Zira, Cemal
Kafadar’ın ifade ettiği gibi, “Tarih yok olanla değil, bir
zamanlar var olanla ilgilidir.” Ve var olan neredeyse
bütün insanlıktır.
Cemal Kafadar’ın ilk baskısını 2009 yılında Metis
Yayınlarından yapan “Kim Var İmiş Biz Burada
Yoğ İken” adlı çalışması, 16. ve 17. yüzyıllarda
yaşamış dört “sıradan” insandan bize haber veriyor.
Bu insanlardan biri, babasından kalan arazi
üzerindeki haklarını korumak için 1521 yılında
Divan-ı Hümayun’a başvuran Mustafa adlı yeniçeri;
diğeri 1660-1664 yılları arasında İstanbul’da günlük
tutan bir derviş, rüyalarını kaleme alarak şeyhine
mektupla ulaştıran Asiye Hatun; sonuncusu ise
ticaret için gittiği Venedik’te 1575 yılında vefat
eden Ayaşlı Hüseyin Çelebi’dir. Tüm bu isimler
günümüzde de sıradanlığa yakın bir toplumsal
konumda bulundukları için onlardan bahsederken
“sıradan insanların hikâyeleri” diyebiliriz. Fakat tarih
yazımının onları gündeme almadığı göz önünde
tutulursa, bu sıradanlık sıra dışı hale gelir.
Kitapta yer alan asırlar öncesinden dört insanın
hikayesi ayrı ayrı merak uyandırıcıdır. Fakat bunların
arasında ömrünü ticaret için gittiği Venedik’te
tamamlayan Ayaşlı Hüseyin Çelebi’nin hikayesi
biraz buruktur. 20 Mart 1575 tarihinde Venedik’te

Based on date, time, source and basis, history
informs us of people who lived in the past. In short,
it recounts people from the past willing to talk
to us and their stories. From this point of view,
history is merely a relation between historians
trying to bring it to light and people from the
past winking at historians. This is because it may
not be possible - on various grounds including
lack of sources to begin with - to cast light on
each and every matter from the past that one
is curious about. With that being the case, what
we are curious about concerning past events
must be winking at us in the least. People have
experiences. For instance, the streets of the city
we walk down...Who has been there and what
were their lives like? We keep thinking about these
questions. However, there is no way to have an
answer most of the time. This is because we are
informed about very few people due to limited
information. This sense of curiosity within us
makes us give an ear to the past to gain insight
into "people who had been there and done that".
The curiosity directly puts us within the confines
of history. In Cemal Kafadar's words, this is
because: "History is not about what had been
gone but about what had been there once upon
a time. And what had been there is the whole
mankind."
Released by Metis Publications in 2009, the book
"Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken" by Cemal
Kafadar informs about four "ordinary" people
who lived in the 16th and 17th century. One of
them is a Janissary by the name of Mustafa who
resorted to the Imperial Council in 1521 to exercise
his rights over the land inherited from his father.
The other one is a dervish who kept a diary in
Istanbul between 1660 and 1664. The third one
is Asiye Hatun who wrote about her dreams and
delivered letters to her sheikh. The last one is
Ayaşlı Hüseyin Çelebi, who passed away in 1575 in
Venice that he had traveled to for trade. Since all
of the aforementioned figures are ordinary from
the perspective of social recognition, it is safe to
say that theirs are "stories of ordinary people".
However, their ordinariness might turn out to be
extraordinary given the fact that historiography
has yet to offer an insight into them.
The stories of the four people dating back to
centuries ago are individually intriguing in the

Nostalji
Nostalgia

Kasım/November 2019 91

90

hayatını kaybeden sof taciri Hüseyin Çelebi’nin
yanında bulunan amcası Ahmed bin Kassab,
onun cenaze işlemleri ile ilgilenmiş, bu işlemlerin
her aşamasını hukuki bir zeminde sürdürmüştür.
Tacirin amcasının bu işlemleri hukuki bir zeminde
sürdürmüş olması sayesinde, biz de Hüseyin Çelebi
hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Osmanlı tarihi
ile ilgilenen bütün araştırmacıların bildiği üzere,
ölünün arkasından mal varlığının hesaplanması
ve bu varlığın varislere pay edilmesi işlemlerinin
evrakları olan “tereke kayıtları”yla, asırlar öncesinde
yaşamış insanlar hakkında bilgi sahibi olmak
mümkündür. Zira bu kayıtlardan vefat eden kişinin
üzerine örttüğü yorgandan başını koyduğu yastığa,
kullandığı mutfak eşyasından okuduğu kitaplara
kadar, hayatına ilişkin bütün ayrıntılar öğrenilebilir.
Kısacası, bu kayıtları okuyarak yüzyıllar önce
yaşamış herhangi bir insanın evine girebilir,
oturduğu yerden yemeğini pişirdiği mutfağa kadar
dolaşabiliriz. Ayaşlı Hüseyin Çelebi’nin de amcası
tarafından Venedik’te bulunan Müslümanların
huzurunda tutulmuş böyle bir kaydı bulunmaktadır.
Cemal Kafadar’ın bu kayıtlardan hareketle onun
hakkında yaptığı değerlendirmeler, meseleyi bir
belge soğukluğundan çıkartarak Hüseyin Çelebi’yi
daha yakından tanımamızı sağlar.

book. Of them, the story of Ayaşlı Hüseyin Çelebi,
who passed away in Venice that he had been to
for trade, is somewhat touching. Having joined the
mohair trader Hüseyin Çelebi, who died in Venice
on March 20, 1575, his paternal uncle Ahmed bin
Kassab took care of his funeral arrangements, and
followed each and every legal procedure to do so.
We get to be informed about Hüseyin Çelebi thanks
to the fact that the uncle of the trader followed a
meticulous procedure on a legal basis. As it is not
news to those who study the Ottoman history, "tereke
(inheritance) records", which allow for the calculation
of personal assets of the deceased and disseminate it
among successors, offer insight into people who lived
centuries earlier. In fact, these records reveal all the
ins and outs of people's lives ranging from the blanket
they covered themselves with and the pillow they
slept on to kitchen utensils they used and books they
read. In short, checking such records offers a glimpse
into people's home centuries ago, or a chance to take
a tour in their kitchen to see what they cooked back
in the day. There is such a record stored by the uncle
of Ayaşlı Hüseyin Çelebi in the presence of Muslims
who used to live in Venice. Cemal Kafadar's analysis
based on the records helps us gain insight into
Hüseyin Çelebi, making it no longer a cold case.

Hüseyin Çelebi’nin terekesinde yer alan kışlık
kıyafetler; mesela çizmesi, ayakkabısı ve mestleri,
onun kış aylarını memleketi dışında geçireceğini
düşünerek hareket ettiğini, bu nedenle yanına bolca
kışlık kıyafet aldığını gösteriyor. Çizmelerinin yeni
olduğunun belirtilmesi, bunların Venedik’te satın
alındığı fikrini güçlendirmektedir. İki adet feracesi,
iki adet de günümüzde takım elbiseye tekabül
eden kaftanı bulunan tacirimiz, muhtemelen bu
elbiselerle önemli ziyaretlerini gerçekleştiriyordu.
Kış mevsimlerinde giydiği yelken takye (kulaklıklı
başlık), binekleri üşümesin diye yanında taşıdığı
velense, keçe ve çul örtüleri, mallarını yağmurdan
korumak için yanında taşıdığı muşamba ve
mallarını temizlemek için beş adet süpürgesi, tacirin
önemli eşyalarındandı. Birçok anlaşma imzalamak
durumunda olan tacirin bir kese içinde şahsi
mührü ve diviti, ayrıca da üzerine not aldığı bazı
kağıtları bulunmaktaydı. Seyahat ederken yanında
taşıdığı tencere, sahan, matara, kepçe gibi eşyalar
ise Hüseyin Çelebi’nin yemeğe düşkün olduğunu
düşündürmektedir. Tüm bu malzemelerini ve

The winter clothes, boots, shoes and pair of mests
among Hüseyin Çelebi's remaining belongings
indicate that he was acting in line with a plan to
spend the winter abroad, and thus took plenty of
winter clothes with him. The fact that it is indicated
his boots are new corroborates the argument that
they were originally bought in Venice. Having
possessed two pieces of ferace (a sort of mantle)
and two pieces of kaftan (a robe variant), which is
equivalent to a modern-day suit, the trader probably
wore them on the occasion of important visits.
Among other important belongings of the trader
are a piece of yelken takke (cap with ear flaps) worn
in wintertime, velense (woolen blanket) to keep his
rides warm, his felt and haircloth covers, oilcloth
to keep his belongings safe from rainfall, and five
pieces of broom to clean his goods. With capacity
and authority to enter into many agreements, the
trader kept his personal seal and dip pen in a sac,
as well as some papers he took notes on. His objects
such as a pot, a shallow frying-pan, a flask and a
ladle that he carried along on his trips give rise

satın almış olduğu kumaşları amcası tarafından
bir kısmı borçlarını ödemek üzere satılan tacirin
cenaze masrafları için de belirli bir ücret ayrıldığı ve
İslami kurallara göre defnedildiği yine kayıtlardan
öğrenilmektedir. Zira tacirimizin terekesinde, onu
yıkayan ve su dökenlere ücret ödendiği, yıkama
sonrasında bedeninin liban, kâfur ve gülâb ile
ovularak kefene sarıldığı belirtilmektedir. Cemal
Kafadar, tacirimizin nereye defnedildiğine dair
bir kayıt olmadığını ifade eder. Ayaşlı Hüseyin
Çelebi’nin naaşı, amcası ve orada bulunan
Müslümanlar tarafından Venedik’in bilemediğimiz
bir yerine defnedilmiştir.
Memleketten uzakta yaşanan bu hüzünlü hayat; belki
de kendi kadar hüzünlü bir sahneyle sona erer: Önde
Hüseyin Çelebi’nin na’şının, arkada ise Venedikli
Müslümanların bulunduğu beş gondoldan oluşan
bir kafile, sanki sonsuzluğa doğru ilerlemektedir.
Bu yazıya konu olan hikayesi gibi, Ayaşlı Hüseyin
Çelebi’nin kendisi de tereke kayıtlarının bize
ulaştırdığı bilgilerle gözümüzün önüne gelmektedir.

to the thought that he had a hearty appetite.
The records also put forth that a certain fee has
been allocated for funeral expenses of the trader
whose belongings and fabrics were sold to some
extent to pay his debts, and that he was buried
in accord with Islamic rules. In fact, the trader's
records show that a fee was paid for those who
bathed the deceased, and then his body had
been rubbed with liban, camphor and rose water
before it was shrouded. Cemal Kafadar notes that
there is no record about the whereabouts of the
trader's tomb. Ayaşlı Hüseyin Çelebi was buried
somewhere unknown in Venice by his uncle and
accompanying Muslims.
This sad life far from his homeland came to an
end in a sad scene: A five-gondola entourage with
Hüseyin Çelebi's body in front and the Venetian
Muslims in the rear making their way toward
eternity. Just like his story covered by this article,
Ayaşlı Hüseyin Çelebi is brought to life by inherited
records.
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DAHA ÇITIR
BÖREKLER

FIRINDA TAVUK
YAPARKEN

CRISPIER
BÖREK

FOR ROASTED
CHICKEN

YUMURTAYI KOLAYCA
SOYMAK İÇİN
Yumurta haşlarken suya bir
tutam karbonat atarsanız,
yumurtalarınızı kolayca
soyabilirsiniz.
TO PEEL AN EGG WITH NO
COMPLICATION
If you add a pinch of bicarbonate
of soda into water to boil an egg,
you'll peel it swimmingly.

ACI ELİNİZDE KALMASIN
Çok acı biberleri doğramadan önce
ellerinizi biraz zeytinyağıyla ovarsanız,
acının parmaklarınızda kalmasını önlemiş
olursunuz.
PREVENTING THE STING OF PEPPERS
If your rub your hands with some olive oil
before chopping hot peppers, you'll prevent
the sting in your fingers.

Börek yaparken içine pırasa, ıspanak gibi
sebzeler koyacaksanız, malzemelerinizi
önceden hafifçe unlamanızda fayda var.
Böylece böreğiniz çok sulu olmaz.

Fırında tavuk pişirirken tavuğun kafasını öne,
ayaklarını arkaya getirin.
Çünkü ayaklar daha zor pişer. Ayrıca fırının
arka tarafı daha sıcaktır.

If you are to add any vegetable such as leek or
spinach to börek (baked filled pastries), it is
best to slightly flour the ingredients beforehand.
This prevents börek from being too juicy.

When you make roasted chicken in oven, place
its head up front and legs in the rear. This is
because legs take more time to be cooked. In
addition, the rear side of any oven is hotter.

SOĞAN DOĞRAMADAN ÖNCE
Doğramadan önce buzlukta ya da buzlu suda
bekletirseniz soğan gözlerinizi daha az yakacaktır.
BEFORE CHOPPING AN ONION
If you keep an onion in the freezer or soak it in ice
water before chopping it, your eyes will water less.

PUF PUF KEKLER İÇİN
Kek hamuruna birkaç damla limon suyu
eklerseniz, sitrik asit sayesinde kabartma tozu
harekete geçer ve kekiniz daha iyi kabarır.
FOR FLUFFY CAKES
If you add a few drops of lemon j
uice into cake batter, baking powder will
react thanks to citric acid, and the cake will
be fluffier.
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e-Arşiv; faturaların
e-Fatura sistemine
kayıtlı olmayan
mükelleflere ve son
kullanıcılara elektronik
ortam aracılığıyla
gönderilmesini ve
faturaların elektronik
ortamda saklanmasını
sağlayan uygulamadır.
AVANTAJLARI:
l Kolay ve hızlı gönderim
l Güvenilir saklama
l Verimli çalışma ve
uygun maliyet
l 7/24 müşteri desteği

E-ARCHIVE:
e-Archive is an
application that
allows for the
electronic storage
and communication
of invoices to
taxpayers and end
users, who are not
registered for the
e-Invoice system.
UPSIDES:
l Easy and fast
delivery
l Secure storage
l Efficiency and
affordability
l 24/7 customer
support

e-Fatura; kağıt fatura
ile birebir aynı hukukî
niteliklere sahip
faturaların oluşturulması,
gönderilmesi ve
saklanmasını sağlayan
uygulamadır.
AVANTAJLARI:
l Kolay entegrasyon ve
raporlama
l Güvenilir ve tek
formatta çözüm
l Verimli ve tasarruflu
l 7/24 müşteri
desteği

E-INVOICE:
e-Invoice is an
application
to formulate,
communicate and
store bills with the
same legal status as
paper invoices.
UPSIDES:
l Easy integration
and reporting
l Secure and singleformat solution
l Efficient and
economical
l 24/7 customer
support

e-Defter uygulaması;
Türk Ticaret ve Vergi Usul
Kanunları kapsamında
tutulması zorunlu
defterlerin elektronik
ortamda oluşturulması,
kaydedilmesi, saklanması
ve ibraz edilmesini
sağlama hizmetidir.
AVANTAJLARI:
l Kolay kayıt ve
raporlama
l Güvenilir ve tek
formatta çözüm
l Verimli çalışma ve
uygun maliyet
l 7/24 müşteri desteği

E-LEDGER:
e-Ledger is a service
for electronic
formulation,
registry, storage
and submission of
electronic ledgers as
per the Turkish Codes
of Commerce and
Tax Procedures.
UPSIDES:
l Easy registry and
reporting
l Secure and singleformat solution
l Efficiency and
affordability
l 24/7 customer
support

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla
kâğıt formdaki sevk irsaliyesinin elektronik ortamda
düzenlenmesini, alıcıya
iletilmesini, irsaliyenin muhafaza ve ibraz edilmesini
sağlayan uygulamadır.
e-İrsaliye belgesi, kâğıt formdaki sevk irsaliyesi ile aynı
hukuki niteliklere sahiptir.
AVANTAJLARI:
l Hızlı ve kolay sistem
l Güvenilir kayıt ve veri
l Maliyet tasarrufu
l 7/24 müşteri desteği

E-DELIVERY NOTE
It is a service that
allows for electronic
formation, delivery,
storage and submission
of delivery notes to
monitor movements of
goods in a regulated
fashion. e-Delivery note
has the same legal
status as any delivery
note in a printed form.
UPSIDES:
l Fast and easy system
l Reliable registry and
data
l Cost saving
l 24/7 customer
support

BİRLEŞİK POSTA
Birleşik Posta projesiyle,
baskısı yapılacak
dokümanların içeriği dijital
ortamda alınarak varış yerine
en yakın baskı merkezlerine
iletilmekte, gönderiler basılıp
zarflanarak alıcısına en hızlı
şekilde ulaştırılabilmektedir.
Müşteriden alınan dijital
ortamdaki verilerin Ankara,
İstanbul Avrupa yakası, İzmir,
Mersin ve Erzurum’daki
baskı merkezlerinde son
derece teknolojik ve alt
yapısı sağlam bir sistem
ile basımı yapılmakta ve
üretilen gönderilerin teslimatı
gerçekleştirilmektedir.

HYBRID MAIL
Hybrid Mail allows
transferring any
document to be printed
out into a digital format,
communicating it to the
nearest printing center to
the point of delivery, and
printing out and enveloping
mails and delivering them
to recipients as quickly as
possible. Collected from
customers, digital data
are printed out by stateof-the-art technology and
infrastructure of printing
centers based in Ankara, the
European side of Istanbul,
Izmir, Mersin and Erzurum,
and delivered in their new
format.

Etkinliklerde ve
yolcu taşımacılığında
kâğıt bilet yerine
geçen uygulamadır.
Üzerinde mali mühür
bulunan bu elektronik
belge; doğrulamaya,
görüntülemeye, istenen
işlenebilir veri formatını
taşımaya ve kâğıt baskı
almaya olanak sağlar.
AVANTAJLARI:
l Kolay ve hızlı erişim
l Geliştirilmiş güvenlik
l Otomatik yasal
bildirim
l 7/24 müşteri desteği

E-TICKET
It is an application that
substitutes for a ticket
for events and passenger
transportation. Bearing
a financial seal, this
electronic document
allows for verification,
viewing, conversion into
any processed data
format, and print-out.
UPSIDES:
l Easy and quick access
l Advanced security
l Automatic legal
notice
l 24/7 customer
support

Bulmaca
Crossword
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SUDOKU

BULMACA
Resimdeki
Bir yılan türü
yitirdiğimiz
değerli
Aza
sanatçımız

Bulmaya
çalışma

Yüce

Dairenin
sekizde biri

Takrir

Vilayet

Doğru
olmayan söz

Taşıma işleri,
taşımacılık

Ölüm

Akıllı

Bir bağlaç
Grönland'ın
başkenti

Telli balıkçıl
Gözle ilgili

4

Göçebe Türk
oymağı

10

Büyük
Sahra'da
bölge

Bir tozluk
türü

Safra

Deriden sızan
tuzlu sıvı

Bir işe karar
verme gücü

At kılının
rengi

Açık,
meydanda

3

Uyruk
Baygınlığı
geçmiş olan

7

Rapor

Japonya'da
liman kenti

13 İnce ekmek

8
3 1

Özen
Dalavereci
Zahmet

12

İri taneli
bezelye

Açık hava
toplantısı

Adıl

Lokman ruhu

Boyun eğme,
buyruğa
uyma

Yazı ile
bildirme

6

MÜNİR ÖZKUL

Bir nota

Bir işaret
zamiri

Edirne'nin bir
ilçesi

Mısır turnası

5

1

Altıntop

1

2

3

8 7
5
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5
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8
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6
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1

4
3

5 9

5
9

4 8

1
3 2

9
7

7 2 3

4
8

1

8
2

1
2

6
9

6
4

8 6

2
1

6

5 4
3

3

7

8
5

9
8

7

5
7 6
2
5
2 3

9 8
3
8
2 7
4

5 9

3 9
2

4
8

7

2

8

7
5
5 3 6 9
2
7
8 9
7
3

6 7
8 9

7 5 6
9
2 5
7
9
1

5

1 6
6
2
6 4 7 3
8
3
1
7

6
6
8
4 3
2
1 8 9

5 4
8 2

5

1

SOLUTIONS

Ölçü

9

6

ÇÖZÜMLER

Utanmaz,
rezil
Konut, hane

Bozkır

1 8

Bir ilimiz

2
Ayla

Güven yazısı

2

11

Geçmiş
Etken, etmen

Bölmeli
göçebe çadırı

2 4
6
9 4
2
8
8
3
4
9
5
7
1
4
8
4 2
6 9
4
3 9

HARD

Asya'da bir
ülke

Galyum imi

Düzgün
harflerle
yazılmış

Yıldırım

ZOR

MEDIUM

8 7
3
7

Dev dalga

Bir tür tatlı
çörek

ORTA

EASY

Seyircileri
coşturan
kimse

Güney
Kafkasyalı bir
halk

8

KOLAY

Görevden
alma

Pikapta
çalınan disk

Tıraş bıçağı

7

Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurun.
Fill each row, column and 3X3 square with numbers from 1 to 9.
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Foto Hayat
Photo Life

Siz de PTT Hayat ile çektiğiniz fotoğrafları
#ptthayatıniçinde etiketiyle
Twitter ve Instagramda paylaşın,
en çok beğenilen fotoğrafı yayınlayalım.
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