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Ülkemizin ulaştırma ve haberleşme altyapısı 
küreselleşme süreci ve teknolojik gelişmelere paralel 
olarak hızla gelişirken ekonomik büyümemizin 
ve kalkınmamızın itici unsuru olmakta, toplumsal 
refahımıza büyük katkı sağlamaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları, 
başlattığımız büyük dönüşüm projeleri ve 
sunduğumuz hizmetler milletimizin yaşam 
standartlarını yükseltmekte ve ülkemizin rekabet 
gücüne güç katmaktadır.

Türkiye hizmet ve yatırımla geçen 18 yılda çok daha 
aydınlık günlere ulaşmış, geleceğe çok daha büyük 
bir heyecan ve özgüvenle bakmaya başlamıştır. 
Cumhuriyetimizin 100. Yılına adadığımız 2023 
Hedefleri bu heyecan ve özgüven duygusunun 
yansımasıdır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
2023 Hedeflerimiz doğrultusunda aynı azim ve 
kararlılıkla çalışacak; posta hizmetlerinden kargo 
taşımacılığına, kara ulaşımından demiryollarına, 
denizcilikten sivil havacılığa, bilişimden uydu 
hizmetlerine kadar ulaştırma ve haberleşmeyle 
ilgili her alanda vatandaşımızın hizmetinde olmaya 
devam edeceğiz.

Dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüs 
tehdidiyle karşı karşıyayız. Olası kriz senaryoları 
doğrultusunda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı’mızın 
uyarıları ve Kornovirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri 

While the transportation and communication infrast-
ructure of our country has been rapidly developing 
in parallel with the globalization and technological 
advancements, it has become a driving force of our 
economic growth and the development, significant-
ly contributing to our social welfare. The infrastructu-
re investments, large-scaled transformation projects 
initiated, and the services provided under the lea-
dership of the President Recep Tayyip Erdogan have 
raised the life standards of our nation and they em-
power the competitive capacity of our country. 

Turkey has spent the last 18 years with services and 
investments for a brighter future and has come to 
look to the future with greater excitement and sel-
f-confidence. We have dedicated 2023 Objectives 
to the 100th Anniversary of the Republic as a refle-
ction of this excitement and self-confidence. As we 
did in the past, we will keep working with the same 
ambition and determination in line with our 2023 
Objectives to serve our citizens in various fields of 
transportation and communication including pos-
tal services, cargo transportation, land and railway 
transportation, navigation, civil aviation, information 
and satellite services. 

Facing the global threat of fast-spreading corona-
virus, we are getting prepared in line with potential 
crisis scenarios. As the Ministry of Transportation and 
Infrastructure, we regulate our working processes ac-
cording to the warnings of the Ministry of Health and 

doğrultusunda iş süreçlerimizi düzenliyor, bakanlık 
bürokrasimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımızı hijyen 
tedbirleri konusunda bilgilendiriyoruz.

Elbette bugünler geçecek ve dünya ile birlikte 
ülkemiz de  normal gündemine dönecek.  Bunun 
için  öncelikle  salgını az hasarla atlatmaya yönelik 
tedbirler alıyoruz.  Salgın  sonrası ihtiyaçlarımız 
için planlar yapıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyacağı 
ulaşım ve iletişim altyapısı için bizler gece gündüz 
çalışıyoruz. 

Güzel günlerde tekrar bir araya gelene kadar evde 
kal Türkiye...

the recommendations of the Science Board for Coro-
navirus and inform the officials of the Ministry and all 
of our colleagues about hygiene measures. 
These days will pass, and we will return to our routine 
agenda as any other countries. We take measures to 
come through this pandemic with minimum dama-
ge. We make plans for our post-pandemic needs. We 
are working day and night in order to meet the futu-
re transportation and communication infrastructure 
needs of our country. 

Until we come together in better days, stay home 
Turkey…

ÜLKEMIZIN 
GELECEĞINE 
GÜVENLE 
BAKIYORUZ

WE LOOK TO THE 
FUTURE OF OUR 
COUNTRY WITH 
CONFIDENCE 
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Adil KARAİSMAİLOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Adil KARAİSMAİLOĞLU
T. C. Minister of Transport and Infrastructure
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PTT, 180 yıllık hizmet yolculuğu boyunca ülkemiz-
le kader birliği yapmış, kesintisiz şekilde görevinin 
başında olmuştur. Savaş, kıtlık, doğal afet gibi her 
türlü koşulda çalışmaya devam eden Teşkilatımız, 
dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs tehdidi ile 
mücadele ettiğimiz bu dönemde de çalışanlarımı-
zın ve toplum sağlığını ön plana alan bir perspek-
tifle hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı’mızın 
paylaştığı bilgileri referans alarak, hijyen tedbirleri 
ve sosyal mesafenin korunmasını özen göstererek 
büyük bir titizlikle çalışmaktadır.

Bu ay aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nü kutluyoruz. PTT’nin hizmet yolculuğunda 
kadın emeği çok önemli bir yer tutar. Bu nedenle 
kadın istihdamının yüksek olduğu kurumlardan 
biri olan PTT için “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nün 
anlamı çok farklıdır. Kurumumuzun 180 yıllık tari-
hinde; farklı birimlerde görev yapan ve her koşulda 
vatandaşımıza hizmet götüren kadın personelimiz, 
kadınların iş yaşamında neler başarabileceğini gös-
termektedir.

PTT olarak; pek çok toplumsal rolü aynı anda üstle-
nen ve PTT Ailesine değer katan kadın çalışma ar-
kadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Çocuk yetiştirme-
den ev ekonomisine, üretimden ticarete, bilimden 
sanata, bürokrasiden siyasete hayatı güzelleştiren 
ve anlamlı hale getiren kadın emeğine önem veri-
yoruz. Bu anlayışla – başta PTT bünyesindeki kadın 

personelimiz olmak üzere – aile kurumumuz, sos-
yal yaşamımız ve iş hayatımızda vazgeçilmez yeri 
olan tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”-
nü kutluyorum.

Bu ay ayrıca, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 
105. Yılını idrak ediyoruz. Milletimizin azim ve ka-
rarlılığı ile birlik ve beraberlik içerisinde kazanılmış 
Çanakkale Zaferi, tarihimizde iftihar ettiğimiz onur-
lu sayfalardan biridir. “18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü” vesilesiyle başta Cumhuri-
yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
olmak üzere Çanakkale Savaşı’nda bağımsızlığımız 
için mücadele etmiş tüm şehitlerimizi ve gazileri-
mizi rahmetle anıyorum.

180 YILDIR 
KESINTISIZ GÖREV 
BAŞINDAYIZ

Sharing the common fate with our country for 180 
years, Turkish Post Corporation (PTT), has been wor-
king continuously during the journey of its services. 
Keeping on work under any circumstances such as 
war, famine and natural disasters, our organization 
serves with a perspective considering primarily the 
health of our employees and public at the time we 
struggle with Coronavirus spreading globally. Refer-
ring to the information given by the Ministry of He-
alth, we works meticulously by paying high attenti-
on to hygiene measures and social distance. 

We are also celebrating March 8, the International 
Women's Day this month. Female labour has been 
playing an important role in terms of the services 
of PTT. Thus, the significance of March 8, the Inter-
national Women's Day is very special for PTT, one of 
the organizations where women labour force is very 
high. In its 180-year history of our corporation; our 
female employees working in different units and 
serving our citizens under any circumstances  show 
what can be achieved by women in business life. 

As PTT, we are proud of our female colleagues taking 
different social roles at the same time and adding 
value to PTT Family. We give importance to fema-
le labour making the life much more beautiful for 
all of us by raising children, contributing home eco-
nomics, production and trade, the bureaucracy and 
the politics. From this point of view, I would like to 

congratulate March 8, International Women's Day 
of all women, starting with our female staff within 
PTT, who have a very significant place in our family 
organization, in social life and business life.

In addition, we commemorate the 105th year of 18 
March Çanakkale Victory Day this month. Çanakkale 
Victory which has been won in the spirit of solidarity 
and with the determination of our nation is one of 
the honoured pages of our history. On the occasi-
on of "18 March Çanakkale Victory and Martyrs Day", 
starting with Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, the 
founder of our Republic, I would like to commemo-
rate all our martyrs and veterans who fought for our 
independence in the Battle of Çanakkale. 

WE HAVE BEEN 
WORKING 
CONTINUOUSLY 
FOR 180 YEARS

Hakan GÜLTEN
PTT Genel Müdürü

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

Hakan GÜLTEN
Director General of the  

Turkish Post Corporation  
UPU Chairman of The Council  

of Administration
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Merve Ayar

Satranç... İlk lisede karşılaştım bu metinle. İnce-
cik bir metin, arkadaşımın önünde duruyor. Dersi 
dinlemesi gerekiyor ama aklı kitapta, belli. Bana 
heyecanla anlatması hala aklımda. Arkadaşım bi-
tiriyor, hemen ben alıp okuyorum. Kahramanın 
Satranç kitabını çalma sahnesi kaç kere aklıma 
gelmiştir bilmem. Bir otel odasında hapsedilme-
si ve kurumuş ekmeklerden piyonlar yapması 
çok etkilemişti beni. Kütüphanede kitaplara göz 
atarken, Stefan Zweig’ın Satranç’ını görünce du-
rur kalırım zaten. Geçenlerde de arkadaşlar söy-
ledi, sesli kitap formatında yüklemişler internete, 
mutlaka dinlemeliymişim... Hemen dinledim, 
sanki ben hala o gemideydim! Zaten öyle ‘iş ya-
parken dinleyeyim’ diyebileceğiniz türden bir ki-
tap değil. İşinizi gücünüzü bırakıp oturup dinle-
meniz gerekiyor.

Şimdi de Devlet Tiyatroları’nda sahnelendiğini 
öğrendim, tiyatroya doğru gidiyorum. Arka sıra-
lardan güç bela bir bilet buldum. Heyecanlıyım... 
Merakla okuduğum, severek dinlediğim eserin 
uyarlamasını izleyeceğim... Perdeler açılıyor, oyun 
başlıyor. Gerçekten çok etkileyici! Sanki hala o ge-
mide, satranç tahtasının başındayım. Perde kapa-
nıyor, ben çıkıp yürüyorum. Ama insan nedir bile-
rek; ayağımın altındaki toprağı ve özgürlüğümün 
keyfini sonuna dek hissederek yürüyorum. 

Arkadaşlarla film izlemek üzere bir araya geldik, Marslı filmini izleyecekmişiz. Bilimkurgu 
aslında benlik bir şey değil. Çok hoşlanmam. Uyumsuzluk olmasın diye sesimi çıkarmıyo-
rum. Mars’ta geçiyormuş film. Ah, evet! Şimdi gri, soğuk, yapay bir ortamda; bilgisayarın 
içinde hissedeceğim. Tüm canlılığıyla doğayı, toprağı, suyu gösteren ve tabiatı düşündü-
ren iç açıcı bir film yerine niye bunu izleyeyim ki? Neyse... Film başlıyor, evet astronotlar 
var, evet Mars’a gidiyorlar ama benim tahmin ettiğim gibi yürümüyor işler. Toprak nedir, 
insanın toprağa bağlılığı nedir; bunlar üzerine düşünüp duruyorum film boyunca. Ken-
dimi 0 ve 1’lerden oluşan bir dünyada bulacağımı ve sıkılacağımı düşünürken, toprağın 
önemini, yaşadığım dünyanın değerini anlıyorum film boyunca. Filmden sonra arkadaş-
larla yemek yerken gözüm sofradaki patatese takılıyor. Topraktan bir patatesin çıkabil-
mesi için verilen emeği, çabayı düşünüyorum. Allah’ın verdiği nimetlere şükrediyorum.

Chess... I came across with this text for the first time in high 
school. It was a thin pile of paper, placed in front of my 
friend. He was supposed to listen to the class but his mind 
is clearly occupied with the book.  I still remember how 
he was telling me about it with enthusiasm. My friend fi-
nishes the book and I take it over.  I don’t remember how 
many times I recalled the scene when the protagonist 
stole the book Chess. It did strike me very much that he 
was imprisoned in a hotel room and he made pawns out 
of dried bread.  When I look around for books in the lib-
rary, I stand still when I see the book Chess by Stefan Zwe-
ig. Recently, my friends have told me that it was uploaded 
online as an audio book and I must absolutely listen to it.  I 
listened to it right away, as if I was still on that ship! It is not 
a kind of book that ‘you could listen at the background’ 
when you are doing stuff.  You need to cease all the things 
you are doing, sit down and listen to it

I have found out that it is being staged by the State The-
ater and I am on my way to the Theater to see it.  I could 
hardly find a ticket at the rear of the hall.  I am excited.  I 
am going to see the dramatic adaptation of a work that I 
read curiously and enjoyed reading. Curtain is down and 
the play starts.  Truly impressive!  As if I was still on that 
ship, in front of that chess board. Curtain goes down and I 
get out and start to walk. But I walk knowing what being 
a human stands for, enjoying the land beneath my feet 
and the freedom that I have to the fullest. 

We got together with friends to see a movie; we are supposed to watch the Martian. Sci-
fi movies are not my thing, indeed. I do not like them very much.  I do not make waves  
not to create any discord.  The movie takes place on Mars.  Oh, yes!  Now I will feel myself 
inside of a computer in a gray and cold environment.  Why should we be watching this 
instead of a movie that shows nature, soil and water and how vibrant they are?  Anyway... 
The movie starts and yes there are astronauts and yes they are going to Mars but things 
do not work as I anticipated.  I contemplate about soil and the connection of humans 
to earth throughout the movie.  When I think about that, I find myself in a universe that 
solely consists of 0 and 1 and I get bored, I understand the importance of soil, the worth 
of the earth I live on during the movie.  My eyes catch the potatoes on the table when 
we dine with friends after the movie.  I think of the hard work and efforts exerted to get 
a potato out of soil.  I thank Allah for the blessings He gave us.

SATRANÇ 

MARSLI

CHESS

THE MARTIAN

Drama
Tiyatro

Movie 
Film
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Book
Kitap

Music
Müzik
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Sultanahmet’te Divanyolu’ndan yürürken bu şehirden kimlerin geç-
tiğini, neler yaşadığını düşünüyorum ister istemez. Yüzyıllardır bü-
yük imparatorlukların başkenti olmuş, pek çok tarihi olaya tanık 
etmiş bir yerde yürüyorum sonuçta. Aklıma “Bir Türk Ailesinin Öy-
küsü” geliyor, okuyalı on yıl olmuştur ama hala Gülhane’den geçer-
ken oradaki fabrikada çalışan anneyi hatırlarım. Birisi şekersiz kahve 
içemem dese, babaannenin karaborsa olmasına rağmen kahvesine 
şeker katmasını anımsarım. Her neyse, Cağaloğlu’na doğru dönüp 
hemen bir kitapçıda kitabı karıştırmaya başlıyorum. Şöyle başlıyor: 

“İstanbul’da, 31 Ekim 1908 tarihinde doğmuşum. Doğduğumda an-
nem on beş, babamsa yirmi yaşındaymış. En büyük çocukları ben-
dim. Sultanahmet Camisi’nin arkasında, denizi gören bir evde oturur-
duk. Bir çıkmaz sokağın köşesinde bulunan evimizin denize bakan 
yanı alçak duvarlarla çevrilmişti. Hemen yanımızda küçük bir cami 
vardı. Sessiz, yeşillik bir bölgeydi burası. Eski günleri düşündüğümde 
ilk aklıma gelen sesler, Marmara’nın hiç durmak bilmeyen okşayı-
cı şıpırtısıyla bahçedeki kuş cıvıltılarıdır. Önünde ve arkasında kafesli 
balkonları olan yeşil panjurlu evimiz, beyaza boyalı büyük bir ahşap 
yapıydı ve birlikte oturduğumuz büyükbabamla babaanneme aitti.” 

Böyle sakin sakin başlayınca eski İstanbul’a dair tatlı bir anı okuyaca-
ğınızı sanıyorsunuz ama kitabın ilerleyen sayfalarında işler pek de is-
tenildiği gibi gitmiyor aslında. Yine de varlıklı bir ailenin hayatındaki 
iniş çıkışları, savaş döneminde ailelerin nasıl etkilendiği, bu toprak-
ların üzerinde yaşanan hikayelerden biri daha naif bir şekilde anlatı-
lamazdı herhalde. Bu topraklarda yaşamış, göçüp gitmiş bir ailenin 
hikayesini oğlu İrfan Orga şöyle tamamlıyor: “Ve annemi orada, o 
çok sevdiği İstanbul’un biraz dışında, doğayla baş başa bıraktık.”

Kitabın son sayfasını okuyorum, kapağını kapatıyorum. 
Toprak nedir, insan nedir, bu topraklardan kimler gelip 
kimler geçmiştir diye düşünüyorum. Bu sırada radyo-
dan Aşık Veysel’in sesi geliyor: “Dost dost diye nice nice-
sine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır.” Çocuk-
ken radyonun içinde olduğunu düşündüğümüz küçük 
adamlar sanki beni duymuş da cevap veriyormuş gibi:
 
Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi.
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sadık yârim kara topraktır.

İnsana da böyle emek vermeli değil mi? Çabalamalı, 
uğraşmalı. Emek vermeli ki karşılığında bir şeyler alma-
lı. İnsanla toprak birbirine bu kadar benzer mi? Sanki 
okuduğum onca kitabı özetliyor, tabiatımı yalın bir dille 
anlatıyor bu türkü:

Âdemden bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yetirdi
Her gün beni tepe tepesinde götürdü
Benim sadık yârim kara topraktır

I read the final page of the book 
and turn the cover. I started to 
contemplate about soil, earth and 
those who had wandered around 
it.  Meanwhile, Aşık Veysel’s voice is 
heard from the radio. “I embraced 
many, thinking they are my frien-
ds, and my loyal friend is this black 
earth”. As if the tiny humans who I 
thought lived inside the radio he-
ard me and were responding to 
me:

Gave me sheep, gave me lamb, 
gave me milk
Gave me food, gave me bread gave 
me meat.
Gave me scarce when I didn’t 
pound it with a mattock
My loyal friend is the black earth. 

We need to exert efforts for hu-
mans too, don’t we? We need to 
put effort and we need to strive for 
it. We need to put effort so that we 
can get something good in return. 
How could soil and humans can 
be this similar? It summarizes lo-
ads of books I read, as it were, this 
song tells about my nature in a cle-
ar tone:

Since Adam till now, brought up 
generations 
Grown me all sorts of fruits 
Carried me on top of its head every 
day
My loyal friend is the black earth

As I walk down Divanyolu, Sultanahmet, 
I cannot help but ponder over who had 
been to this city and what they had been 
through. After all, I am walking around so-
mewhere that served as a capital town for 
major empires and bore witness to many 
historic events for centuries. Then the book 
Portrait of a Turkish Family springs to my 
mind. It has been ten years since I read it 
but I still recall the mother working at the 
plant whenever I go by Gülhane. Whe-
never someone says he cannot possibly 
drink a cup of coffee without any sugar, I 
remember the grandmother putting su-
gar into her cup of coffee even though it 
was only to be found in the black market. 
Anyway, I head for Cağaloğlu to leaf throu-
gh the book in a store. It starts as follows: 

"I was born in Istanbul on 31st of October, 
1908. When I was born, my mother was fif-
teen and my father was twenty years old. 
I was their oldest kid. We used to reside in 
a house that overlooked the sea behind 
the Blue Mosque. The façade of our home 
that overlooked the sea situated by the 
corner of a dead end was surrounded by 
dwarf walls. Right next to it was a small 
mosque. It was somewhere quiet and 
greenery. When I reminisce about tho-
se days, what springs to my mind first is 
the chirrups of birds caressingly echoed 
in the courtyard as they were relentlessly 
going around Marmara. Our green-lou-
vered house with latticed balconies was 
made of wood painted in white, and it 
belonged to my grandfather and grand-
mother whom we used to reside with." 

You think that you are about to read a 
delightful story about the old version of 
Istanbul given the outset of the book but 
things do not go as planned on the fol-
lowing pages of the book. Still, one could 
not possibly recount the story in a more 
gracious way, offering ups and downs a 
wealthy family went through, how fami-
lies were affected by war and what went 
down in this land. His son İrfan Orga 
complements the story of a family who li-
ved and then moved out of this land: "And 
we left my mother in the bosom of the na-
ture, just outside Istanbul that she loved 
very much."

BIR TÜRK 
AILESININ 
ÖYKÜSÜ – 

IRFAN ORGA

AŞIK VEYSEL – 
KARA TOPRAK 

PORTRAIT OF 
A TURKISH 

FAMILY – 
İRFAN ORGA

AŞIK VEYSEL - 
BLACK EARTH
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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm aile evdeyiz. Normalde böyle güneşli ve 
güzel bir günde dışarı çıkmak için can atarız ama bu sefer işler farklı. Çocuk-
larla evde güzel bir şeyler yapmak gerekiyor. Etraftan sürekli mesajlar geliyor; 
sanal olarak gezebileceğiniz müzeler, ücretsiz ulaşabileceğiniz arşivler, canlı 
olarak dinleyebileceğiniz konserler vesaire vesaire. Müzeler listesine bir bak-
tım, daha önce gittiğim müzeler de var, gitmek istediğim müzeler de. Ama 
ben müzeleri kanlı canlı gezmeyi severim. Sadece müzedeki eserleri değil zi-
yaretçileri de şöyle bir göz ucuyla süzmek isterim. Kimler geliyormuş, hangi 
eserlere ilgi gösteriyormuş. Ayrıca sesli rehber olmadan bu büyük müzeleri 
gezmek ne kadar verimli olabilir ki? Bu gibi önyargılarla tıkladım Guggenhe-
im Müzesini, geçen sene New York’tayken ziyaret etmiş ve çok beğenmiştim. 
Bir de ne göreyim, aynı rehberdeki gibi ses kayıtlarını da koymuşlar. Hemen 
çocukları topladım ekran başına, binanın mimarisiyle ilgili ses kayıtlarını da 
açtım. Hiç merdiven çıkmaya gerek kalmadan, hafif bir meyil ile katların do-
laşılabildiği bir mimari düzen. Hemen geçen sene gittiğimiz Denizli seyaha-
tindeki Babadağlılar Çarşısı’nı hatırladılar. “Anne hani senin hocanın yaptığı 
o çarşı gibi değil mi?” dediler. Böylece çocukların zihninde New York’taki bir 
müze ile Cengiz Bektaş’ın yaptığı bir çarşı yan yana gelmiş oldu. Oturduğu-
muz yerden hem New York’a hem Denizli’ye gitmiş olduk, hem de gündem-
den birazcık da olsa uzaklaşabildik.  

İstanbul’a her gittiğimizde eğer Beyoğlu tarafların-
daysak mutlaka Pera Müzesi’ne uğrarız. Çocuklar ar-
tık alıştılar, onlar üst katlardaki yeni sergileri dolaşır-
ken ben Osman Hamdi Bey’in tablolarının başında 
dururum. Tablolalardaki her bir detayı yavaş yavaş 
incelerim. Kılık kıyafetler, renkler, dokular, mermer 
zeminler, hasır örtüler, ipek elbiseler… Her bir detayı 
günümüzde nelerle değiştirdiğimize bakıp şaşırı-
rım genelde. Bu sefer çocuklara bilgisayardan, sanal 
ortamda açıyorum Pera Müzesi’nin koleksiyonunu. 
Yeni bir oyun icad ediyorum. Bir tablo seçeceğiz ve 
evdeki malzemelerle o tabloyu canladıracağız! Ben 
Jean-Étienne Liotard’ın “Türk Giysileri İçinde Bir Ka-
dın” tablosunu öneriyorum, çocuklar Osman Ham-
di Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunda ısrar 
ediyorlar. Çocuklar kazanıyor. Tabloyu canlandırabil-
mek neleri kullanabileceğimize bakıyoruz uzunca 
bir süre. Mutfaktan makarna süzgeci, salata kapları, 
çekmeceden tülbentler, dolaptan elbise yapmak 
için çarşaflar, duvarlardaki karoları yapmak için der-
gilerden sayfalar geliyor. Harcanan birkaç saat, onca 
dağınıklık ama sonuçta elimizde kendi kendimize 
yaptığımız bir tablonun fotoğrafı var! Koronavirüs 
günlerinden güzel bir hatıra olarak saklayacağız.  

The entire family is at home because 
of the pandemic. We would be nor-
mally dying for going out on such 
a sunny and beautiful day but thin-
gs are different now. We got to do 
something nice with kids at home. 
Messages from people keep piling 
up about museums to virtually visit, 
archives to have free access to, and 
concerts to watch live etc. I took a 
look at the list of museums among 
ones I previously visited and ones that 
I would like to visit. However, I'd love 
to tour museums in the flesh and see 
museums not only for artifacts but 
also for visitors even if it is with a glan-
ce at them. It is to see who visits and 
what artifacts they take interest in. In 
addition, how efficient could it be to 
tour those large museums without 
an audio guide? Whining about it 
along with many prejudices of mine, I 
clicked on the virtual tour of Guggen-
heim Museum that I visited last year 
when I was in New York and I loved it. 
It turns out they have audio records 
just like an audio guide offers. Right 
away I gathered the kids before the 
screen, played the audio tracks about 
the architecture of the museum and 
took a closer look at it with the kids. It 
is an architectural gem where one can 
roam around on the floors with some 
slight slope without having to going 
up stairs.  They instantly recalled the 
Babadağlılar Market that we visited 
last year on our trip to Denizli. "Mom, 
isn’t it like that market your professor 
built?" they asked. So, the kids made 
a correlation between a museum in 
New York and a market built by Cen-
giz Bektaş. From the comfort of our 
couch, we paid a visit to both New 
York and Denizli, and took our minds 
off the topical matters. 

Whenever we go to Istanbul, we stop by the Pera Mu-
seum for sure if we are around Beyoğlu. The kids are 
used to our visit. As they tour around new exhibitions 
on the upper floors, I stick around the paintings by 
Osman Hamdi Bey. I love taking time and dissecting 
each and every detail of the paintings. Clothes, colors, 
fabrics, marble floors, covers made of mats, silk dres-
ses... I check what substitutes for each detail in mo-
dern days and I am usually baffled.  This time I unvei-
led the collection of the Pera Museum on a computer 
for the kids. I kind of invented a new game. We were 
supposed to pick a painting and reanimate it with 
supplies at home! I suggested going for the painting 
"A Woman in Turkish Dress" by Jean-Étienne Liotard 
while the kids insisted on "The Tortoise Trainer" by Os-
man Hamdi Bey. The kids got the best of me. It took 
a long while to figure out what materials we could 
use to reanimate the painting. We picked up a colan-
der and salad bowls from the kitchen, cloths from a 
drawer, linens from the wardrobe to make clothes, 
and pages of magazines for the tiles on the wall. We 
spent a few hours and it caused a mess but we had 
ourselves a photo of the painting that we created on 
our own! We are going to keep it as a lovely memory 
from the days of pandemic.  

GUGGENHEIM MÜZESI – 
NEW YORK

PERA MÜZESI - 
ISTANBUL

GUGGENHEIM 
MUSEUM – 
NEW YORK

PERA MUSEUM - 
ISTANBUL
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Tarihimizin en çetin bağımsızlık mücadelelerinden 
 birine sahne olan Çanakkale, milli birlik ve beraberliğimizin 

sembollerinden biridir. Anadolu’yu Trakya’ya,   
Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan stratejik konumuyla tarih boyu ticari, 

kültürel ve siyasi açıdan cazibe merkezi olan şehir, günümüzde de  
önemini koruyor.

Çanakkale, which was home to one of the toughest struggles for 
independence, is a token of national unity and solidarity.  The city, 

which has been a commercial, cultural and political hub of attraction 
based on its strategic location straddling Asia and the Thrace, the 

Black Sea and the Mediterranean, preserves its prominence to date. 

Seyyah / Voyager Seyyah / Voyager

Truva Atı,  
Athena Tapınağı  

ve Aynalı Çarşısıyla

ÇANAKKALE

Dilanur Yıldırım

ÇANAKKALE
The Trojan Horse, Temple of  

Athena and Aynalı Çarsı .
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Asırlardır yerleşim alanı niteliğini devam ettiren 
Çanakkale, eski çağlarda Hellespontos ve Darda-
nel isimleriyle biliniyordu. Günümüzdeki adının 
ise kentteki kalenin çanağı andırmasından ya da 
yöredeki çanak – çömlek yapımcılığından geldiği 
düşünülmektedir. 
 
KADİM TARİH
M.Ö. 3000 yılında (Bronz Çağı) bu bölgede kuru-
lan Troya kenti M.Ö. 2500 yıllarında bir depremle 
yıkılmıştır. Bundan önce de yörede eski yerleşim-
lerin bulunduğu bilinmektedir. Bölge, M.Ö. 7. yüz-
yılda Batı Anadolu’da büyük bir güç haline gelen 
Lidya Krallığı’nın egemenliğine girmiş, M.Ö. 386 
yılında ise Persler ve Spartalılar arasında yapılan 
“Kral Barışı” ile Pers egemenliğine geçmiştir. M.Ö. 
334′te Makedonya Kralı Büyük İskender’in Pers 
ordusunu Biga Çayı (Granikos) yakınlarında boz-
guna uğratmasıyla Anadolu’da Pers hakimiyeti 
gerilemeye başlamıştır. Bölge peş peşe Roma, 
Bizans ve Osmanlı hakimiyetine geçerek; stra-
tejik konumu ve verimli topraklarıyla günümü-
ze dek canlılığını koruyan bir merkez olmuştur. 

Çanakkale, which has been a settlement for centuries, 
used to be known as Hellespontos and the Darda-
nelles in the ancient times.  The contemporary name 
is thought to be originated from the castle located 
in the city which bears the shape of a pot (Çanak in 
Turkish) or the pottery manufacturing in the vicinity.   

ANCIENT HISTORY 
The city of Troy was founded here in B.C. 3000 
(the Bronze Age) and destroyed by an earthquake 
around B.C. 2500.  It is known that there were settle-
ments before the foundation of Troy around there.  
The place was ruled by the Lydian Kingdom which 
became a prominent power in B.C. 7th century and 
in B.C. 386, and then conquered by the Persians 
upon the "Peace of the Kings" between Persians 
and Spartans.  In B.C. 334, the Persian hegemony 
in Asia Minor began to decline after Alexander the 
Great, the king of Macedonia, defeated the Persians 
near the River Biga (Granikos).  The town had been 
a vibrant hub with its strategic location and fertile 
lands at the hands of Romans, Byzantines and Otto-
mans respectively. 

Elbette böylesi kritik bir bölgede yer almak beraberinde zorluklar da 
getirmiş ve Çanakkale stratejik konumu nedeniyle tarih boyu pek çok 

savaşa sahne olmuştur.

Being situated in such a critical location brought about  
some difficulties as well.  Çanakkale had been the venue of many 

battles throughout the history and inhabitants took their fair share 
from those battles. 
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Osmanlı Devleti burada ilk olarak  Çimenlik Ka-
lesi’nin etrafında yerleşim başlatmıştır. Kalenin 
savunmasında görevli idareci ve askerler başta 
olmak üzere Müslüman ahali Fatih Cami'si ci-
varına yerleşerek Camiikebir Mahallesini kur-
muştur. Rum, Ermeni ve Roman tebaalar da 
kendi mahallelerini kurarak şehre çok cemaatli 
ve çok kültürlü bir yapı kazandırmıştır. Günü-
müzde bu çok cemaatli yapının izleri şehirde-
ki farklı mimari örneklerde hissedilmektedir. 

BÜYÜK SAVAŞLARIN 
GÖRKEMLİ SAHNESİ
Yakın geçmişimizde yaşanan Çanakkale Savaşı,  
1. Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biridir. 
1915 – 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda 
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında ger-
çekleşen deniz ve kara muharebelerinde taraflar 
çok sayıda kayıp vermiştir. Daha sonra Milli Mü-
cadelemize önderlik eden, Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Mustafa Kemal Paşa’nın yıldızı bu savaşta 
parlamıştır. 

Çanakkale Savaşı’nın en hararetli noktalarından 
olan Gelibolu’da “Çanakkale Geçilmez” iradesi 
adeta şaha kalkmış ve tarihimizin en önemli des-
tanlarından biri yazılmıştır. Savaşta şehit düşen 
yüz binlerce asker Gelibolu Yarımadası Tarihi Mil-
li Parkı’nda yer alan şehitliklerde yatmakta, yine 

Ottomans started to settle around the Çimenlik Cas-
tle. The Muslim inhabitants, particularly the adminis-
trators and soldiers mandated with the defense of the 
castle and stationed at the castle, settled in the vicin-
ity of Fatih Mosque and they established the suburb 
of Camiikebir. The Greeks, Armenians and Rumelian 
people also set up their suburbs and granted the city a 
multi-communal and multi-cultural fabric.  The traces 
of this multi-communal fabric manifest themselves in 
various architectural landmarks around the city. 
Çimenlik Castle - Caption Çimenlik Castle is in good 
condition even today and can be visited along with the 
Naval Museum.

GRAND VENUE OF GREAT BATTLES
The Gallipoli campaign is one of the bloodiest battles of 
the World War 1. Both sides suffered many casualties in 
naval and land battles that took place between 1915 and 
1916 in Gallipoli Peninsula between the Ottoman Empire 
and the Allied Powers.  Mustafa Kemal Pasha, the found-
er of our Republic, was to lead the War of Independence 
in later years after having rosen as a star in those battles.  

The great motto "Gallipoli is impassable" was proven to 
be true around here at one of the hottest spots of the 
battles of Dardanelles and one of the most epic mo-
ments of our history was recorded here.  Hundreds of 
thousands of soldiers martyred in the battles are rest-
ing in the Martyrs' Cemeteries in the Historic National 

Tarih boyu pek çok medeniyete 
ev sahipliği yapmış Çanakkale, 
kadim tarihinin hazinelerini 
özenle korumakta, sahip olduğu 
doğal güzelliklerle ziyaretçilerini 
kendisine hayran bırakmaktadır.

Çanakkale, which hosted many 
civilizations throughout the 
history, preserves the treasures 
of its ancient history and 
mesmerizes visitors with the 
natural wonders that it offers. 
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Milli Park’ta yer alan anıtsal yapı ve abidelerle şanlı 
zaferin izleri yaşatılmaktadır. Milli Park içerisinde 
yer alan 56 yerli anıt ve şehitlik ile 35 Yabancı me-
zarlık ve asker anıtları sadece Türkiye’den değil, 
dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırlamakta ve 
tüm dünyaya barışın önemini anlatmaktadır.

KADİM TARİHİN HAZİNELERİ.
TROYA BÖLGESİ: Şehrin bildiğimiz en eski yer-
leşimi olan Troya Bölgesi dünyadaki en ünlü an-
tik kentlerden biridir ve 1998 yılında UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Troya’da gö-
rülen 9 katman, 3000 yıllık bir zaman dilimini 
kesintisiz olarak sergilemekte; Anadolu, Ege ve 
Balkanların buluştuğu bu coğrafyada yerleşmiş 
uygarlıkları keşfetmemizi sağlamaktadır.  Ayrı-
ca; uzun savaşları sırasında Odysseus’un Troya 
surlarını aşmak için yaptırdığı tahtadan at ma-
keti “Truva Atı” da bu bölgede yer almaktadır. 

ASSOS ANTİK KENTİ: Kentin en bilindik bölgele-
rinden Assos Antik Kenti, Sokrates'in yaşadığı ve ta-
rihte ilk felsefe okulunun kurulduğu yerdir. Ege’ye 
uzanan ticaret yollarının geçtiği bölgede M.Ö. 6. 
yüzyılda Athena Tapınağı inşa edilmiştir. Athena 
Tapınağı’nı gezdikten sonra Antik Liman’da ba-
lık yemek sıkça uygulanan bir turist aktivitesidir. 

AYNALI ÇARŞI: Aynalı Çarşı II. Abdülhamit döne-
mine rastlayan 1889 yılında İllo Halyo isimli Yahu-
di tüccar tarafından İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın 
minyatürü olarak yaptırılmıştır. Atlar için koşum 
ve süs eşyası satan dükkanların yer aldığı Çarşı, 
"Ayna" denilen at gözlüklerinin burada satılma-
sından dolayı halk arasında “Aynalı Çarşı” diye 
ünlenmiştir. Çanakkale Türküsü’nün dizelerine 
de giren “Aynalı Çarşı” günümüzde hediyelik eş-
yaların satıldığı önemli bir turistik merkez olarak 
varlığını sürdürüyor.

KAZ DAĞLARI MİLLİ PARKI: Çanakkale tari-
hi güzelliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriy-
le de ünlüdür. Bunlardan en dikkat çekici olan 
Kaz Dağları Milli Parkı’dır. Kaz Dağları, Anado-
lu yarımadasının kuzeybatısında yer alan, Biga 
yarımadasının en yüksek dağıdır. Ege Bölgesi 
ile Marmara Bölgesini birbirinden ayırır. Şela-
leleri, yemyeşil manzaraları, bünyesindeki kap-
lıcalar ve ziyaretçilerine sunduğu alternatif ak-
tivitelerle önemli bir turizm merkezi olmuştur. 

ADALAR: Şehrin merkezinden uzaklaşıp Boğa-
zı keşfe çıkanlar için Çanakkale’ye bağlı iki güzel 
ada bulunmaktadır: Gökçeada (İmroz) ve Boz-
caada (Tenedos). Gökçeada, Türkiye’deki adalar 
arasında yüzölçümü en büyük olandır. Bozcaada 
hem yüzölçümü hem de yerleşim olarak daha 
küçük olsa da doğal güzellikleriyle dikkat çeker. 
Her yıl çok sayıda turist ağırlayan adalarda gez-
meye değer pek çok bağ ve bahçe ile deniz turiz-
mine müsait koy ve sahiller bulunmaktadır.

Park of Gallipoli Peninsula and the legacy of the glori-
ous victory is kept alive in monumental landmarks. 56 
National monuments and cemeteries and 35 foreign 
cemeteries and soldiers' monuments welcome visitors 
not only from Turkey but also from all around the world 
and they embody the importance of peace to the world. 

TREASURES OF ANCIENT HISTORY
TROY: Troy, which is the oldest settlement of the 
city ever known, is one of the world’s far-famed an-
cient cities and was included in the UNESCO World 
Heritage List in 1998.  9 layers of earth in Troy dis-
play 3000 years of history and provide us with an op-
portunity to explore the civilizations settled around 
here where Anatolia, the Aegean Region and the 
Balkans meet.   A reproduction of the Trojan Horse, 
which Odysseus used to overcome the city walls of 
Troy during the long siege, is also located in the city.  

ANCIENT CITY OF ASSOS: One of the most famous 
spots in the city is the ancient city of Assos where 
Socrates lived and the very first school of philosophy 
was founded.  The Temple of Athena was erected in 
B.C. 6th century here where trade routes stretch-
ing over the Aegean go through. It is a very common 
tourism activity to enjoy seafood in the ancient port 
after going on a hike around the Temple of Athena. 

AYNALI ÇARŞI (MIRROR MARKET :) Aynalı Çarşı was 
constructed by a Jewish merchant by the name of Illo 
Halyo in 1889 during the reign of Abdulhamid II as a 
miniature copy of the Egyptian Bazaar (Mısır Çarşısı) of 
Istanbul.  The market, which is home to shops of har-
ness and ornaments for horses, is colloquially cited as 
Mirror Market as horse blinkers known as ayna (mirror) 
were sold in the market.  The Mirror Market, which is 
also set out in the lyrics of "the Çanakkale Song", contin-
ues to serve as a major hub of tourism where souvenirs 
are readily available. 

KAZ DAĞLARI (MOUNT IDA) NATIONAL PARK: 
Çanakkale is famous for its natural wonders as 
well as its historical assets.  One of the most re-
markable wonders is the Mount Ida National Park.  
Mount Ida is the highest peak of the Biga Pen-
insula located in the northwest of the Anatolian 
Peninsula.  It straddles the Aegean and the Mar-
mara Region. It has become an important tour-
ism hub with its waterfalls. green sceneries, hot 
springs and alternative activities offered for visitors.  

ISLANDS: There are two beautiful islands for those who 
pace themselves away from the city center to explore 
the strait. They are Gökçeada (Imbros) and Bozcaa-
da (Tenedos). Gökçeada has the largest surface area 
among the islands of Turkey. Bozcaada attracts interest 
for natural wonders despite being a smaller island and 
settlement.  There are many vineyards and orchards 
worth seeing and there are many coves and beaches 
convenient for seaside tourism on the islands that host 
many tourists every year. 
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Ben yürürken çıtır pıtır konuşan
Yüreğim, sanatım, dilim toprak. 

Arif Nihat Asya’nın “Ses ve Toprak” şiirinden alıntıladığımız bu 
dizeler, toprağın fiziki varlığının ötesinde iç dünyamızda kapladığı 
uçsuz bucaksız mana denizine işaret ediyor ve bizleri toprakla olan 

hikayemizi hatırlamaya çağırıyor.

Sounds crackling as I walk down
Earth's my heart, art and mother tongue. 

The aforementioned verses of the poem "Ses ve Toprak"  
(Sound and Earth) by Arif Nihat Asya point to the immense repository 

of meanings that earth boasts in our inner world, going beyond its 
physical characteristics and remind us of our story intertwined 

 with earth.

A HANDFUL OF EARTH,  
A LIFESPAN OF MAN

Hasan Şahintürk

BİR AVUÇ TOPRAK,  
BİR ÖMÜR İNSAN

A’dan Z’ye / From A To Z A’dan Z’ye / From A To Z

Toprağın hikayesi, aslında insanın hikayesi-
dir. İnsanın bütün yolları, onunla aynı kutsi-
yet ve fıtrata sahip olan toprağa çıkmaktadır. 
Elbette insan ve toprak arasında böylesine 
deruni bir bağ ve birlikteliğin bulunuyor ol-
masının çok etkileyici ve kulağa hoş gelen 
bir arka planı bulunmaktadır. Bu anlamda, 
insanlık geçmişten günümüze toprakla ilgili 
geniş bir birikim oluşturmuştur. Özellikle Sa-
nayi Devrimi’ne kadar geçen dönemde ikti-
sadi yaşam, kültür, sanat ve sosyal hayat gibi 
pek çok alanda insanın toprak tahayyülünün 
etkisi vardır. 

The story of earth is, in fact, the story of 
man. All roads lead to earth, which boast 
the exact sanctity and disposition with 
human beings. Of course, there is a back-
drop that makes the spiritual bond be-
tween man and earth impressive and 
sound nice. To this end, man has amassed 
a wide range of know-how about earth 
from past to present. Man's vision about 
earth had an influence on many aspects 
of economic life, culture, art and social 
life, notably until the advent of the Indus-
trial Revolution.
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İNSANIN HAMMADDESİ 
Toprakla insanın temel ve sarsılmaz birlikteliğinin 
kaynağı hiç şüphesiz; toprağın, insanın hammad-
desi olduğuna yönelik inanıştır. Nerdeyse tüm 
kutsal metinler, efsaneler ve mitolojik kaynaklar 
insanın topraktan yaratıldığı konusunda ittifak 
halindedir. Dolayısıyla insanın hikayesinden önce 
toprağın hikayesi başlar. Toprağı anlamlı kılan ise 
elbette onun insan gibi bir varlığın hammaddesi ol-
masıdır. İnsanın tekamülü de toprakla konuşmaya 
ve onunla ilgilenmeye başladığında başlar. Tarımın 
ortaya çıkmasında, yerleşik yaşamın başlamasında, 
iktisadi faaliyetlerin gelişmesinde ve medeniyetler 
arası iletişim kurulmasında insan – toprak ilişkisi 
belirleyici olmuştur. 

SÂDIK YÂR
İnsan ile toprağın fıtrat benzerliği oldukça dik-
kat çekicidir. Aşık Veysel, “Benim sadık yârim kara 
topraktır” derken, toprak ile insanın unutulmaya 
yüz tutmuş kadim birlikteliğine gönderme yap-
maktadır. Bu göndermenin tarihi seyrine, yani 
toprakla insanın yâr olma meselesine baktığımız-
da çok derin manaları içerisinde barındıran tarihi 
bir hazinenin kapılarını aralamış oluruz. Zira top-
rak, insandan da kadimdir. Bu kadim hikayeye 
insanlar eklenirken, günümüzdekinin aksine ona 
minnet duyup kutsiyet atfetmişlerdir. Bu min-
net duygusunun kaynağı elbette toprağın insa-
nın yaşamını idame ettirmesine olan katkısıdır.  

Yani toprağı, yeme – içme ihtiyacını gider-
meye yönelik bir araç olarak görmesidir. Bu 
anlamda insanlar toprağı bereketin kaynağı 
olarak tanımlamış ve ona saygı duymuşlardır. 

İnsanların toprağa yaklaşımının bugün ar-
tık unutulmak üzere olan bir döngü çerçe-
vesinde şekillendiği ifade edilebilir. İnsanın 
topraktan yaratılmış olduğu bilgisi, yaşamını 
yitirdiğinde yine ona döneceği ve toprağa 
karışacağı şeklinde yorumlanmıştır. Haya-
tın kaynağı olan toprak, ölümle birlikte baş-
layacak “geri dönüş”ün de kaynağıdır. Yani 
insan ölmeyecek, toprakla yeniden hayat 
bulacaktır. Aşık Veysel’in “iki kapılı bir han” 
olarak nitelediği dünya hayatının her iki ka-
pısı da “toprak” olarak gö-
rülmüştür. İnsan ölümüyle 
birlikte bu kapıya gelecek 
ve nihayetinde toprağa ka-
rışacaktır. Bu anlamda in-
san toprağa daha çok saygı 
duymuş, sevgi ve minnetle 
bakmış; hatta içinde ona 
karşı suç işlemekten kaçı-
nacak bir korku da barın-
dırmıştır. Zira insan toprağı 
gücendirecek hareketler 
yaparsa öldüğünde topra-
ğın onu kabul etmeyece-
ğinden korkmuştur. Günü-
müzde kötü ahlaklı ve/veya 
insanlara faydası dokun-
mayan kişiler için kullanılan 
“toprak onu kabul etmez” 
deyişi bu anlayışın bir ürü-
nüdür.

SAFLIK, BEREKET,  
KUDRET
Sanayi Devrimi öncesi toplumlar toprağa öy-
lesine sevgi ve saygı duymuştur ki toprağı; 
bereketin, cömertliğin, saflık ve temizliğin, 
canlılığın, gücün ve tevazunun simgesi ola-
rak görmüşlerdir. Toprak üzerinde yetişen 
türlü bitkilerle insanın karnını doyururken; 
toprağın bu cömertliğine karşı insan, ade-
ta minnet borcu ödercesine onun saflığını 
ve temizliğini korumaya çalışmıştır. Çünkü 
toprak, insan gibi fıtratına uygun olmayan 
şeyler karşısında bozulma eğilimine sahiptir. 
Nasıl ki doğal olmayan, genetiği bozulmuş 
besinler sadece bedensel değil, zihni olarak 
da insanın metabolizmasına zarar veriyorsa, 

ESSENCE OF MAN 
The fundamental and unwavering bond be-
tween earth and man originates in the be-
lief that man is made of earth. Almost all holy 
books, legends and mythological sources agree 
on how man is made of earth. So, the story of 
earth precedes the story of man. What makes 
earth matter is that it is a raw material for some-
thing just like man is. Man's progress starts 
when there is a contact with and interest in it. 
The relations between man and earth had been 
decisive in advent of agriculture and settled life, 
growth of economic activities and establish-
ment of communication between civilizations. 

A FAITHFUL LOVER
The similarity of disposition between man and 
earth is quite striking. By "my faithful beloved 
is the black earth", Aşık Veysel refers to the an-
cient relation between earth and man that has 
sunk into oblivion. Once we take a closer look at 
the historical course of his reference, we crack 
open a door to an ancient treasure that boasts 
a profound relevance. This is because earth is 
more ancient than man. As more and people 
became a part of this ancient story, they at-
tached sanctity to it, feeling indebted to it un-
like the case in today's world. That sense of grat-
itude emanates from the contribution of earth 
to man's survival. It is about considering earth 

a means to meet needs for food. In this 
sense, people described earth as a source 
of fertility and held it in high esteem.  

It is safe to assume that people's approach 
to earth takes form around a circle that 
is about to sink into oblivion. That man is 
made of earth has been construed as be-
ing back and blending into it once he is 
deceased. Earth, a source of life, is the em-
bodiment of a return only to be activated 
by death. So, man won't die but revive, 
blending into earth. Both doors of the 
world, which Aşık Veysel call an inn with 
two doors, are regarded as earth. Man 
ends up before that door and blends into 

earth upon death. To this 
end, man has paid more 
respect to earth, taking 
care of it with compas-
sion and gratitude. In 
fact, people always have 
feared of committing an 
offense against it. They 
have feared of being de-
nied by earth once they 
die if they act in a way to 
offend it. They say "earth 
won't hold him/her" for 
people who are immoral 
and/or of no use to others. 
That's what it is all about.

PURITY, FERTILITY, 
STRENGTH
Pre-industrial societies 
paid so much respect 
and gratitude to earth 
that they regarded it as a 

token of fertility, generosity, purity, clean-
liness, vitality, strength and humility. As 
people fed on a myriad of plants grown 
on earth, they strove to preserve its pu-
rity as if they owed a debt of gratitude to 
it for its generosity. This is because earth 
is prone to degradation once its nature is 
challenged by unsavory things just like 
human beings are. As non-natural and 
genetically-modified foods do not only 
physical but also mental damage to hu-
man metabolism, any act against the na-
ture of earth causes it to lose its soul and 
even perish. The ancient communities 
were quite responsive to it. For instance, 

Toprak, alçak gönüllülüğün 
ve tevazunun da sembolüdür. 

Belki de toprağın bu 
özelliği insanla olan fıtri 

benzerliğinin en açık 
göstergesidir.

Earth is a token  
of modesty and humility. 
Perhaps, this is the most 

obvious sign of its similarity 
with man in terms  

of nature. 
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it is an established fact in the Turkish mytholo-
gy that sinners, once they die, are buried with 
a stone under their head so that they would 
not stain earth and their sins would not blend 
into it. On the other hand, Islamic dry ablution 
is one of the best examples as a reference to 
earth's purity. According to Islam, one can per-
form an ablution, cleaning himself/herself up 
with earth where there is no water. In other 
words, earth is just as cleansing and purifying 
as water. 

Earth is a mainstay that people tread on and 
lay their back on. Earth's capacity as a source 
of strength is eloquently addressed by the 
Greek mythology. Renowned for his invincible 
strength, Hercules cannot defeat Antaeus who 
draws strength from earth. Hercules wrestles 
and defeats Antaeus, who never feels tired and 
has his injuries healed right away, only after 
his feet are off the ground. This story of Greek 
mythology highlights that earth is a token of 
strength and mainstay in man's mind. 

toprağın doğasına aykırı her türlü davranış onun 
aslından uzaklaşmasına hatta yok olmasına sebep 
olmaktadır. Antik toplumlar bu konuda oldukça 
hassastır. Örneğin Türk mitolojisinde günahkâr 
kişilerin, öldükten sonra toprağı kirletmemesi ve 
günahlarını toprağa bulaştırmaması adına başla-
rının altına taş koyularak defnedildiği bilinmekte-
dir. Öte yandan toprağın saflık ve temizlik kaynağı 
olarak görülmesin en iyi örneklerinden biri İslam 
inancındaki teyemmümdür. İslam’a göre suyun 
bulunmadığı yerde toprakla temizlenerek abdest 
alınabilir. Yani toprak su gibi ‘temizleyen ve arındı-
ran’ olma özelliğine de sahiptir. 

Toprak insan için ayağını bastığı, sırtını yasladığı 
bir dayanaktır. Toprağın ‘güç kaynağı’ olma özel-
liği Yunan mitolojisinde çok güzel işlenmiştir. Ye-
nilmez kudretiyle meşhur Herkül, gücünü toprak-
tan alan Anteus’u bir türlü alt edemez. Herkül, hiç 
yorulmayan ve yaraları hemen iyileşen Anteus’la 
yaptığı güreşi ancak onun ayaklarını yerden kese-
rek kazanabilir. Yunan mitolojisine ait bu örnek in-
sanların zihninde toprağın güç ve dayanağın sem-
bolü olduğuna vurgu yapmaktadır. 

Mevlana: “Baharın tesiriyle taş yeşerir mi? Toprak ol ki renk renk 
çiçekler bitiresin. Yıllarca gönüller yırtan, kalplere elem veren taş 

oldun; bir tecrübe et, bir zaman da toprak ol.” 

Mevlana: “How should spring bring forth a garden on hard stone? 
Become earth, that you may grow flowers of many colors.”
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LIKE THE EARTH
Earth is a token of modesty and humility. Perhaps, 
this is the most obvious sign of its similarity with 
man in terms of nature. The fact that it is "beneath" 
man's feet in physical terms despite being extreme-
ly important for life makes earth a byword for hu-
mility. That is why Rumi underlines in his metaphor 
"be like the earth" how people should shy away from 
being arrogant. Rumi also notes that being like the 
earth cracks a door open to other good traits: "How 
should spring bring forth a garden on hard stone? 
Become earth, that you may grow flowers of many 
colors.  For you have been a heart-breaking rock. 
Once, for the sake of experiment, be the earth!" 
Rumi points to how man's blend into earth in fig-
urative sense would serve better to him than stiff-
ness of a stone, and his life would make more sense. 
Fuzûlî, the unique poet of Ottoman poetry, resem-
bles his own poems to precious stones such as gold, 
silver, pearl or ruby, and shows humility, saying "my 
poems are of earth". 

MAN ESTRANGED FROM EARTH  
AND HIMSELF
All the ancient and cultural know-how about earth 
dates back to times when the bond between man 
and earth was robust. In the aftermath of the Indus-
trial Revolution in particular, that know-how came 
to a halt and suffered some damage as earth grad-
ually drifted apart from human life. As a result, the 
nature of both earth and man has suffered from 

irreparable damage. It all started when the sanc-
tity of earth took a hit for man and it turned into 
a piece of land traded and then abandoned upon 
migration to urban areas. Rapid urbanization has 
left earth underneath concrete blocks, and drove 
a big wedge between man and earth, and that is 
where non-material concepts such as fertility, gen-
erosity, purity and humility evocative of earth have 
died away against the backdrop of that wedge.

We are far away from seizing on what earth has 
taught us and generously offered. Our contact 
with earth, which has been cut off, causes natu-
ral destruction in an intangible fashion. Of course, 
earth's role in survival of man remains undimin-
ished. However, the immediate bond between 
earth and man was gradually set aside following 
the Industrial Revolution, and that created a socie-
ty that has grown to be more aggressive, material-
ist and crippled by psychological problems. 

Striving to make peace with earth nowadays, man 
now seeks after concepts of earth lost in the midst 
of concrete blocks of overurbanization, searching 
for himself indeed. Vegetables grown on rooftops of 
skyscrapers, tomatoes grown on terraces, sparse and 
frail trees planted between cobblestones and events 
on contact with earth held to unwind show that man 
longs for its "faithful lover" and regrets neglecting it.

TOPRAK GİBİ OLMAK
Toprak, alçak gönüllülüğün ve tevazunun da sem-
bolüdür. Belki de toprağın bu özelliği insanla olan 
fıtri benzerliğinin en açık göstergesidir. Yaşam için 
oldukça önemli olmasına rağmen fiziki olarak in-
sanların ayakları altında, “aşağı”da olma durumu, 
toprağın mütevaziliğin sembolü olarak algılan-
masını sağlamıştır. Bu sebeple Mevlana Hazretleri 
“toprak gibi ol” metaforuyla insanın kibirden uzak 
olmasına vurgu yapmıştır. Mevlana, insanın toprak 
gibi olmasının başka güzel hasletlere kapı araladı-
ğına dikkat çeker: “Baharın tesiriyle taş yeşerir mi? 
Toprak ol ki renk renk çiçekler bitiresin. Yıllarca 
gönüller yırtan, kalplere elem veren taş oldun; bir 
tecrübe et, bir zaman da toprak ol” diyen Mevlana, 
insanın mecazi anlamda topraklaşmasının ona taş 
katılığından iyi geleceğine, hayatının daha anlamlı 
olacağına işaret etmektedir. Divan şiirinin eşsiz şa-
iri Fuzuli, kendi şiirini altın, gümüş, inci veya yakut 
gibi değerli taşlara benzetmemiş, “benim şiirim 
topraktır” diyerek tevazu göstermiştir. 

TOPRAKTAN UZAKLAŞAN, KENDİNE  
YABANCILAŞAN İNSAN
Toprağa yönelik tüm bu tarihi ve kültürel birikim 
insan – toprak birlikteliğinin güçlü olduğu dönem-
lere aittir. Bu birikim – özellikle Sanayi Devrimi’n-
den sonra – toprağın aşamalı olarak insan haya-
tından uzaklaşmasıyla beraber kesintiye uğramış 
ve zarar görmüştür. Bunun sonucunda hem top-
rağın hem de insanın doğasında onarılması güç 

yaraların açıldığı anlaşılmaktadır. Tüm bu deği-
şim; insan gözünde toprağın kutsiyetini kaybede-
rek alınıp satılan bir arazi haline gelmesiyle başlar, 
toprağın terk edilerek büyük şehirlere göç edil-
mesiyle devam eder. Hızlı kentleşme neticesinde 
toprağın beton yığınları altında kalması, insan ile 
toprak arasına kalın bir set çekmiş; toprağın insa-
na hatırlattığı bereket, cömertlik, saflık, temizlik ve 
tevazu gibi maneviyat yüklü kavramlar da bu setin 
arkasında kaybolmuştur.

Artık toprağın bize öğrettiklerinin ve cömertçe 
sunduğu nimetlerin çok uzağındayız. Toprakla 
kesilen bu iletişimimiz manevi anlamda doğa-
mızın da bozulmasına sebebiyet vermektedir. 
Elbette toprağın insanın hayatını idame ettire-
bilmesindeki rol bugün de devam etmektedir. 
Fakat toprakla insan arasındaki kurulan doğru-
dan bağ, Sanayileşmeden sonra aşamalı olarak 
perdelenmiş ve daha saldırgan, materyalist ve 
psikolojik sorunlarla boğuşan bir toplumun oluş-
masına yol açılmıştır. 

Bugünlerde toprakla yeniden barışma çabasında 
olan insan, aşırı kentleşmenin beton blokları ara-
sında kaybolmuş toprakla ilişkili kavramları, yani 
kendisini aramaktadır. Gökdelenlerin çatısında 
yetiştirilmeye çalışılan bitkiler, balkonlarda yetiş-
tirilen domatesler, kaldırım taşları arasına dikilen 
seyrek, çelimsiz ağaçlar ve rahatlama adına dü-
zenlenen “toprağa dokunma” etkinlikleri insanın 
“sâdık yâri”ni çok özlediğini ve onu unutmanın ge-
tirmiş olduğu pişmanlığı göstermektedir.
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Prof. Dr. Ibrahim Adnan Saraçoğlu, 1949 Safranbolu doğumlu Türk 
kimyager, akademisyen, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanıdır. 2015 

yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini üstlenen 
ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları  Kurulu Üyesi olan 

Prof. Saraçoğlu bitkilerin koruyucu ve önleyici faydaları konusunda 
bilimsel çalışmaları ve açıklamalarıyla tanınır.

Prof Dr. Ibrahim Adnan Saracoglu is a Turkish chemist, academician, 
biotechnology and microbiology specialist born in Safranbolu in 1949. 

Prof. Saracoglu has been serving as the Principal Consultant of the 
Presidency since 2015 and he is a member of the Presidency Health and 

Food Policies. He is known for his scientific studies and explanations 
about the protective and preventive benefits of plants.

AN INTERVIEW WITH IBRAHIM 
SARACOGLU TITLE: WE WON’T GIVE UP 

ON “ANCESTRAL SEED”

“ATA TOHUM”DAN 
VAZGEÇEMEYIZ

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU:

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin manevi 
desteğiyle başlatılan ve devam ettirilen “Ata 
Tohum Projesi”yle yerel tohumların önemini 
vurgulayan ve uluslararası tohum lobilerine 
adeta meydan okuyan Saraçoğlu Hoca’yı 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret 
ettik ve toprak, tohum ve tarım konularına 
odaklanan öğretici bir röportaj yaptık.

Toprağı nasıl tanımlıyorsunuz? Geçmişten 
bugüne insan ve toprak arasındaki ilişkiyi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
‘Toprak’ denildiği zaman çok farklı şeyler 
anlıyorum. Hepimiz topraktan geliyoruz, 
ölümüzü toprağa gömüyoruz. Kana kana 
içtiğimiz suyu, tükettiğimiz her türlü gıdayı 
topraktan alıyoruz. Bütün canlılar toprağa 
muhtaç. Toprak hem müthiş bir arındırıcı, 
hem müthiş bir şifacı. Mesela tansiyon 
şikayeti yeni başlamış bir insan toprağın 
üzerine ince bir çarşaf serecek ve orada birkaç 
saat uyuyacak. Toprak ondaki bütün negatif 
enerjiyi emiyor, metabolizmayı düzenliyor... 
Tabii bugün geldiğimiz noktada insanın 
toprakla kurduğu ilişkide dramatik bir 
değişim var. Hızlı kentleşmeyle birlikte hem 
tarımdan hem topraktan uzaklaştık, hem 
de uğrunda milyonlarca şehit verdiğimiz 
Anadolu topraklarını terk ettik. Oysa Enbiya 
Suresi’nin 13. Ayeti’nde “Koşup kaçmayın; 
size nimet verilen yere, yurtlarınıza dönün, 
elbette sorguya çekileceksiniz” buyurur. En 
kötüsü, artık çocuklarımızı toprak konusunda 
eğitmiyoruz. Maalesef toprağı tanımıyor, 
hatta toprağı pis biliyorlar. Çocuklarımız 
sabah beton yığını apartmandan çıkıyor, 

Dr. Saracoglu emphasizes the importance of 
local seeds and so to speak, challenges the 
international seed lobbies with the “Ancestral 
Seed Project” initiated and continued with the 
moral support of Ms. Emine Erdogan. We vis-
ited him in the Presidency Complex to make 
an educational interview on soil, seed and ag-
riculture.

How do you define soil? What do you 
think about the relationship between 
the human being and soil from past to 
present?
 ‘Soil’ means a lot to me. We all come from soil, 
we bury the dead in soil. We get our drinking 
water and all the food we consume from soil. 
All living beings need it. Soil is both a perfect 
purifier and a healer. For example, a person 
who has recently developed hypertension can 
lay a thin blanket on soil and sleep there for a 
few hours. Soil will absorb all negative energy 
and regulate the metabolism… Today, there is 
a dramatic change in the relationship the hu-
man being has established with soil.  We have 
moved away from both agriculture and soil 
with rapid urbanization. We have also aban-
doned the lands of Anatolia, for which we had 
sacrificed millions of martyrs. In the 13th verse 
of Surah Al-Anbya it says: “Do not run away; 
return to your godsend lands, you will be 
questioned, for sure”. The worst thing is that, 
we do not educate our children about soil any-
more. Unfortunately, they do not know soil, they 
even think that it is dirty. Every morning our kids 
leave their flat in the concrete jungle, get on the 
bus and come to school through the asphalt road.  

Fatih Çavuşoğlu
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servise biniyor, asfalt yoldan okul kapısına 
geliyor. Bahçe beton, okul beton. Toprakla 
bir teması yok. Oysa toprağın değerini daha 
ilkokuldan itibaren onlara öğretmemiz lazım. 
Avrupa’da aileler hafta sonu çocuklarıyla 
ormana gider, kamp yapar, çocuklarına 
bitkileri, ağaçları tanıtırlar. Avrupa’da 
liseyi bitirmiş bir öğrenci tabiatta en az 20 
bitkinin ismini, faydasını bilir. Şimdi bizim 
en okumuş çocuğumuza sorsanız hepsine 
“ot” der geçer. Bizim zamanımızda ilkokulda 
tarım dersi vardı. Hayat Bilgisi kitabında 
tarımdan bahsedilirdi. Ortaokulda Tarım-
İş dersimiz vardı. Şimdi 
çocuk değil tarımı bilmek, 
çileği bile tanımıyor. Bu 
bizim toprak ve tarım 
konusunda ne kadar cahil 
bırakıldığımızı gösterir 
ve asla kabul edilemez. 

Topraktan uzaklaşmak 
bize ne gibi zararlar 
veriyor?
Eğer tabiattan 
uzaklaşırsanız ve tabiatı 
tanımazsanız size fayda 
yerine zarar verir. Kaldı 
ki günümüzde tabiat 
intikam alırcasına tepki 
vermeye başladı. Rum 
Suresi’nin 41. Ayeti’nde 
yüce Allah “İnsanların 
kendi işledikleri kötülükler 
sebebiyle karada ve 
denizde fesat çıkmıştır. Belki hatalarından 
dönerler diye Allah, yaptıklarının bir kısmını 
onlara tattırır” buyurur. Ama insan bugün 
niçin cezalandırıldığının hala farkında 
değil. Dolayısıyla bu toprağa ve suya 
yapılan zulüm nedir? Şimdi birinci sınıf 
tarım arazisine kalkıp bina yaparsanız 
bu zulümdür. Bu zulmün bedelini 
ödüyoruz. Bugün küresel ısınmadan, 
iklim değişikliğinden bahsediliyor. Yani 
Avusturalya’yı unutmayın. Yürekler acısı 
bir durumda. Neredeyse 10 milyon dönüm 
orman arazisini kaybettiler. Milyonlarca 
hayvan yanarak öldü. Bir tarafta sel, bir 
başka tarafta deprem. Tabiat ana tepkisini 
vermeye başladı. Bunu bu şekilde devam 
ettiremeyiz. Aklımızı başımıza alacağız, 
insanımızı eğiteceğiz ve çok sağlam planlar 
yapacağız. Özellikle tarımda neyi nereye 

ekeceğimizi bileceğiz. Bugün Antalya’dan 
Rusya’ya, Ukrayna’ya sebze – meyve ihraç ediliyor. 
2500 kilometre mesafe. Oysa sınırın 300 – 500 
kilometre ötesinde Iğdır var. Lojistik maliyetini 
düşürecek güçlü planlar yapabiliriz. 
 
Anadolu, tarım  devriminin  
gerçekleştiği ve yerleşik yaşama geçilen ilk 
coğrafyalardan biri. Biyoçeşitlilik açısından da 
zenginliğiyle  biliniyor.  Bugün biyoçeşitlilik 
açısından Anadolu toprakları ne durumda?
Urfa’ya gittiğinizde Tektek ve Fatik Dağları arasın-
dan Harran Ovası’na varıyorsunuz. 50 km genişli-
ğinde, 70 km uzunluğunda bereketli bir ova. Kaz-
mayı vurduğunuzda 70 metre aşağı iniyorsunuz. 
Dünyanın neresinde var böyle bir toprak? Bu nasıl 
bir lütuftur, bu nasıl bir ihsandır? Allah bize bu be-
reketli Anadolu topraklarını vermiş. Tektek Dağla-
rı’nın üstüne gittiğinizde Göbeklitepe’yi görüyor-
sunuz. İnsanlık tarihinde buğdayın ilk çıktığı yer 
Göbeklitepe’dir. İlk ekmeğin yapıldığı yer de Gö-
beklitepe ve çevresidir. İsrail buğdayın ilk olarak 
kendi yöresinden çıktığını ispatlamaya çalıştı. Ne 
zaman 12 bin yıllık tarihiyle Göbeklitepe çıktı, to-
kat gibi bir cevap vermiş oldu. Bugün ilk ekmeğin 

Eğer tabiattan uzaklaşırsanız 
ve tabiatı tanımazsanız size 

fayda yerine zarar verir. Kaldı 
ki günümüzde tabiat intikam 

alırcasına tepki vermeye 
başladı. 

If you move away from 
nature and do not recognize 

nature, it will harm you 
instead of benefit. Besides, 

today nature started to 
react as if it were revenge.

The school is concrete, so is the garden. 
There is no contact with soil. But we need 
to teach them the value of soil from prima-
ry school, indeed.  In Europe, families go to 
the forests at the weekends, they camp, tell 
their kids about the plants and trees. A high 
school graduate in Europe knows the names 
of at least 20 plants together with their ben-
efits. But even for the most well-educat-
ed students in our country, plants are just 
some ‘green stuff’. We used to have agricul-
ture class in primary school. Social Scienc-
es course book also addressed agriculture. 

We used to have Agricul-
ture-Work class in second-
ary school. Now let alone 
agriculture, kids even do 
not know about the straw-
berry plant. It shows how 
illiterate we are in terms of 
soil and agriculture and this 
is certainly unacceptable.  

How does moving away 
from soil harm us?
If you move away from na-
ture and become stranger 
to it, it will bring harm 
more than benefit. Today, 
nature reacts as if taking a 
revenge. In the 41st verse 
of Surah Ar-Rum, it says: 
“Corruption has appeared 
throughout the land and 
sea by reason of the sins 

people have committed. He may let them 
taste part of what they have done so that 
perhaps they will return to righteousness.” 
But the human being is still unaware why 
we have been punished. Why is this cruelty 
on soil and water? If you construct a build-
ing on a first class agricultural land, this 
is cruelty. And we are now paying for this 
cruelty. We are talking about global warm-
ing and climate change. And don’t forget 
about Australia. It is in a heart-breaking 
condition. They have lost more than 12 mil-
lion-acres of forest land. Millions of animals 
burnt to death. We have suffered floods, 
earthquakes. The mother nature has start-
ed to react. We cannot go on like this. We 
need to come to our senses, educate our 
people and make proper plans. First of 
all, we need to know what and where to 

plant. We export fruits and vegetables from 
Antalya to Russia and Ukraine. There is a 2.500 
km distance in between. But actually, Igdir is 
just 300-500 km away from the border. We can 
make a proper planning to reduce logistic costs. 

Anatolia is one of the first locations of 
agricultural revolution and settled life. It is 
also famous for its rich biodiversity. What is 
the condition of Anatolian soils in terms of 
biodiversity today?
When you go to Urfa you arrive at Harran Plain 
through Tektek and Fatik Mountains. It is a 50 km 
wide and 70 km long fertile plain. You can dig it 
70 m deep. Where else on earth can you find such 
soil? This is a real blessing, indeed. God has grant-
ed this fertile Anatolian land. You see Gobeklitepe 
when you climb up Tektek Mountains. Gobeklitepe 
is the birthplace of wheat in the history of human-
kind. Bread was made in Gobeklitepe and its sur-
rounding for the first time. Israel tried to prove that 
wheat originated from its country, but the discov-
ery of Gobeklitepe dating 12 thousand years back 
was like a slap on their face. Today, some doctors 
on these lands of the first bread advise not to eat 
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üretildiği bu topraklarda bazı 
hekimler ‘ekmek yemeyin’ di-
yor. Vatandaş ekmeği kesiyor 
ve hakikaten şişkinliği azalı-
yor. Niye? Çünkü bugünkü 
ekmeğin yapıldığı buğday bi-
zim buğdayımız değil. Nerede 
turan, topbaş, karakılçık, siyez, 
kavlıca, zerun buğdayı? Hep-
sinin yerini modern buğdaylar 
aldı. Siz modern buğdayı ve 
sanayi mayasını kullandığınız-
da hem şişkinlik yapar hem 
de lezzet alamazsınız. Nimeti 
illete çevirmiş olursunuz. Oysa 
Anadolu’nun doğal buğda-
yından – ata buğdayından – 
yapılmış  bir ekmeği tüketti-
ğinizde sizi diyabete, yüksek 
tansiyona, romatizmal hasta-
lıklara karşı korur. O nedenle 
sahip çıkacaksınız tohumu-
nuza. Siz sahip çıkmazsanız 
elinizden alırlar. Bak kaptırdık 
elimizden. Belçika’da buğday 

bread. So people do not, and 
the bloating goes away. But 
why? Because the wheat 
used in breads today is not our 
original wheat. Where is Tur-
an, Topbas, Karakilcik, Einko-
rn, Emmer or Zerun wheat? 
They have all been replaced 
by modern wheat today. 
When you consume modern 
wheat or industrial wheat, you 
will both suffer from bloating 
and you won’t find taste. This 
means turning a blessing into 
nothing. But when you con-
sume a bread made of natu-
ral Anatolian wheat, I mean, 
the ancestral wheat, it will 
protect you against diabetes, 
hypertension and rheumatic 
diseases. So, you must protect 
your wheat. If you don’t, they 
will take it away from you. 
Look, we have already lost it. 
Do they really have wheat in 

mı var? Anadolu’dan gitti, tüm dünyaya satıyorlar. 

(...) Bu bahsettiğimiz nedir? Ata tohumudur. Yüz-
yıllardır Anadolu’nun kullandığı yerel tohumdur. 
Bunlar bizim genetik kaynaklarımız, biyoçeşitli-
liğimizdir. Bugün Trabzon’dan Sultan Murat Yay-
lası’na doğru gidin. 300 metre yükseldiğinizde 50 
çeşit elma, 40 çeşit armut görürsünüz. Bakın Ana-
dolu’da öyle yerlerimiz var ki bir metrekarede 20-25 
çeşit birbirinden tamamen farklı bitki görürsünüz. 
Avrupa’nın biyoçeşitlilik bakımından en zengin yö-
resinde bu en fazla 3-4’tür. Bu nasıl bir zenginlik 
yarabbi? Bizim bu zenginliği korumamız lazım. 

Evet siz yıllardır “ata tohum” vurgusu 
yapıyorsunuz, hatta “ata tohum projesi”ni 
gündeme getirdiniz. O zaman bu konuyu 
biraz daha açalım. ‘Ata tohum’dan kastedilen 
nedir?
Ben 1993’ten beri “ata tohum” diyorum. O tarihler 
Kevser Suresi’nden esinlenerek “ebter tohum” 
demiştim. Unutmayın tabiat kaderdir. İbn-i Hal-
dun’un lafıdır bu. Bu coğrafyanın toprak yapısı, 
iklimi, güneşli gün sayısı, yağmur rejimi doğal or-
tamında kendi tohumunu oluşturmuş. Bu tohum 
toprakla adaptasyona sahiptir. Ekmesi, çoğaltma-
sı kolaydır. Sürdürülebilirdir, uyumludur, istikrar-
lıdır. Siz bu ata tohumdan vazgeçer hibrit tohum 
tercih ederseniz bunu çoğaltamazsınız. Bir kere 
ekersiniz çıkar, ikinci defa ekemezsiniz. Onun için 
her vatandaşımız kendi bölgesinde yetişen bitki-
lerinin ata tohumlarını korumak zorundadır. Ba-
kara Suresi 11. Ayetinde “Onlara ‘Yeryüzünde dü-
zeni bozmayınız’ denildiğinde, ‘Hayır, biz yalnızca 
ıslah edenleriz’ derler” diyor. Sanki Allah kusurlu, 
eksik yaratmış da biz bunları değiştiriyoruz, hibrit 
tohum ekiyoruz. Kesinlikle yanlış. Bakın bugün 
tüm dünyada gıda kıtlığı başlayacak, hatta başla-
dı bile. Gıda kontrol altındadır, stratejik önemde-
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 
ata tohum kadar yerli hayvan 
ırklarımızın da korunması 
gerektiğini vurguluyor: 
“Yurtdışından ithal edilen 
genomik hayvanları, kültür 
ırklarını çoğaltmamız 
mümkün değil. Çünkü onlar 
bu coğrafyanın iklim, yağış 
ve ot yapısına uygun değiller. 
Bunları beslemek için GDO’lu 
yem veriyorsunuz. Bu sefer 
de aldığınız süt ve etin 
faydasını kaybediyorsunuz. 
GDO’lu yemi verirseniz, 
GDO’lu eti yersiniz. Kesinlikle 
yanlış. Bizim yerli hayvan 
ırklarımızı çoğaltmamız 
lazım. Güneydoğu 
Anadolu Kırmızımız, Bafra 
Koyunumuz... Bunları 
geliştirmemiz lazım. 

Prof Dr. Ibrahim Saracoglu 
remarks the need for 
the protection of local 
animal breeds as well as 
ancestral seeds: “It is 
impossible to reproduce 
the imported genomic 
animals or cultural breeds. 
They are not suitable for 
the climate, precipitation 
or vegetation of our 
geography. You give them 
GMO feeds. Then you lose 
the benefit of the milk 
and meat. If you give GMO 
feed, you eat GMO meat. 
This is absolutely wrong. 
We need to reproduce 
local animal breeds. Beef 
of Southeastern Anatolia 
Beef and sheep of Bafra… 
We need to breed them 
now.”

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarım arazilerinin 
hobi bahçeciliği amacıyla küçük parsellere 
bölünerek satılmasına karşı çıkıyor: “Hobi 
bahçeciliğinin durdurulması lazım. Kesinlikle 
toprağa zarar veriyorsunuz. Bu şekilde tarım 
yapılmaz. Toprağın kullanım amacı bu değil.”

Prof Dr. Ibrahim Saracoglu opposes 
sales of agricultural lands by dividing into 
small areas for hobby gardening: “Hobby 
gardening should be stopped. It definitely 
harms the soil. This is not agriculture. This is 
not the reason for the use of soil.”

Belgium? They got it from Anatolia, and now they 
sell it to whole world.
(...) We are talking about the ancestral seed here. 
It is the local seed that had been used in Anato-
lia for centuries. These are our genetic resources 
and our biodiversity. When you climb 300 me-
ters from Trabzon to Sultan Murat Plateau to-
day, you’ll see 50 different types of apples, 40 
different types of pears. There are 20-25 differ-
ent types of plants per square meter in Anato-
lia. This number is just 3-4 in Europe, even in the 
location with the richest biodiversity. Can you 
imagine such a wealth? We need to protect it.  

You have been emphasizing the “ancestral 
seed” for years. You have focused on the 
“ancestral seed project”. So let’s clarify it. 
What does ancestral seed mean?
I have insisted on the “ancestral seed” since 1993. I 
was inspired from Surah Al-Kawthar then and used 
to call it ebter (without posterity) seed. You should 
keep in mind that nature is destiny. Ibn Khaldun 
says that. The soil structure, climate, number of sun-
ny days and rain regimen of this land have generat-
ed its own seed. This seed adapts to soil and is easy 
to plant and reproduce. It is sustainable, adaptable 
and consistent. If you turn your back on this seed 
and prefer hybrid seed instead, you can’t reproduce. 
You just plant seed for once and get your product, 
but you can’t plant for the second time. So our peo-
ple must protect the ancestral seeds of the plants 
grown in their locality. In the 11th Verse of Surah 
Al-Baqarah it says: “And when it is said to them, "Do 
not cause corruption on the earth," they say, "We 
are but reformers." It’s as if God created them with 
a fault or deficiency and we are reforming them, 
planting hybrid seeds. This is absolutely wrong. We 
will soon suffer from scarcity of food. Food is under 
control, with a strategic importance. We will protect 
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dir. Tohumlarımıza çok iyi sahip çıkacağız. Tohum, 
tohum, tohum! Tohum yoksa gıda da yok. 
 
Ancak hibrit tohumun daha verimli  
olduğunu savunuyorlar.
Doğrudur. Tohum lobilerinin meşhur propaganda-
sıdır bu. Normalde ata tohumu %40-45 verimliyken 
hibrit tohum %80 verimlidir. Peki ben soruyorum; 
siz açlıkla mı yoksa fakirlikle mi savaşıyorsunuz? Niye 
bunu soruyorum? Bir kilo hibrit domates tohumu-
nun fiyatı 100 bin Avro’dur. Bir kilo alamazsınız zaten, 
50 gram alırsınız. Verimi yüksek diyorlar ama bunun 
devamlılığı yok. Bunu çoğaltamıyorsunuz ve bağım-
lı hale geliyorsunuz. Diğer yandan tohumun verimi-
ni arttırırken kimyasını bozuyor, bütün faydasını yok 
ediyorlar. Bu tabiat kanunudur. ‘Enerjinin sakınımı’ 
prensibi var. Enerjiyi yoktan var edemezsiniz, var olan 
enerjiyi de yok edemezsiniz. Ancak başka bir şeye dö-
nüştürebilirsiniz. Doğada böyle bir davranış yok. Eğer 
siz sayıca bunun verimliliğini yükseltiyorsanız bilin ki 
onun içerisindeki kimyayı eksiltiyorsunuz. Bugün bir 
Çanakkale, Kilis veya Ayaş Domatesi... Bunun kimya-
sına,  içindeki metaboliklere baktık ve en iyi hibrit do-
matesle mukayese ettik. Faydası %60 eksik. Ben ‘çöp 
yiyorsunuz’ derken bunu söylüyorum. İçi boş bir şey. 
Bırakın fayda vermeyi, zarar veriyor.

Ne gibi zararlar veriyor?
Biz GDO’lu tohumlarla Viyana Üniversitesi’nde 
fare deneyleri yaptık. Neticesi tüm dünyada ya-
yınlandı. Üçüncü nesilden sonra erkek farelerin 
sperm, dişi farelerin yumurta sayısı düşüyor; kı-
sırlaşıyorlar. Neden bu kadar tüp bebek mer-
kezi var, şimdi anlıyor musunuz? Fransız bilim 
adamı Seralini de GDO’lu mısırla fareler üzerin-
de deney yaptı ve karaciğer kanserine sebebi-
yet verdiğini ortaya koydu. Bunları yaptığınız 
zaman hemen tohum lobileri devreye girer ta-
bii ama bilimsel gerçeklerin üzeri örtülemez. 

Son zamanlarda vatandaşta bir bilinç oluştu 
ve “organik ürün” hassasiyeti ortaya çıktı. 
Organik tarıma nasıl bakıyorsunuz?
Gübre, zirai ilaç, hormon kullanmadım; organik ta-
rım yaptım diyorsunuz. Ben size soruyorum tohum 
ne? Hangi tohumu kullandın? Dikkat ederseniz 
bugün domates – salatalık hepsi aynı büyüklük-
te, standart. Genetik varyasyon yok. Ama siz Ayaş 
domatesini ektiğinizde irili ufaklı hepsinin genetik 
yapısı farklı. Hibrit tohumlar hastalık geldi mi hepsi 
birden hastalanıyor. Ama bizim ata tohumlarımız 
varyasyonlu olduğundan hastalık birine gelir, öte-
kine geçmez. Şimdi kalkmışlar ‘kuraklığa dayanıklı 
domates geliştireceğiz’ diyorlar. Yahu Allah’tan kor-

our seeds well. We need seed, forever and ever! If 
we don’t have seed, then we won’t have food, either.  

But some say that hybrid seed is more fertile?
They may say so. This is a popular propaganda of 
seed lobbies. While the ancestral seed is 40 to 45% 
fertile, this rate is 80% in hybrid seed. Now I want to 
ask you; do you fight against hunger or poverty? Why 
do I ask this? Just think. A kilo of hybrid tomato seeds 
costs 100 thousand Euros. You can’t buy that much, 
indeed, you will buy 50 grams. They claim that it is 
fertile, but it is not sustainable. You can’t reproduce 
those seeds and you become dependent. Besides, it 
disrupts the chemistry of seed while improving its 
fertility. All its benefits are lost in the end. This is the 
law of nature, indeed, the law of conservation of en-
ergy. Energy can be neither created nor destroyed, 
but it can change form. There is no such behavior 
in nature. If you are improving its fertility, you must 
be sure that you are diminishing its chemistry. Think 
about the tomato of Canakkale, Kilis or Ayas today… 
We studied their chemistry, the metabolites in them 
and compared those with the best hybrid tomato. 
We saw that its benefit was 60% less. This is what I 
mean when I say “You are eating rubbish”. It is just 
useless; let alone give benefits, it harms.   

What kind of harms are you talking about?
We carried out experiments on rats using GMO 
seeds in the University of Vienna. Our findings were 
published all around the world. The sperm of male 
rats and eggs of female rats were reduced after 
the third generation; they became infertile. Do you 
now understand why there are so many test-tube 
baby centers? A French scientist, Seralini, carried 
out an experiment on rats using GMO corns and 
revealed that it led to liver cancer. Seed lobbies will 
immediately take action when you do these, but 
scientific truths cannot be concealed. 

Nowadays people are more conscious and 
sensitive about “organic products”. What do 
you think about organic farming?
People claim to be doing organic farming by saying 
that they do not use manure, agricultural pesticide or 
hormone. I want to ask them; which seed did you use? 
You know, all tomatoes, cucumbers are in the same 
size today, they are standard. There is no genetic vari-
ation. But as for Ayas tomato, they all have a different 
genetic structure, they are large all small. When a dis-
ease comes, all hybrid seeds gets sick. However, as our 
ancestral seeds are varied, not all of them get sick when 
a disease comes. Now they say, “We are going to grow 
tomatoes that are resistant to draught”. That’s shame-

kun. Bu toprağın domatesi yaprağından damlayan 
suyla zaten kendi toprağını nemlendiriyor. 
 
Ata tohumlarımızı gen bankalarında  
koruyabilir miyiz?
Bu şekilde yeteri ölçüde tohumlarınızı koruya-
mazsınız. Şimdi aklınızı kullanın. Tohumu 10-15 yıl 
sakladınız. 15 yıl sonra bir şey oldu, tohumu gen 
bankasından aldınız ve ektiniz. Ama toprak fark-
lı, iklim farklı, koşullar değişmiş. Yani aynı adap-
tasyonu yakalayamazsınız. Bir uyumsuzluk olur. 
Adaptasyonun devamlılığı için genetik canlılığın 
devam etmesi lazım.

Elbette “jenerik” bir çözümden bahsetmiyorum 
ama “çözüm” ne?
Çözüm ecdadımızın bağ, bahçe, tarla kültürüne 
dönmektir! İstediğin modeli getir, ecdadının mo-
deline dönmedikçe sonuç alamazsın. Bakın biz 
bugün ecdadımızın kültürünü uygulayalım Türki-
ye’de tarım sorunu kalmaz. Tımar sisteminden ge-
len bu kültür; toprağı korur, üretimi planlar, çiftçi-
nin hakkını gözetir, üretimi devamlı ve sürdürebilir 
hale getirir. Çözüm yerel kaynaklarımızdadır, bu 
toprağın tarihindeki üretim sistemindedir. Tarımı 
elinde tutan iktidarı elinde tutar. Bugün Avrupa, 
ABD kooperatifçiliği bizden öğrendi. Ama biz ken-
di ecdadımızı beğenmiyoruz. Bir de tabii eğitim, 
eğitim, eğitim! En başta da bunu ifade ettim.

ful, indeed. Tomatoes of these lands already mois-
tens its own soil with water dropping from its leaves.  

Can we preserve our ancestral seeds in 
genbanks? 
You can’t protect the seeds sufficiently. Just think. You 
preserve the seed for 10-15 years. Then something hap-
pens 15 years later, you take the seed from genbank 
and plant it. But the soil is different, the climate is dif-
ferent. All conditions have changed. That’s to say, you 
can’t achieve adaptation. There will be lack of harmo-
ny. Genetic liveliness should continue for adaptation. 

I’m not talking about a “generic” solution for 
sure, but what is the “solution” then?
We should revert to the gardens and crop fields 
of our ancestors! No matter which model we may 
adopt, we can’t get any result if we don’t adopt the 
culture of our ancestors; then we won’t have any 
agricultural issue in Turkey. This culture is coming 
from the manorial system. It will help protection of 
soil, planning of production, protection of farmers’ 
rights. It will ensure continuity and sustainability of 
production. The key to solution lies in our local re-
sources, in the production system of the history of 
these lands. The USA and Europe have learned the 
cooperative system from us. However, we do not 
appreciate our own ancestors. And certainly, edu-
cation is a must! I have already mentioned that. 
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PTT hizmetleriyle ilgili anılarınızı da konuşmak isteriz. 
Her röportajımızda böyle nostaljik bir bölüm de var.  
İlk mektubunuzu hatırlıyor musunuz? 
Bakın ilk mektubum çerçeveli şekilde duvarımda 
duruyor. 30 Ocak 1964 tarihli. Babamın kolejdeyken 
bana yazdığı ilk mektup. İstanbul’da kolejde okurken 
babam ve amcamla çok sık mektuplaşır, memleketle 
haberleşirdim. Neredeyse her hafta. Tabii ilkokulu 
bitirdim, beni doğru İstanbul’a gönderdiler. Eylül ayında 
bir giriyorsunuz okuldan içeri, Haziranın ortasına kadar 
hep okuldasın. Ne bayram, ne yılbaşı, ne yarı yıl tatili... 
İnsan özlüyor tabii. Şimdiki gibi dakika başı iletişim 
kurmak diye bir şey yok. Şimdi teknoloji devrindeyiz, 
özlem duygusu gelişmiyor. Anında telefon elinde. Yahu 
dur, bir özle... Bu mektuplarla o özlemi gideriyorduk.  
 
Peki en son ne zaman mektup gönderdiniz?
1993 – 1994 diyebilirim. Yurtdışına tatile gittiğimiz 
yerlerden kartpostal atardık. Öyle bir alışkanlığım vardı. 

Pul koleksiyonu yapar mıydınız? 
Doğru, pul da biriktiriyordum. Pul defterim de vardı. Hatta 
atmamışımdır, bir yerlerde duruyordur, arasam bulurum. 

En son ne zaman ankesörlü telefon kullandınız? 
1985 yılı. Çukurova Üniversitesi’nde çalışırken annemi 
arardım. Üniversiteden şehir dışını arayamıyorduk. 
Kulübeden arayıp annemle konuşurdum.

Let’s talk about your memories about PTT services. We have 
a nostalgia section for each interview. Do you remember your 
first letter?
Look, that’s my first letter hanging on the wall in frames. It’s dated, 
January 30, 1964. It's the first letter my father wrote me when I 
was studying in a college in Istanbul. My father and uncle used to 
exchange letters quite often then. So, I got news from my homeland, 
almost every week. When I graduated from primary school, they sent 
me to Istanbul right away. You enter to the school in September and 
don’t go out until mid-June. No New Year holiday, religious holiday or 
semester holiday, nothing… You feel longing, for sure. You don’t have 
the opportunity to communicate instantly like today. Now we are in the 
age of technology, we don’t feel longing. We have our mobile phones. 
We don’t give ourselves the chance of feeling that longing! We used 
to fulfill our longing with letters in those times. I grew up in a farm.  

When did you send a letter for the last time?
I think it was either 1993 or 1994. We used to send postcards 
wherever we went for holiday. I had such postcard sending habit. 

Did you use to collect stamps?
Yes, I used to collect stamps. I had a stamp book, which I 
still keep. I don’t know where it is, but I can find if I look for it. 

When did you use the coin box telephone for the last time?
It was 1985. I called my mother while working at Cukurova University. 
We weren’t able to call the external line from university then, so I used 
to call her from the telephone box.
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19. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nin yapısını temelden 
sarsan pek çok siyasal, sosyal ve iktisadi dönüşüm yaşanmış 

ve bu dönüşümler Cumhuriyet Dönemi politikalarını da 
şekillendirmiştir. Osmanlı’nın son döneminde başlayan birçok 

uygulama Cumhuriyet’in ilk yıllarında devam ettirilmiş, bu 
devamlılık bilhassa tarım politikalarında görülmüştür.

A great deal of political, social and financial transformation broke 
out to shake the Ottoman Empire to its foundations throughout 
the 19th century, and forged the policies of the Republican Era. 

Many initiatives taken in the late period of the Ottoman rule were 
perpetuated in the early years of the Republican Era, and that 

made its presence felt particularly in agricultural policies. 

AGRICULTURAL POLICIES 
OF REPUBLICAN ERA

CUMHURİYET’İN  
TARIM POLİTİKALARI

Ekonomi Dünyası / Economy World

Şeyma Acıgöz
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Osmanlı Devleti’ni yüzyıllar boyu ayakta tutan ve 
zirai üretimin istikrarını sağlayan tımar sisteminin 
bozulmasıyla yeni bir kalkınma modeline ihtiyaç 
duyulmuştur. Osmanlı bürokratlarının hazırladığı ve 
uygulamaya çalıştıkları tarımsal kalkınma modeli, 
ülkenin üstünlüğe sahip olduğu ürünlere yoğunlaş-
ması fikrine dayanır. Bu fikre göre devlet, tarımsal 
üretimini arttırarak artı ürün elde edecek ve bu artı 
ürünü ihraç edip sermaye kazanacaktı. Bu sermaye 
birikimi de tarıma dayalı sanayinin güçleneceği or-
tamı sağlamış olacaktı. Fakat dönemin şartları ve sa-
vaş koşulları nedeniyle işler planlandığı gibi gitmedi.

Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte 1923 – 1929 yıl-
ları arasında ülkede ekonomik anlamda genel bir 
toparlanma süreci yaşandı. Devletin aldığı tedbirler 
ve dünya genelinde fiyatlarının yüksek oluşu saye-
sinde tarım üretimi hızla yükseldi ve dış pazara yö-
nelim gerçekleşti. Üstelik bu gelişmeler yalnızca bü-
yük çiftlik sahiplerini değil, çeşitli üretim faaliyetleri 
üzerinden kırsal kesimi de olumlu etkiledi. Bu saye-
de kişi başına düşen milli gelirde de artış gözlendi. 

Ancak 1929’daki Büyük Buhran’la beraber dünya eko-
nomisi küçüldü ve hammadde talebi daraldı. Tarım-
sal ürünlerin fiyatlarında da büyük ölçüde düşüşler 
meydana geldi. Artık dış ticaretin kârlı olduğu gün-
ler geride kalmıştı. İhracatı büyük ölçüde tarımsal 
üretime dayanan Türkiye 1929 Buhranı’ndan fazlaca 
etkilendi. Genç Cumhuriyetin tarım politikası eleş-
tiri almaya başladı ve yeni iktisadi arayışlara girildi. 
Toprağın sürülmesinde traktör ve büyük baş hay-
van sayısının artırılması, öşür vergisinin kaldırılma-
sı ve  kırsal kesimi liman kentlerine bağlayan de-
miryolu projeleri kısa sürede sonuç verdi. Devam 

A need arose for a new development scheme fol-
lowing the disruption of manorialism that carried 
the Ottoman Empire through for centuries and pro-
vided consistency in agricultural production. The 
agricultural development scheme, which was draf-
ted and tried to be implemented by the Ottoman 
bureaucrats, was based on concentration on produ-
cts that the country has a competitive edge about. 
Based on this view, the state would boost agricul-
tural production, provide surplus production and 
export it to generate capital. That capital accumu-
lation would create a setting where agro-industry 
could thrive. However, things did not go as planned 
due to the circumstances of the time and wars.

Upon the proclamation of the republic, the country 
went into an overall recovery process in financial 
terms between 1923 and 1929. The public measures 
and high prices in global markets helped agricul-
tural production rapidly gain momentum and pe-
netrate into global markets. Moreover, they had a 
positive impact on not only large-scale farmers but 
also rural population through a variety of producti-
on operations. This improved the per capita income. 

However, the global economy and demand in 
raw materials contracted upon the advent of 
the Great Depression in 1929. The price of agri-
cultural products took a substantial hit, too. 
The heyday of profitable foreign trade was over. 
Turkey, the export of which heavily relied on 
agricultural production, suffered a lot from the 
Great Depression in 1929. The agricultural po-
licy of the newly-founded republic drew some 
criticism and that led to new economic quests. 
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eden kriz şartlarına rağmen tarımsal üretimde %50 ila %70 do-
layında büyüme kaydeden Türkiye, dış pazarlardaki etkisini de 
sürdürdü. Savaş zamanlarına nazaran demografik toparlanma-
nın da yaşanmasıyla işgücü ihtiyacı da karşılanmaya başlandı. 
Bu durum düşük seyreden tarım fiyatlarına rağmen üretim ar-
tışını devam ettirdi. Bu dönemde Türkiye’nin farklı illerinde açı-
lan şeker, dokuma, bez, süt, halı, kağıt ve tütün fabrikaları son-
raki yıllarda hızla gelişen tarıma dayalı sanayinin temeli oldu. 
1939 – 1945 yılları arasında tarım sektöründe devletçi müdaha-
leler yoğunluk kazandı. İkinci Dünya Savaşı sebebiyle genç nü-
fusun silah altına alınması çalışan iş gücünü azalttı ve üretimi 
düşürdü. Fakat tarım alanındaki asıl değişim hamlesi toprak-
sız köylüye toprak vermeyi amaçlayan ve bunun için arazilerin 
bir kısmına el konulmasını kararlaştıran “Çiftçiyi Topraklandır-
ma Kanunu” oldu. Bu kanuna TBMM içindeki büyük toprak 
sahipleri karşı çıktı. “Dörtlü Takrir” diye tarihe geçen itirazı ha-
zırlayan muhalif isimler arasında dönemin başbakanı Celal Ba-
yar ve geleceğin başbakanı Adnan Menderes de bulunuyordu. 
CHP’den ayrılan muhaliflerin 1946’da kurduğu Demokrat Parti 14 
Mayıs 1950’de tek başına iktidara geldi. Demokrat Parti’nin taba-
nı büyük ölçüde kırsal kesimde yaşayan çiftçilerden oluşuyordu. 
Öyle ki partinin amblemi “kırat” tarımsal üretimle ilişkilendirili-
yordu. Tarımı iktisadî kalkınmanın temeli olarak gören bu hü-

Increasing the number of tractors and 
cattle for cultivation purposes, abolis-
hing ashar tax and rolling out railway 
projects to link rural areas to port cities 
came to fruition in a short span of time. 
Having managed to grow by 50 to 70% 
in agricultural output despite the on-
going crisis, Turkey kept making its pre-
sence felt in global markets. The need 
for labor force began to be met in line 
with the demographic recovery com-
pared to the war times. This kept up 
the output growth despite the low agri-
cultural prices. Having been opened 
across Turkey at the time, sugar mills, 
weaving, cloth, dairy, carpet, paper and 
tobacco plants constituted the basis of 
agro-industry in the ensuing years.

Some governmental actions began 
to dominate the scene in agriculture 
from 1939 to 1945. Calling the young 
population to arms on grounds of 
the World War II cut down the labor 
force and slashed the output. Howe-
ver, it was the Law on Land Owner-
ship for Farmers that served as the 
true breakthrough in agriculture as 
it was intended to provide rural far-
mers with a land and seize some lan-
ds to do so. This law was challenged 
by large-scale land owners of the 
Turkish Parliament. Among the dis-
sidents to the law were Celal Bayar, 
the latest prime minister of Atatürk's 
era and  future-prime minister Adnan 
Menderes who filed a historic motion 
called Motion with Four Signatures. 

The Democrat Party, which was es-
tablished in 1946 by the dissidents 
who parted ways with CHP (Re-
publican People's Party), came to 
power alone on 14th of May, 1950. 
The farmers in rural areas made up 
the majority of the grassroots of the 
Democracy Party.  So much so that 
a galloping white horse, the party's 
logo, was associated with agricultu-
ral output.  The government, which 
considered agriculture the basis of 
economic development, made lar-
ge-scale agricultural investments 
compared to the past years. Many 
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1923’ten Atatürk’ün yaşamını kaybettiği 1938’e kadar 
geçen süreçte tarıma dayalı sanayinin temelini atan 
çok sayıda fabrika açıldı.

Scores of plants were launched to serve as the basis of 
agro-industry  between 1923 and 1938 when  
Atatürk passed away.

kümet tarım sektörüne geçmiş dönemlere nazaran 
çok büyük yatırımlar yaptı. Tarımda makineleşme, 
gübreleme ve zirai sulama imkanlarının geliştiril-
mesi, kredi ve teşviklerin arttırılması gibi devrimsel 
nitelikte pek çok atılım bu dönemde gerçekleşti. 
Marshall Planı ve NATO’ya üyelik çerçevesinde alı-
nan mali yardımlar da tarım kesiminin geliştirilme-
sine aktarıldı. Tüm bu gelişmeler tarımsal üretimin 
hiç olmadığı kadar canlılık yaşamasına sebep oldu. 

Ancak zaman içerisinde Demokrat Parti’nin tarım 
alanında yaptığı hamleler ve getirdiği yenilikler hız-
lı kentleşmeye yenik düştü, kırsal kesimden büyük 
şehirlere göçü tetikledi. Kırsal kesimde iş gücünün 
azalması ve tarım alanlarının hızlıca boşalması bek-
lenmedik bir gelişmeydi. Bu süreçten itibaren Dev-
let; sosyal ve iktisadi politikalarını kırsaldan ziyade 
kentlere yöneltti. Milli ekonomide tarımın payı hızla 
küçülmeye başlarken, ekonominin odağına sanayi 
ve hizmet sektörü kalıcı şekilde yerleşmiş oldu. 

revolutionary breakthroughs such as agricultu-
ral mechanization, improved means of manuring 
and agricultural irrigation, boost of loans and in-
centives were made at the time. The financial aid 
received as a part of the Marshall Plan and NATO 
membership was funneled to the development 
of farmers. All the aforementioned developments 
made agricultural output more efficient than ever. 

However, the breakthroughs and novelties introdu-
ced by the Democrat Party for agriculture succum-
bed to rapid urbanization. That triggered the migra-
tion of farmers to urban areas. The decline in labor 
force of rural population and rapid abandonment of 
agricultural lands were unexpected. From that mo-
ment on, the government shifted the focus of social 
and economic policies on urban areas. The share of 
agriculture in domestic economy began to quickly 
shrink, and industrial operations and service industry 
were placed in the heart of the economy.

45MART - MARCH



47MART - MARCH46

Bizden Haberler / News From Us Bizden Haberler / News From Us

PTT’DEN TARIHE TANIKLIK EDEN SERGI
HISTORIC EXHIBITION BY TURKISH POST

"Milli Mücadele'nin 100. yılında 100 
panoda 100 koleksiyon" sloganıyla 
düzenlenen "Milli Mücadele'nin 100. yılı 
(Misak-ı Milli) konulu pul sergisi, Marmara 
Üniversitesi'nin İstanbul Küçük Ayasofya 
Parkı'nda bulunan binasında düzenlendi. 
PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri 
Federasyonu (TFDF) iş birliğiyle, 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 29 
Ekim 2023'e kadar sürecek etkinlikler 
kapsamında düzenlenen organizasyona 
İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, 
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Ragıp İmamoğlu, Marmara 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa 
Çelen ve TFDF Başkan Yardımcısı Murat 
Hazinedaroğlu'nun yanı sıra çok sayıda 
filatelist katıldı. Sergide konuşan Önal: 
"PTT'nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik 
için kendilerine teşekkür ediyorum. 
Gençlerimiz belki Milli Mücadele'nin, 
Kurtuluş Savaşı'nın ne anlama geldiğini 
çok fazla bilmeyebilir. Bu tür etkinlikler, 
Milli Mücadele'nin ne olduğunu, bu güzel 
vatanımızı kanlarımızla, canlarımızla, 
şehitlerimizle bu günlere getirdiğimizi 
tüm topluma yansıtabilir." dedi. 

Held under the motto of "100 collections in 
100 boards on the Centenary of the National 
Sovereignty", the stamp exhibition with the 
theme of Centenary of the National Sovereignty 
(National Pact) was organized in the premises 
of Marmara University based in Küçük Ayasofya 
Park, Istanbul. Held on the sidelines of events 
to remain in effect until 29th of October, 2023 
in cooperation with the Turkish Post and the 
Turkish Federation of Philately Associations 
(TFDF) and under the auspices of the Turkish 
Presidential Office, the event was attended by 
Ahmet Önal, the deputy governor of Istanbul, 
Mehmet Ragıp İmamoğlu, the deputy general 
director of Turkish Post, Mustafa Çelen, the vice 
president of Marmara University, and Murat 
Haznedaroğlu, the vice chairperson of TFDF, 
as well as scores of philatelists. Delivering an 
address as part of the exhibition, Mr. Önal said: "I 
would like to thank the Turkish Post for holding 
such a momentous event. Young people may 
not be well informed about what the National 
Sovereignty or the War of Independence 
stands for. Such events could be a reminder 
of what the War of Independence was about, 
and that it took sweat, blood and martyrs to 
help our land survive." 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan’ın yerine Adil Karaismailoğlu getirildi. Devir 
teslim töreninde konuşan Karaismailoğlu: “Değerli 
Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden 
faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. 
Bu kadar kısa süre içinde kendisinden çok şey 
öğrendik.” dedi. Adil Karaismailoğlu, yeni görevini 
kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenine layık olmak 
için gayret göstereceğini vurgulayarak şunları 
kaydetti: “Bu göreve layık olmak için elimizden 
geleni yapacağız. Önümüzde çok önemli, bütün 
dünyada ses getirecek, ülkemizin gelişmesine ve 
geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. 
Bunları hep birlikte hızlı bir şekilde yürüteceğiz. 
Bunları yaparken de çok saygıdeğer Bakanımızın 
bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. 
Bakanlığımıza ve hükümetimize verdiği katkılardan 
dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum.” 

Mehmet Cahit Turan, the Minister of Transport and 
Infrastructure, has been replaced by Adil Karaismailoğlu. 
Delivering an address as a part of the handover 
ceremony, Mr. Karaismailoğlu said: "We have tried to 
take important initiatives, making use of the knowledge 
and experience of the distinguished minister. We have 
learned a lot from him in such a short span of time." Adil 
Karaismailoğlu highlighted how he is going to strive to 
be worthy of the trust put by H.E. Recep Tayyip Erdoğan, 
the Turkish President who appointed him to take office, 
and added: "We will do our best to be worthy of this 
office. There are highly important and visionary projects 
ahead to make an indelible impression on the rest of 
the world and contribute to the development and the 
future of Turkey. We are going to run them together 
promptly. While doing so, we are going to make use 
of the knowledge and experience of the esteemed 
minister. I would like to thank him for his inputs to the 
Ministry and the government." 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI 
ADIL KARAISMAILOĞLU OLDU

ADİL KARAİSMAİLOĞLU NAMED MINISTER OF 
TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE
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PTT AŞ’nin başkanlığındaki son Dünya Posta 
Birliği (UPU) İdari Konsey Toplantıları 24-
28 Şubat tarihleri arasında İsviçre’nin Bern 
şehrinde düzenlendi. PTT AŞ Genel Müdürü 
ve UPU İdari Konsey Başkanı Hakan Gülten’in 
konuşmasıyla başlayan toplantılarda dünya 
posta sektörü hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu. Gülten, yaptığı konuşmada: “Global 
değişim dinamiklerinin etkilerini en üst düzeyde 
hissettiğimiz bu dönem, yapılan çalışmalar 
göz önünde bulundurulduğunda aynı ölçüde 
dinamik bir dönem olarak Birliğimizin tarihine 
geçecektir.” dedi. Sektörün içinden biri olarak 

The Universal Postal Union (UPU) Administrative 
Council Sessions held for the last time under 
the presidency of the Turkish Post were held on 
February 24 to 28 in Bern, Switzerland.  Kicked off by 
the address of Hakan Gülten, the Director General 
of the Turkish Post and the Chairman of the UPU 
Council of Administration, the sessions saw the 
exchange of views over the global postal industry. 
In his speech, Mr. Gülten said: "This period of time, 
in which the dynamics of global changes manifests 
themselves the most, is going to go down in the 
history of the Union as a dynamic term given the 
initiatives taken." Putting emphasis on his awareness 

UPU IDARI KONSEY TOPLANTILARI 
ISVIÇRE’DE DÜZENLENDI

UPU ADMINISTRATIVE COUNCIL SESSIONS  
HELD IN SWITZERLAND

as someone who knows it inside out about how 
valuable the initiatives have been, Hakan Gülten 
thanked all the contributors for their efforts during 
the term in which two extraordinary congresses of 
the 145 year-old union were held, and noted that 
endeavors concerning the agenda items would 
be addressed in line with the Union's mission and 
principles, and added: "The reason why the Union 
is one of the oldest international organizations as it 
dates back to 145 years ago is, no doubt,  the need 
for services provided through the network operated 
by the Union. 
 
To keep the network and the whole system going, it 
is our shared responsibility to refresh ourselves in an 
effort to make sure that the interconnected global 
postal system is secure and responsive to needs." 
The inaugural address was followed by deliberations 
over the agenda items and the conclusion of the UPU 
Administrative Council Sessions on February 28. Mr. 
Gülten gathered with the officials of postal services 
from other countries as a part of the sessions. On 
the occasion of the sessions, they held talks over the 
handover ceremony to b held in August.

yapılan çalışmaların değerinin bilincinde 
olduğunu vurgulayan Hakan Gülten, Birliğin 145 
yıllık tarihine iki olağanüstü kongrenin sığdırıldığı 
bu dönemde gerçekleştirilen çalışmalarda 
emeği geçen herkese teşekkür etti ve gündem 
maddelerine ilişkin çalışmaların her zamanki 
gibi Birliğin misyon ve ilkeleri göz önünde 
bulundurularak görüşüleceğini belirterek 
şunları söyledi: “Birliğimizin 145 yıllık tarihiyle 
en eski uluslararası örgütlerden biri olmasının 
sebebi kuşkusuz ki Birliğimizin sağladığı ağ 
üzerinden sunulan hizmetlere duyulan ihtiyaçtır.  
 
Bu ağın ve sistemin devamlılığını sağlamak adına 
kendimizi yenileyerek birbiriyle bağlantılı küresel 
posta sisteminin güvenli ve ihtiyaçlara uygun 
şekilde çalışmasını sağlamak hepimizin ortak 
sorumluluğudur.” Açılış konuşmalarının ardından 
gündem maddelerine geçilen UPU İdari Konsey 
Toplantıları 28 Şubat’ta tamamlandı. Gülten, 
toplantılar kapsamında diğer ülkelerin posta 
servislerinden gelen temsilcilerle bir araya geldi. 
Toplantılarda, Ağustos ayında yapılacak devir 
teslim töreni hakkında da konuşuldu. 
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AWARDS HANDED OUT FOR TURKISH  
POST EXHIBITION ONE FRAME 

BIR KARE PTT SERGISINDE ÖDÜLLER DAĞITILDI 

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği (Ptt-Der), 
Ankara PTT Pul Müzesi’nde “Bir Kare PTT” 
yarışmasının sergisini düzenledi. Sergide yarışmaya 
katılan PTT çalışanlarının çektiği fotoğraflar 
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. PTT Genel 
Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca’nın katılımıyla 
düzenlenen organizasyonda yarışmada dereceye 
girenler ödüllendirildi. 

The Turkish Post Employees Solidarity Association 
(PTT-Der) held an exhibition for the competition 
"One Frame Turkish Post" at the Turkish Post's Stamp 
Museum in Ankara. The exhibition showcased the 
photos taken by the Turkish Post employees for visitors. 
Those ranking among the top three were awarded as 
a part of the event attended by Ali İhsan Karaca, the 
deputy general director of the Turkish Post. 

PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş 
birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhuriyetin 
100. yılı olan 29 Ekim 1923’e kadar sürecek etkinlikler 
kapsamında düzenlenen “Milli Mücadele’nin 100. Yılı” 
konulu pul sergisi, Kahramanmaraş’ta ziyaretçilerini ağırladı. 
Törene Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin 
Güngör, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp 
İmamoğlu ve TFDF 2. Başkanı Murat Hazinedaroğlu katıldı. 
Sergide konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hayrettin Güngör, PTT’nin Türkiye için geçmişten 
bugüne taşıdığı öneme vurgu yaptı. Güngör: “Ülkemiz için 
çok değerli olan PTT’nin Milli Mücadele’nin 100. yılına özel 
düzenlediği sergileri büyük bir mutlulukla takip ediyoruz.” dedi.

Organized in cooperation between the Turkish Post and the 
Turkish Federation of Philately Associations (TFDF) under 
the auspices of the Turkish Presidential Office, the stamp 
exhibition, which is going to remain open until 29th of 
October, 2023 under the theme of Centenary of the National 
Sovereignty, received visitors in the city of Kahramanmaraş. The 
event was attended by Fatih Damatlar, the deputy governor of 
Kahramanmaraş, Hayrettin Güngör, the metropolitan mayor 
of Kahramanmaraş, Mehmet Ragıp İmamoğlu, the deputy 
general director of Turkish Post, and Murat Haznedaroğlu, the 
vice chairperson of TFDF.  Delivering an address as a part of 
the exhibition, Hayrettin Güngör, the metropolitan mayor of 
Kahramanmaraş, highlighted the importance of the Turkish 
Post handed down from past to present for Turkey. Mr. 
Güngör said: "We very much welcome the exhibitions held 
by the Turkish Post on the occasion of the Centenary of the 
National Sovereignty."

TURKISH POST CASTS LIGHT 
ON NATIONAL SOVEREIGNTY IN 
KAHRAMANMARAŞ

PTT AŞ KAHRAMANMARAŞ’TA 
MILLI MÜCADELE’YE IŞIK TUTUYOR

PICK UP YOUR PARCEL AT ANY 
TIME OF THE DAY THANKS TO 
24/7 OPERATIONAL KARGOMAT

KARGOMAT 7/24’LE 
KARGOLARINIZI GÜNÜN 
HER SAATINDE TESLIM ALIN
PTT Kargo, Kargomat 7/24 projesiyle müşterilerine 
istediği her an kargolarını teslim alma seçeneği 
sunuyor. Kargo paketleri, alıcı tarafından 
belirtildiği takdirde istenilen Kargomat’a 
bırakılabiliyor. Ayrıca ePttAVM.com üzerinden 
alınan ve Kargomat’a uygun olan ürünler, 
istenildiğinde bu noktalardan teslim alınabiliyor. 
Tamamen yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen 
Kargomat 7/24’teki ürünler, yağmur veya kar gibi 
olumsuz hava koşullarından da etkilenmiyor. PTT 
Kargo, bu çalışmayla birlikte müşterilerinin evde 
veya iş yerlerinde olmadığı durumlarda alternatif 
bir seçenek sunuyor. 

The Turkish Post offers customers an option to 
take delivery of their parcel off any Kargomat kiosk 
that operates for 24/7. Parcels can be dropped off 
at any Kargomat kiosk upon recipient's request. 
In addition, items ordered on ePttAVM.com and 
suited for Kargomat kiosks can be delivered 
by the kiosks upon request. Items stored in 
Kargomat 24/7 kiosks, which are launched within 
the boundaries of totally domestic and national 
means, are not affected by adverse weather 
conditions such as rainfall or snow. This initiative 
enables the Turkish Post Cargo to provide 
customers with an option for times when they are 
not home or at their workplace.  

51MART - MARCH50

PTT AŞ TÜRKIYE’NIN 
HER YERINDE 

TURKISH POST ALL 
OVER TURKEY 

180 yıllık bir geçmişle Türkiye’nin 
en köklü kuruluşlarından biri 
olan PTT AŞ, hizmet ağını 
genişletmeye devam ediyor. 
“Neredeyseniz oradayız” 
mottosuyla çalışmalarına devam 
eden Şirket, Trabzon, Uşak, 
İstanbul, Bursa, Yalova, Amasya 
ve Ankara PTT Başmüdürlükleri 
bünyesindeki yeni iş yerlerini 
Şubat ayında hizmete açtı. 

The Turkish Post, one of the top long-
established organizations in Turkey as it 
dates back to 180 years ago, is going at 
full speed to expand its service network. 
Taking no break from offering services 
under the motto "we are wherever you 
are", the corporation launched new 
offices in February within the body of 
the Turkish Post headquarters located 
in Trabzon, Uşak, Istanbul, Bursa, Yalova, 
Amasya and Ankara. 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 
04.03.2020 tarihinde tedavüle sunulan "Yardımcı Köpekler" 
konulu 3 x 2,40 TL bedelli (40x30 mm boyutunda) anma 
pulu, söz konusu pula ait (140 x 210 mm boyutunda) 9,50 
TL bedelli ilk gün zarfı PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.
filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında 
satışa sunuldu. Tanıtım toplantısında konuşan PTT AŞ 
Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon, köpeklerin 
insanların en yakın dostu olduğuna ve yaşamlarını 
kolaylaştırdığına dikkat çekerek bu hayvanlara pullarda 
yer vermekten PTT olarak mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT 
Pul Müzesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA" adresinde 
"Yardımcı Köpekler 04.03.2020 ANKARA" ibareli ilk gün 
damgası kullandırılmaya başlandı. 

The Post and Telegraph Corporation (Turkish Post) released a 
commemorative stamp (40x30 mm. in size) for TRY 2.40 x 3 
under the theme of Service Dogs and a first-day cover (140x21 
mm.) for TRY 9.50 on 3.4.2020 at the Turkish Post offices, on 
the Turkish Post's affiliated website www.filateli.gov.tr and 
the philately mobile application. Delivering an address as 
a part of the launching event, Mehmet Orhon, the Head of 
Commercial Papers at the Turkish Post, said that dogs are 
the closest companions to human beings, making things 
easier for them and added that the Turkish Post is pleased 
to feature them on stamps. On the sidelines of the release 
for the philately items in question, a custom-made first-day 
cover that reads "Service Dogs 3.4.2020, ANKARA" was made 
available on 3.4.2020 at the Turkish Post's Stamp Museum 
residing at Atatürk Boulevard, No: 13, Ulus/Ankara. 

COMMEMORATIVE STAMP BY 
TURKISH POST UNDER THE THEME 
OF SERVICE DOGS

PTT’DEN “YARDIMCI 
KÖPEKLER” KONULU ANMA PULU

VALENTINE'S DAY STAMP 
EXHIBITIONS BY TURKISH POST

PTT AŞ’DEN SEVGILILER GÜNÜ 
KONULU PUL SERGILERI
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
AŞ), 2020 yılı pul sergi planı kapsamında 12-
16 Şubat tarihleri arasında “Sevgililer Günü 
Konulu Pul Sergileri” düzenledi. Sergide 
Sevgililer Günü Konulu Pul Sergisi 12-
16.02.2020 ANKARA, Sevgililer Günü Konulu 
Pul Sergisi 12-16.02.2020 İSTANBUL, Sevgililer 
Günü Konulu Pul Sergisi 12-16.02.2020 İZMİR 
ibareli özel tarih damgaları kullandırıldı. Söz 
konusu özel tarih damgalı zarflar 4,00 TL 
bedelle PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web 
adresinde, filateli cep uygulamasında ve sergi 
alanlarında satışa sunuldu. 

The Post and Telegraph Corporation (Turkish 
Post) organized a Valentine's Day Stamp 
Exhibition on February 12 to 16 as a part of the 
stamp exhibition plan for the year 2020. Custom-
dated stamps, which read Valentine's Day Stamp 
Exhibition 2.12-16.2020 ANKARA, Valentine's Day 
Stamp Exhibition 2.12-16.2020 ISTANBUL, and 
Valentine's Day Stamp Exhibition 2.12-16.2020 
IZMIR, were made available as a part of the 
exhibition. Some custom-made covers that bear 
the date of the event were put up for sale for 
TRY 4.00 on PTT's philately websitewww.filateli.
gov.tr, on the philately mobile application and 
across the exhibition halls. 
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TOPRAKTAN GELEN 
SANAT

ART FROM THE EARTH
Seramikçilik, Türk kültürünün en eski ve en saygın mesleklerden biri. 

Atalarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı kap – kacaklarla 
başlayan meslek, günümüzde el sanatlarının en güzel örneklerini sergilemeye 

devam ediyor. Biz de öğrencilik yıllarından beri bu işin mutfağında bulunan 
ve hâlen Kayseri Olgunlaştırma Enstitüsü’nde seramik sanatçısı olarak çalışan 

Sinem Güser’le seramik sanatını ve kendi hikâyesini konuştuk. 

Ceramics is one of the oldest and well-recognized professions in Turkish 
culture. The profession, which began in an attempt by our ancestors to make 
pots and pans to meet their daily needs, continues to exhibit some of the best 
examples of handicrafts today. We talked about the art of ceramics and the 
story of Sinem Güser, who has come up through the ranks and is currently 

working as a ceramics artist at Kayseri Maturity Institute. 

Mücahit Burak Bağçe

SERAMİK SANATINA NASIL BAŞLADINIZ?
Ben kil ile ilk olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Hey-
kel Bölümü’ne başladığımda tanıştım. Bu bölü-
me geçene kadar seramik hakkında bir fikrim 
yoktu. Çünkü fakülteye hazırlık aşamasındayken 
tek kaygım kara kalem çalışmalarıydı. Ta ki ça-
mura dokunana kadar. O ilk dokunuştan sonra 
tek gayem seramikçiliği meslek edinmek oldu. 
Bu sebeple kendimi heykel bölümüne ait his-
setmiyordum. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne giriş 
yaptıktan sonra Seramik Bölümü’nün varlığın-
dan haberdar oldum. Yaklaşık iki sene sonra bu 
bölümü bırakarak Seramik Bölümü’ne geçme-
ye karar verdim. Her şeye sıfırdan başlamış ol-
dum ama bundan dolayı hiç pişmanlık yaşama-
dım. Çünkü ait olduğum yer kesinlikle burasıydı. 

Kil ile aramdaki esas bağ çömlekçi tornasına 
oturduktan sonra güçlendi. O an yaşadığım his 
yoğunluğu inanılmazdı. Hemen ardından evimde 
küçük bir atölye ortamı oluşturdum. Kurduğum 
bu küçük atölye vasıtasıyla erkek kardeşim 
de seramikle tanıştı. Kardeşim, yedi yaşından 
itibaren çamurun yaydığı pozitif enerjiyle büyüdü. 
Hayalindeki oyuncakları kendisi başına kilden 
yapabiliyordu. Ailemin eğitim hayatım boyunca 
seramiğe olan alakası ve verdikleri destek beni 
her zaman motive etmiştir.

HOW DID YOU START THE ART OF 
CERAMICS?
I first met clay when I started studying at the 
Department of Sculpture at the Faculty of 
Fine Arts. I did not know anything about ce-
ramics until I started studying at this depart-
ment. When I was studying for the faculty, I 
was only dealing with charcoal drawing. Until 
I laid my hands on mud. After that first touch, 
my only goal was to deal with ceramics for a 
living. That is why I didn't feel like I belonged 
in the department of sculpture. After start-
ing the Faculty of Fine Arts, I heard about 
the department of ceramics. After about two 
years, I decided to drop out of this depart-
ment and start the department of ceramics. I 
had to start everything from scratch but nev-
er once, I have regretted doing so. Because 
this was definitely the place I belonged to. 

The bond between me and clay became 
stronger after I sat by the potter's wheel. 
What I felt at that moment was intense. Im-
mediately afterwards, I set up a small work-
shop at my house. My little brother also met 
ceramics thanks to this little workshop. From 
the age of seven, my brother grew up with 
the positive energy emanating from mud.  
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ÜRETTİĞİNİZ BİR ESER SON HÂLİNE GELENE 
KADAR HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİYOR?
Dilerseniz bu aşamaları size maddeler halinde 
açıklayayım:
l Öncelikle kil, içinde hava kalmayacak şekilde iyi-
ce yoğurulur.
l Şekillendirme tekniği belirlendikten sonra yapı-
lan obje dikkatli bir şekilde kurumaya bırakılır.
l Objenin tam kuruması gerçekleştikten sonra 
900 °c ile 1000 °c aralığında ısıtılmış seramik fırı-
nında ilk pişirim yapılır. Buna “bisküvi pişirimi” de-
nir.
l Bünyenin daha estetik bir görünüm kazanması 
amacıyla “sır” adı verilen boyama işlemi yapılır ve 
en az 1050 °c sıcaklıkta ikinci bir fırınlama işlemi 
başlar.
Tabii belirtmekte fayda var; tüm bu aşamalar-
da geçen süre, kullanılan tekniğe ve söz konusu 
eserin ölçüsüne göre değişkenlik gösterir. Örnek 
verecek olursam serbest el ile şekillendirme yön-
temiyle üretilen ve yaklaşık 50 cm uzunluğun-
da bir vazo maksimum 20 günde şekillendirilir. 
Yine aynı ürünün tamamen kuruması da yakla-
şık 20 gün sonra gerçekleşmektedir. Bisküvi ve 
sır pişirimi süreçleriyse 4 gün içinde tamamla-
nabilir. Çömlekçi tornasında veya döküm yön-
temiyle elde edilen aynı ölçüdeki mamulün ya-
pım aşaması daha kısa sürmektedir. Anlaşıldığı 
üzere seramik bir ürün, çeşitli yöntemlerle şe-
killendirilmekte ve ürünün ortaya çıkma süresi 
de bu yöntemlere bağlı olarak değişmektedir. 

SERAMİK SANATININ ALTINDA ÇİNİCİLİK 
VEYA ÇÖMLEKÇİLİK GİBİ FARKLI KOLLAR 
BULUNUYOR. SİZ BU KOLLARDAN HERHANGİ 
BİRİNDE Mİ UZMANLAŞTINIZ YOKSA HEPSİ 
HAKKINDA BİLGİNİZ VAR MI? 
Asıl hedefim çağdaş sanat eserleri üretmek. An-
cak bununla birlikte çinicilik ve çömlekçilik alanın-
da da deneyimlerim ve yapmış olduğum çalışma-
larım var. Her biri ayrı bir sanat, ayrı bir hikâye. Çini 
bir eserin seramikte olduğu gibi farklı teknikleri 
vardır. İki boyutlu ve üç boyutlu şekillendirmeler 
yapılır. Ürünlerin pişirme derecesi 900 °c’dir. Çini 
eserlerde daha çok geleneksel motifler kullanıl-
maktadır. Çömlekçi tornası ise çok eski bir geçmişi 
olan ham ve gelişerek günümüze kadar gelen bir 
şekillendirme yöntemidir. Eğer bir eserin üretim 
sürecini çabucak tamamlamak istiyorsanız çöm-
lekçi tornasına oturmanız gerekir. Türkiye’de pek 
çok özel atölye çömlekçi tornasında eğitim ver-
mektedir. Bununla birlikte bu atölyelerin büyük bir 
çoğunluğu Nevşehir’de bulunmaktadır. Ben, çöm-

He could make dream toys from mud all 
by himself. The interest of my parents in ce-
ramics and their support throughout my 
academic life have always motivated me. 

WHAT STAGES DOES A PIECE OF ART GO 
THROUGH UNTIL IT IS COMPLETE?
I can go through these steps one by one, if you 
like:
l First of all, you need to properly knead the 
clay to get rid of any air bubbles.
l After shaping it, you carefully leave the object 
to dry.
l After it is fully dry, you do the initial baking 
at a ceramic kiln at 900 to 1000°C. This is called 
bisque firing.
l To give a more aesthetic look to the object, 
you "glaze" it and bake it for a second time at a 
temperature of at least 1050°C.
Of course, I have to add that the duration of 
all of these processes depend on the tech-
nique you are using and the size of the piece. 
For example, a 50-cm long vase made by free 
hand forming method will be complete in 
a maximum of 20 days. That same vase will 
dry in 20 days. Bisque firing and glazing pro-
cesses will take around 4 days. A same-size 
piece that is made on the potter's wheel or 
by casting will take less time. As you can see, 
a ceramic piece can be shaped using different 
methods and the time it takes to complete a 
piece depends on which method you choose. 

THE ART OF CERAMICS HAS VARIOUS 
SUB CATEGORIES SUCH AS TILE-MAKING 
AND POTTERY. DID YOU SPECIALIZE 
IN ANY OF THESE FIELDS OR ARE YOU 
KNOWLEDGEABLE ON ALL OF THEM? 
My main goal is to make contemporary art. 
However, I also have experience and pieces in 
the fields of tile-making and pottery. Each is 
an art on its own and each has its own story. 
Tile-making has various techniques just as in 
ceramics. You can shape a piece in two or three 
dimensions. The pieces are baked at 900 °C. 
More traditional designs are used in tilework. 
The potter's wheel is a forming method dating 
back to many years ago and has been develop-
ing ever since. If you want to complete a piece 
in a shorter time, you have to sit by the pot-
ter's wheel. There are many workshops in Tur-
key that offer training by potter's wheels. And 
majority of these workshops are in Nevşehir. I 

lekçi tornasında mümkün olduğunca zaman geçiriyor 
ve kendimi bu alanda geliştirmeye devam ediyorum. 

TOPRAKLA UĞRAŞMANIN VE ONUNLA ETKİLEŞİM 
HALİNDE OLMANIN İNSANA BİR TERAPİ GİBİ 
GELDİĞİNİ SÖYLERLER. TOPRAĞIN SİZİN 
ÜZERİNİZDE BÖYLE BİR ETKİSİ VAR MI? 
Çok doğru bir söylem. Çamur… O âdeta bir büyü. Öyle 
güzel bir büyü ki günlük yaşantımda taşıdığım tüm 
stres verici düşüncelerin çamurla ilgilenirken kafam-
dan uçup gittiğini hissedebiliyorum. O an ben ve ça-
mur derin, sade bir aydınlığın içinde baş başayız. Ruh 
ve beden sıhhati doğru orantılıdır ve çamurla etki-
leşim içinde olmak bana bu imkânı sunuyor. Üstelik 
böylesine motive eden bir şeyi meslek hâline getir-
mek de benim için ayrıca güzel. Ne demek istediğimi 
anlamak için sizin de bunu tecrübe etmeniz gerekir. 

SERAMİK SANATI NEREDEYSE İNSANLIK TARİHİ 
KADAR ESKİ. BU SÜREÇTE ÇOK FAZLA DEĞİŞİME 
UĞRADI MI?
Elbette değişime uğradı. Toprağın altında uzun süre-
ler boyunca pişen çömleklerden, elektrikli fırınlarda 
pişen çömleklere kadar geldik. Çömlekçi tornalarının 
da artık daha gelişmiş versiyonlarını görmekteyiz. Sır 
keşifleri noktasında ise çok daha kaliteli ve alternatif 
ham maddelere hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu, sa-
natın gelişerek ilerlemesinde önemli bir süreç. Bir tek 
sanatsal anlamda değil, bu değişim seramik endüst-
risinde de olumlu sonuçlar doğurmaya devam ediyor. 

try to spend as much time as possible by the pot-
ter's wheel to further improve myself in this field. 

IT IS BELIEVED THAT TOUCHING AND 
INTERACTING WITH EARTH FEELS LIKE 
THERAPY. DOES EARTH HAVE SUCH AN 
IMPACT ON YOU? 
That is very true. Mud, it's like magic. It is such a 
magical thing that when I am working with it, I 
feel like every stressful thought in my mind flies 
away. At that moment, it is only me and the mud 
in deep and simple light. The health of the body 
and the soul go hand in hand and interacting with 
mud offers me that opportunity. Also, it is great 
to be doing such a motivating activity for a living. 
You have to experience it to fully understand what 
I mean. 

THE ART OF CERAMICS IS ALMOST AS OLD 
AS HUMAN HISTORY. HAS IT CHANGED MUCH 
THROUGHOUT HISTORY?
Of course, it has. We started with pots cooked under 
the earth for long periods and now we are baking 
pots in electric ovens. There are now more advanced 
versions of potter's wheels. In terms of glazing, we 
are now able to get our hands on higher quality raw 
materials faster. This is important as it helps the art 
to further develop. This has positive benefits not only 
on the art itself but also on the ceramics industry. 

57MART - MARCH56



Atölye / Workshop

ÜLKEMİZDEKİ SERAMİK SANATINA VE SERAMİK  
SANATÇILIĞINA GEREKEN DEĞER VERİLİYOR MU? 
Türkiye’de seramik sanatçısı olmak gerçekten çok 
zor. Çünkü pek görünürlüğümüz yok. Hâliyle sanatı-
mızı icra ederken ham maddelere rahat ulaşabiliyor 
olsak da tüketim noktasında olması gerektiğinden 
fazla enerji harcamamız gerekiyor. Aslında evleri-
mizde seramik ürünlerle yaşarken bunların sanat-
sal anlamı ve değerinden çok haberdar değiliz. Bu 
yüzden seramik sanatının toplum tarafından çok 
da tüketilmesini bekleyemeyiz. Seramik sanatı-
nın hak ettiği değeri görebilmesi için toplumun sa-
nat ve kil ile etkileşimini olabildiğince artırmalıyız. 

GELECEKTE YAPMAK İSTEDİĞİNİZ BİR PROJE VEYA 
BERABER ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİZ BİRİ VAR MI? 
Proje üretmek için daha iyi olanaklarda bir atölye im-
kanına ihtiyacım olduğunu itiraf etmeliyim. Eğer ger-
çek bir atölye kurmak istiyorsanız bu atölyenin bir se-
ramik fırınına sahip olması şarttır. Aksi takdirde verimli 
bir çalışma olmuyor. Proje aşamasında yaşanan bu tür 
aksaklıklar, sanatçı için oldukça yıpratıcı olabiliyor. Sağ-
lıklı ve eksiksiz bir atölye imkânına kavuşunca da büyük 
boyutlu seramik enstelasyonları yaparak kişisel sergimi 
açmak istiyorum.

DO YOU THINK THAT THE ART CERAMICS AND ITS 
ARTISTS RECEIVE ENOUGH ATTENTION IN TURKEY? 
It is quite difficult to be a ceramics artist in Turkey. 
Because we do not have much visibility. Conse-
quently, even though we can easily access raw ma-
terials, we have to spend more energy than we need 
to in terms of consumption. We actually have a lot of 
ceramic products in our homes but we are not very 
much aware of their artistic meaning and value. 
That is why we cannot expect the art of ceramics to 
be consumed by society. To make sure that the art 
of ceramics receives the value it deserves, we need 
to increase the public's interaction with art and clay. 

DO YOU HAVE A PROJECT IN MIND FOR THE 
FUTURE OR ANYONE YOU WOULD LIKE TO 
WORK WITH? 
I have to admit that I need a better-equipped workshop 
to produce projects. If you want a full-fledged work-
shop, you need to have a ceramic kiln. Otherwise, what 
you do will not be productive. Such setbacks during the 
course of a project can be quite consuming for the art-
ist. When I have a fully-equipped workshop, I want to 
produce large-sized ceramic installations and open a 
solo exhibition.
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Can Özdemir

TARIMLA BAŞLAYAN 
MEDENİYET:  

DÜN, BUGÜN, YARIN

CIVILIZATION ROLLED OUT BY 
AGRICULTURE

PAST, PRESENT, FUTURE

Avcılık ve toplayıcılıkla geçen yılların ardından yaşadığı toprağı 
kullanmayı öğrenen insan, tarımı keşfederek yerleşik yaşama geçti 

ve ilk medeni şehirleri kurdu. Medeniyetin başlangıcını simgeleyen 
Tarım Devrimi; yazının, geometrinin, takvimin ve paranın 

bulunmasına zemin hazırladı. Kanun yapma ve devlet kurma 
süreçleriyle de hayatımızda köklü bir değişime neden oldu.

aving had a command over how to use the land they lived on 
after centuries of hunting and gathering, people discovered 
agriculture and adopted a settled life, founding the earliest 
civilized cities. The Agricultural Revolution, which typifies 
the outset of civilized life, paved the way for the discovery of 
geometry, calendars and money. It brought about dramatic 

changes in our lives through lawmaking and state-founding.
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Toprağı ekmeye başlayan insanoğlu, konar 
göçer hayattan yerleşik hayata geçmiş; sanatın 
ve mimarinin ilk örneklerini sergilediği şehirler 
kurmuştur. Tarımsal üretimin planlanması takvim 
ve geometrinin gelişmesine sebep olmuş, üretim 
artışıyla birlikte gündeme gelen “artı ürün”, paranın, 
ekonomik sistemlerin ve teknolojinin gelişimine 
kapı aralamıştır. Zaman içerisinde “toprağa ve 
su kaynaklarına sahip olma” güdüsü aşiret tipi 
siyasi kümelenmeleri, şehir devletlerini ve büyük 
imparatorlukları sahneye çıkarmış; bunlar arası 
çekişme ve savaşlar tarih sayfalarını doldurmuştur.   
 
İLK TARIM ALETLERİ
Yeryüzündeki ilk tarımsal faaliyetin M.Ö. 9.000 
yılında Fırat – Dicle havzasında yapılmaya başladığı 
düşünülmektedir. Göbeklitepe’nin keşfiyle bu tarihin 
M.Ö. 12.000’lere uzandığını iddia edenler de vardır. 
Öncelikle buğday, arpa, mercimek ve nohut gibi 
tahılları ekmeye başlayan insanoğlu, hasat ve ekme 
işlemi için basit aletler kullanıyordu. Toprağı işlemek 
için taş ya da geyik boynuzu gibi sert malzemeden 
çapalar, ekinleri biçebilmek için inek kaburgasından 
oraklar yapıyordu.  
Sümerliler tekerleğin icadı sonrasında sabanı 
geliştirdi ve tarımsal faaliyetlerde bir sıçrama 
yaşandı. M.Ö. 4000’lerde bazı hayvan türlerinin 
evcilleştirilmesi ve tarım için kullanılmaya 

Having begun to cultivate the land, man made a tran-
sition from nomadic to settled life, and founded cities 
where the early epitomes of architecture were dis-
played. Planning agricultural production led to the 
development of calendars and geometry, and surplus 
production, which had been brought about by pro-
duction growth, cracked the door open for the coin-
age of money and financial systems and development 
of technology. The motive to possess the soil and wa-
ter reservoirs brought out tribe-based political clus-
ters, city states and major empires while the history 
became teem with conflicts and wars between them. 

EARLIEST AGRICULTURAL TOOLS
The earliest agricultural efforts on Earth are estimated 
to have originated around the Euphrates - Tigris basin in 
B.C. 9000. To some, they date back to B.C. 12.000 due to 
the discoveries in Göbeklitepe. Having first cultivate ce-
reals such as wheat, barley, lentil and chickpea, man used 
to have simple tools for harvest and cultivation. Anchors 
were made of rough materials such as stone or buckhorn 
for cultivation, with reapers mad of cow's ribs for reaping 
purposes. The Sumerians devised the plough upon the 
invention of the wheel, and that led to a breakthrough 
in agriculture. Production took a substantial boost as 
some animals were tamed and put to use for agricultur-
al purposes in B.C. 4000. Agricultural productivity and 
revenues rapidly rose when the wheeled plough, which 

Tarım 4.0: Tarımın Geleceği Raporu’nda; Avrupa’da yıllık cirosu 
26 milyar avro olan, 450 farklı tarım makinesi üreten 4.500 

üretici olduğu ve bu sektörün 135.000 kişinin istihdam ettiği 
belirtilmektedir. 

Agriculture 4.0: The Report on The Future Of Farming Technology 
notes that there are 4500 manufacturers that generate an annual 

turnover of EUR 26 billion and manufacture 450 agricultural 
machines, and the whole industry employs 135.000 people.
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başlanması üretimi ciddi oranda 
arttırdı. Roma İmparatorluğu’nda 
sabanın gelişmiş hâli pulluğun 
tarım arazilerinde kullanılmaya 
başlanmasıyla tarımdan elde 
edilen verim ve gelir hızlıca arttı. 
M.S. 11. yüzyılda bire iki buçuk veren 
buğday, M.S. 13. yüzyıla gelindiğinde 
bire dört vermeye başlamıştı. 

BUHARIN GÜCÜ
Toprak ve dolayısıyla tarım yüzyıllar 
boyu en büyük zenginlik kaynağı 
kabul edildi. “Artı ürün”ün yarattığı 
servet birikimi zaman içinde yeni 
bir sınıfsal yapı oluşturdu ve bu 
yapı 18. Yüzyıla gelindiğinde Sanayi 
Devrimi’ni gerçekleştirdi. Buharın 
gücüyle İngiltere’de başlayan 
Sanayi Devrimi; hızla Batı Avrupa, 
Kuzey Amerika ve Japonya’ya 
yayıldı. Devrimin hemen ardından 
buhar gücüyle çalışan makineler ve 
fabrikalar hayatımıza girdi.
Elbette “tarıma dayalı sanayi” 
tarımsal faaliyetlerde de kökten bir 
değişime neden oldu. 19. yüzyılın 
başında geliştirilen tohum ekme 
ve harman makineleri bir çırpıda 
dünya geneline yayıldı. 1851 yılında 
Londra’da düzenlenen 1. Dünya 
Sergisi’nin ardından tarımsal 
üretim hiç olmadığı kadar hızlandı. 
Takvimler 1892 yılını gösterirken 
benzinle çalışan traktör, biçerdöver, 
tohum serpme, pamuk ve mısır 
toplama makineleri ABD’deki 
tarlalarda arı gibi çalışıyordu.

TARIMDA GELECEK
Teknolojinin günümüzde en fazla 
dönüştürdüğü sektörlerden biri 
olan tarım, emekten bilgiye doğru 
evrilen bir çizgi izlemektedir. 
Dünya üzerinde tarım üssü olarak 
bilinen birçok bölge önemini 
yitirmekte ve tarım, ilerleyen 
teknolojiyle birlikte yeryüzünün 
her bölgesine yayılmaktadır. 
Güncel veriler, tarımın artık 
büyük bir girişimcilik alanı hâline 
geldiğini göstermektedir. Akıllı 
tarım uygulamaları ve Tarım 4.0 
ile birlikte; birbiriyle haberleşebilen 

tarım makineleri, drone uygulamaları, otonom 
traktörler, sensörler, bulut teknolojisi ve artırılmış 
gerçeklik uygulamalarıyla günümüz tarımı, daha 
az emek ve daha çok bilgiyle şekillenmektedir. 

TARIM 4.0
Tarım alanlarına yerleştirilecek sensörler 
sayesinde çiftçiler; toprağın, havanın ve su 
kaynaklarının durumu hakkında anlık verilere 
hızlıca ulaşabilecek, telematik ekipmanlar 
sayesinde muhtemel sorunları traktörlerinden 
öğrenebilecekler. Çiftçiler yine sensörler sayesinde 
toprak verimlilik analizine hızlıca ulaşabilecek ve 
kızılötesi teknolojisi ile metrekare başına düşen 
tohum miktarını saniyeler içinde öğrenebilecekler.  

Agbot adı verilen tarım robotları; hasattan 
sulamaya, toprağın havalandırmasından ilaçlamaya 
kadar her şeyi üstlenecekler. İnsan müdahalesi 
olmaksızın arazinin gözlemlenmesi ve yapılan 
tahminlerle yüksek verim garanti edilecek.   

Dikey tarım teknolojisiyle birlikte, seralarda 
uygulanan teknikler büyük metropollerin çatılarında 
kullanılmaya başlanacak. Metropol insanı böylelikle 
yıl boyu ekin yetiştirebilecek. Dikey tarım, kentsel gıda 
otonomisi anlamına gelecek ve lojistik maliyetleri 
radikal bir biçimde düşecek.  

was an advanced version of regular plough, was put to use by the Roman 
Empire. Wits its crop yield amounting to one in two and a half in A.D. 11th 
century, wheat production began to yield one to four in A.D. 13th century. 

STEAM POWER
Soil and agriculture were regarded as the top source of wealth for centu-
ries. Forged by surplus production, wealth accumulation carved out a new 
class in time, and it led to the Industrial Revolution in the 18th century.  Hav-
ing originated in Britain thanks to steam power, the Industrial Revolution 
began to spread across the Western Europe, North America and Japan. 
Right after then, the revolution brought steam-powered machines and 
plants to life.
It goes without saying that agro-industry caused radical transforma-
tion in agriculture. Devised in early 19th century, seed planters and har-
vesting machinery pervaded the whole world in a flash. Agricultural 
production picked up speed more than ever following the 1851 Great 
Exhibition held in London. As the year marked 1892, gasoline-pow-
ered tractors, combine harvesters, seed planters, cotton and corn pick-
ing machines were as busy as a bee in the lands of the United States. 

FUTURE OF AGRICULTURE
Spot: Hybrid seeds or GMOs spring to the mind of most of us when it comes 
to agricultural technology. However, there are a myriad of useful novelties 
that facilitate the livelihood of farmers and boost production apart from 
those "harmful" developments. Agriculture, which is one of the industries 
transformed by technology the most, follows a course that gravitates from 
labor to know-how. Many part of the world renowned as an agricultural 
hub lose their ground, and agriculture spread across the globe in line with technological developments. Current figures suggest 

that agriculture has now morphed into a major line 
of entrepreneurship. Smart agricultural practices and 
Agriculture 4.0 make today's agriculture rely on less 
labor and more know-how about intercommunicat-
ing agricultural machines, drones, autonomous trac-
tors, sensors, cloud technology and augmented reality. 

AGRICULTURE 4.0
Situated in agricultural lands, sensors help farmers have 
quick access to instant data about the soil, weather and 
water reservoirs, and telematic equipment lets them 
know about potential problems through tractors. Farm-
ers use sensors to promptly analyze soil productivity, 
and draw on infrared technology to find out about the 
amount of seeds per square meter in seconds.
Agricultural robots, abbreviated as agbot, will 
take over all the roles ranging from harvest, irri-
gation and plowing and pest control. Estimations 
and land monitoring without any human involve-
ment will offer a warranty for high productivity. 

Vertical farming technology will enable to adopt tech-
niques, which are normally adopted in greenhouses, 
on rooftops in major cities. That will help urban people 
grow crops throughout the year. Vertical farming will 
stand for urban food autonomy and cause a radical de-
cline in logistic costs.
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KUZEY’İ ÇÖL, 
GÜNEY’İ YEŞİL 
ÜLKE: SUDAN

A DESERT TO THE NORTH, 
A GREEN LAND TO THE 

SOUTH: SUDAN

Bu ay PTT Hayat olarak sizleri Mavi’yle Beyaz Nil’in birleştiği, eski 
uygarlıkların izleri arasında kaybolacağınız Sudan’a götürüyoruz. 

For this month's issue, PTT Life takes you to Sudan where the 
Blue and White Nile meet and you get to lose yourself in the 

midst of marks left by the ancient civilizations. 

Talha Kabukçu
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2011 yılına kadar yüzölçümü açısından Afrika’nın en 
büyük üçüncü ülkesi olan Sudan, Güney bölgesinin 
bağımsızlığını ilan etmesiyle ikiye bölündü. Güney 
Sudan’ın kurulmasının ardından; petrol yatakları, sa-
fari alanları ve yağış alan bölgelerin önemli bir kısmı 
Sudan’ın elinden çıktı. Yine de ülkede büyük tarım 
arazileri bulunuyor ve önemli ölçüde pamuk üretimi 
yapılıyor. Çobanlık ve hayvancılık da Sudan ekono-
misinde öne çıkan faaliyetler arasında... Gelin ayrıntı-
lara birlikte bakalım.

KUZEYİ SAHRA ÇÖLÜ
Sudan’ın kuzeyi Sahra Çölü’yle kaplı. Toprak yapısı 
ve kuraklık nedeniyle bu bölgede tarım yapılamı-
yor. Zira kuzey ve batı bölgelerde kumlu ve tarıma 
uygun olmayan çöl toprakları bulunuyor. 40 derece-
yi bulan sıcaklıklar kurak arazi ile birleşince yaşam 
koşulları elverişsiz hale geliyor. Bu nedenle kuzey 
bölgelerde yerleşim de yaygın değil. Ülkenin güney 
kesimi ekvatora daha yakın olduğu için iklim ku-
şağı da farklılık gösteriyor ve çöl iklimi yerini ekva-
toral iklime bırakıyor. Toprak yapısı da killi ve laterit 
olarak da bilinen kırmızı kil toprağına dönüşüyor. 

Sudan, which was the third largest country in Africa 
in terms of size until the year 2011, was divided into 
two upon the declaration of Southern independ-
ence. Following the formation of South Sudan, the 
majority of oil reserves, safari zones and rainfall terri-
tories got out of Sudan's possession. Yet, the country 
is home to sizable agricultural lands with substantial 
cotton production. Shepherding and animal breed-
ing are some of the major means of livelihood for the 
Sudanese economy. Let's take a closer look at it now.

SAHARA DESERT TO THE NORTH
Sudan is encircled by the Sahara Desert to the 
north. The soil characteristics and drought make it 
unfit for agricultural production. In fact, the north-
ern and western parts of the country have sandy 
and desert-like soil that is no good for agricul-
ture.  The combination of heat that can go up to 
40 °C and the dry land make it inhabitable. That is 
why settlements are sporadic in the north. As the 
southern part of the country is in close proximi-
ty to the equator, the climate zone varies, and the 
desert climate gives way to the equatorial climate.  

Ülkenin yüzölçümü, Türkiye’nin yaklaşık 
iki buçuk katı olsa da tarıma müsait 
topraklar kısıtlı ve sadece ekvatora yakın 
güney bölgelerde. 

While the size of the country is two and a 
half times larger than that of Turkey, arable 
lands are scarce and they all are located in 
the southern part near the equator. 
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TUTİ ADASI:
Tuti Adası, Beyaz ve Mavi 
Nil Nehirlerinin kesişerek 
Nil Nehri’ni oluşturduğu 
geniş su havzasında 
alüvyonların birikimiyle 
oluşmuştur. Adada tarım 
faaliyetleri yapılmakta ve 
görülmeye değer yeşil 
bahçeler bulunmaktadır. 
Başkent Hartum’un 
merkezindeki konumuyla 
turistlerin uğrak noktası 
olan adada bahçeler arası 
gezinti yapabilir, Sudan 
çiftçilerinin tarımsal 
faaliyetlerini izleyebilir ve 
adanın kıyı bölgelerinde 
ayaklarınızı Nil Nehri’ne 
sokarak keyifli anlar 
yaşayabilirsiniz. 

TUTI ISLAND:
Tuti Island is formed by 
alluviums piled up in a 
wide water basin created 
by the Nile River with the 
merging of the White 
and Blue tributaries. The 
island is fit for agriculture 
and home to worth-
visiting green gardens. 
On the island, which is a 
beaten track for tourists 
as it is located in the 
heart of the capital town 
of Khartoum, you can go 
on a trip in the midst of 
the gardens, watch the 
agricultural activities of 
the Sudanese farmers 
and dip your feet into the 
Nile River on the coastal 
sites of the island, and 
enjoy yourself. 

MEROE PİRAMİTLERİ:
Ülkedeki tarihi eserlerin 
en önemlisi şüphesiz Kush 
İmparatorluğu tarafından inşa 
edilen ve ‘Nubia’ olarak da 
adlandırılan piramitlerdir. Üst 
kısımları yıkılan piramitler arasında 
büyük oranda ayakta kalan Meroe 
Piramidi milattan önce 720-300 
yılları arasına tarihleniyor. Mısırdaki 
piramitler gibi devasa olmasa da 
ülkenin tarihini ve kültürel mirasını 
tanımak açısından oldukça 
önemli. Başkent Hartum’un 
200 km kuzeydoğusunda yer 
alan piramitler ülkeyi ziyaret 
eden turistlerin önemli uğrak 
noktalarından. 

MEROE PYRAMIDS:
Beyond any doubt, the 
most important historical 
landmark of the country is the 
pyramids called Nubia built 
by the Kingdom of Kush. Of 
the pyramids the upper parts 
of which are now ruined, the 
largely-intact Meroe Pyramids 
date back to 720 to 300 B.C. 
While they are not as massive as 
the pyramids in Egypt, they are 
monumental to get insight into 
the country's background and 
cultural heritage. Located 200 
km. away from the capital town 
of Khartoum to the northeast, 
the pyramids are one of the top 
stomping grounds for tourists.

Dolayısıyla tarıma uygun ara-
ziler de bu bölgede yer alıyor.  

MAVİ VE BEYAZ NİL’İN  
BİRLEŞTİĞİ BEREKETLİ HAVZA
Sudan’da tarım yapılan araziler 
sınırlı olsa da toprak, insanların 
başlıca geçim kaynağını oluştu-
ruyor. 
Uydu görüntülerine bakıldığın-
da ülkenin çöl bölgesi ve tarım 
alanları net bir şekilde ayırt edile-
biliyor. Başkent Hartum ve güne-
yinde yer alan “Yukarı Nil Bölgesi” 
tarım için oldukça müsait. Zira 
bu bölgede asırlardır çevresine 
bereket saçan Nil Nehri’nin iki 
ana kolu; Beyaz ve Mavi Nil bulu-
nuyor. Nil Nehri, Afrika’nın güne-
yinde bir çok noktadan başladığı 
yolculuğunu Sudan’ın başkenti 
Hartum’da birleştirerek Akde-
niz’de tamamlıyor. Hartum’dan 
Güney Sudan ve Etiyopya’ya ka-
dar uzanan topraklar ülkedeki 
önemli tarım alanlarını oluşturu-
yor. Bu nedenle yerleşim yerleri 

de Güney Sudan sınırına yakın, 
daha yeşil alanlara doğru yayıl-
mış durumda. 
Ana kolların birleşerek Nil’i oluş-
turduğu bereketli havzada pa-
muk başta olmak üzere çok çeşit-
li ürünler üretiliyor. Bölgede mısır, 
yulaf, susam gibi tahıl ürünlerinin 
yanı sıra meyve üretimi de olduk-
ça yaygın. Bunun yanında me-
tal madenciliği ve canlı hayvan 
ihracatı ülkenin önemli geçim 
kaynaklarından. 2017 ihracat veri-
lerinin %37’lik bölümünü değerli 
maden ve metal oluştururken 
%20’lik bölümünü canlı hayvan 
oluşturuyor. Pamuk, tohum ve 
meyve ihracatı da ülke ekonomi-
sinin önemli gelir kalemlerinden. 

SUDAN’A SEYAHAT
l Türk vatandaşlarından vize is-
temeyen Sudan’a yaklaşık dört 
saatlik direkt uçuşla ulaşabilirsi-
niz.
l Doğrudan Sudan’ı gezmek için 
yapılan bir seyahat planının yanı 

The soil characteristics turn 
into something red clay known 
as laterite. So, arable lands 
are located around there.  

FERTILE BASIN WHERE THE 
BLUE AND WHITE NILE MEET
While the size of arable lands in Su-
dan is limited, the soil is the main 
means of livelihood for the peo-
ple.  Based on the satellite images, 
one can clearly tell the desert zone 
from the arable lands. The capital 
town of Khartoum and the State of 
Upper Nile in the south are quite 
pertinent for agriculture. This is 
because it is home to two tributar-
ies of the Nile River: the Blue and 
White Nile. They have bestowed 
fertility around them for centuries. 
Originating from multiple sources 
in southern Africa, the Nile River 
goes through the capital town of 
Khartoum in Sudan and ends up 
in the Mediterranean.  The lands 
ranging from Khartoum to South 
Sudan and Ethiopia are important 

arable lands. That is why the settle-
ments are situated near the border 
with South Sudan, stretching over 
greenery zones. 
The fertile basin, where the main 
tributaries of the Nile River merge, is 
where a variety of products includ-
ing cotton in particular are grown. 
The production is also extensive 
for corn, oat and sesame as well as 
fruits. In addition, the country also 
lives on metal mining and livestock 
export to a large extent. Precious 
mines and metals made up 37% of 
the total export in 2017, with 20% 
generated by the export of livestock. 
Cotton, seed and fruit exports are 
some of the major revenue items for 
the domestic economy. 

TRAVEL TO SUDAN
l With no visa requirement to trav-
el, it takes nearly four hours to go to 
Sudan by a direct flight.
l In addition to a travel plan to go 
sightseeing solely in Sudan, you 
can also add Sudan to your list of 
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sıra, Asya ya da diğer Afrika ül-
kelerine yapacağınız turlara 
Sudan’ı ekleyebilirsiniz. Örne-
ğin Güney Afrika seyahatinden 
dönerken Sudan’da iki gün ko-
naklayabilir ve Sudan’ın güzel-
liklerini keşfedebilirsiniz.
l Ekim – Nisan ayları arası Su-
dan’ı ziyaret etmek için uygun 
olsa da Temmuz ve Ağustos ay-
larında çöl bölgesinde görülen 
kum fırtınalarına dikkat edil-
meli.
l Büyük çoğunluğun Müslü-
man olduğu ülkede, resmi din 
İslam. Hristiyan halk ve her nes-
nenin insan ruhuna benzer ru-
hani varlıklar tarafından kontrol 
edildiğine inanan Animistler de 
azınlık grupları oluşturuyor.
l Yüzü aşkın yerel dilin konu-
şulduğu Sudan’da resmi dil 
Arapça ve İngilizce.

SUDAN’DA NE YESEK?
Sudan’a ulaştığınızda aklınızdaki 
en önemli sorulardan biri elbette 
ne yiyeceğiniz olacak. Onun için 

destinations as a part of a trip to 
Asia or other African countries. 
For instance, you may want to 
accommodate in Sudan for two 
days and explore its wonders on 
your way back to a trip to South 
Africa. 
l While it is best to visit Sudan 
between October and April, one 
must watch out for the sand 
storms that break out in the de-
sert around July and August.
l Islam is the official religion of 
the country populated by a ma-
jority of Muslims. Christian peo-
ple and Animists, who believe 
that objects possess a supposed-
ly spiritual essence, make up the 
minority groups.
l The official language of Sudan 
is Arabic and English while over 
hundreds of languages are spo-
ken across the country.

WHAT TO EAT IN SUDAN
Once you make it to Sudan, one 
of the main questions to pop up 
is what to eat. We have some 

BARKAL PİRAMİTLERİ: 
Meroe Piramitleri’yle 
aynı tarihi döneme ait 
Barkal Piramitleri, ülkenin 
kuzeyinde bulunan Karima 
şehrinin hemen yanında 
Nil Nehri kenarında yer alır. 
Başkent Hartum’a yaklaşık 
450 km uzaklıkta olan 
Karima’ya kara yoluyla beş 
buçuk saatte ulaşabilir.

BARKAL PYRAMIDS: 
Dating back to the same 
time as the Meroe Pyramids, 
the Barkal Pyramids is 
situated on the banks of the 
Nile River right next to the 
city of Karima in the northern 
part of the country. It takes 
five and a half hours to make 
it to Karima, which is nearly 
450 km. away from the 
capital town of Khartoum.

de birkaç öneri hazırladık. Tıpkı 
bizdeki gibi et ve soğanla pişen 
ve “Bamia” olarak adlandırılan 
bamya yemeği Sudan’da olduk-
ça yaygın. “Ful Medames”, ya da 
sadece “Ful” olarak bilinen diğer 
yerel lezzeti de bakla ve fasulye-
nin ezilmesi ile yapılan, taze ye-
şillik ve domatesle servis edilen 
bir çeşit piyaz. Bu yemeklere eş-
lik edecek en önemli şey elbette 
ekmek. Sudan mutfağı ekmek 
çeşitleri açısından oldukça zen-
gin. Özellikle yufkaya benzeyen 
“Kissra”, sulu yemekler ya da sa-
latalarınız için mükemmel bir ta-
mamlayıcı. Bölgede yetiştirilen 
en önemli tarım ürünleri arasın-
da yer alan susam ekonomiye 
sağladığı katkının yanında sof-
raların da vazgeçilmezi. “Susam 
Şekeri” ya da “Susam Kurabiyesi” 
ülkenin en meşhur tatlısı. 

suggestions for that. Just like it is 
the case in Turkey, okra, which is 
called Bamia and cooked along-
side meat and onions, is pretty 
common in Sudan. The other lo-
cal food known as Ful Medames 
or Ful is a sort of bean salad 
served with mashed beans, fresh 
greens and tomatoes.  Bread is 
the most important companion 
of these dishes. The Sudanese 
cuisine is quite diverse when it 
comes to bread. Kissra, which 
looks like phyllo, is a perfect 
complementary piece for pot 
meals or salads. Sesame, one of 
the most important agricultur-
al products grown around the 
county, is a staple of the econ-
omy and an integral part of the 
cuisine. Sesame Candy or Sesa-
me Cookie is the most renowned 
dessert of the country. 

KIZILDENİZ’İN KIYISI:  
PORT SUDAN
Kızıldeniz kıyısında yer alan Port 
Sudan, ülke ekonomisinde önemli 
bir yere sahip.
Ülkenin kuzeydoğusu Kızıldeniz’le 
çevrelenmiş durumda. Kızıldeniz 
kıyısında yer alan Port Sudan, 
ülkenin deniz ticaretine açılan 
kapısı ve önemli bir liman 
kenti olarak öne çıkıyor. Kent 
aynı zamanda ılıman iklimi ve 
muhteşem mercan resifleriyle 
ünlü. Dünyanın en önemli dalış 
turizmi merkezlerinden biri 
kabul edilen Port Sudan’a bağlı 
Şab Rumi, Sengenib Mili Parkı, 
Şab Suedi Resifleri ile Umbria 
Batığı’nda dalış turları yapılıyor.

THE BANKS OF THE RED SEA: 
PORT SUDAN
The northeastern part of the 
country is surrounded by the 
Red Sea. Situated by the Red 
Sea, the Port Sudan is a gateway 
to the maritime trade and a 
major port city for the country. 
The city is also renowned 
for temperate climate and 
spectacular coral reefs. 
Affiliated to Port Sudan, which 
is billed as one of the world's 
top diving tourism destinations, 
the Shaab Rumi, Sanganeb 
National Park, Shab Suedi Coral 
Reefs and the Wreck of Umbria 
offer diving tours.
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ZİRVEYE GİDEN YOL
Risk, Heyecan, Tutku

Risk, Thrill, Passion
ROAD TO THE TOP

Çoğu insan ucu bucağı görünmeyen bir dağ gördüğünde zirvesindeki 
manzaranın güzelliğini hayal eder. Ancak bu hayalin peşinden giden 
ve büyük çabalar sonucu o manzarayı izleyebilen çok az insan vardır. 

Most people dream of the beauty of the landscape on top of a 
mountain with an endless sight. However, there are very few 
people who chase that dream and actually get to spectate the 

view, exerting great efforts.  

Mücahit Burak Bağçe

Spor / Sport Spor / Sport

İnsan, dünya üzerindeki yolculuğuna baş-
ladığından beri hayatta kalma mücadelesi 
içindedir. İlk insanlar bu mücadeleyi doğ-
rudan doğayla karşı karşıya kalarak sürdür-
müştür. Kendilerine yardımcı olacak hiçbir 
teknoloji olmadan çıplak elleriyle avlanmış, 
mağaralarda barınmıştır. Bu çağlarda yaşa-
yan atalarımız, karşılaştığı zor koşullara da-
yanabilmek için en büyük kozunu, yani aklı-
nı kullanmış; pek çok hayvanı evcilleştirerek 
kendisine faydalı hale getirmiştir. Edindiği 
tecrübeleri nesilden nesile aktaran insan ta-
rım ve sanayide devrimsel buluşlara imza 
atmış ve yaşam standartlarını ilerletmiştir. 

Artık günümüzde neredeyse hiç kimsenin 
hayatta kalmak için avlanmasına veya do-
ğayla mücadele etmesine gerek yok. Geli-
şen teknoloji güvenlik, barınma ve beslenme 
gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayan kolay-
lıklar sunsa da medeni insanın başa çıkması 
gereken farklı problemler var. Şehir hayatın-
daki problemlerden kaçmak isteyen insan, 

It has always been a matter of survival for human 
beings since the inception of their journey on 
Earth. The early human beings put up the fight 
against the nature itself. They went on hunt-
ing with bare hands without any technology to 
aid them, and resided in caves. At the time, our 
ancestors put to use their mind as their trump 
card, and turned animals into something useful 
through domestication. Handing down expe-
rience from one generation to another, man-
made revolutionary discoveries in agriculture 
and industry, and improved living standards. 

In modern times, almost nobody has to hunt or 
grapple with the mother nature for survival. While 
the ever-growing technologies offer means to 
respond to our fundamental needs such as se-
curity, housing and food, there are other types 
of problems that modern people have to deal 
with. Meaning to get away from the challenges 
of living in an urban area, man finds solace again 
in the nature, and refreshes the soul through 
green/blue shades of nature, getting rid of stress.  
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çözümü yine doğada buluyor; tabiatın yeşil – mavi 
tonlarıyla stresten uzaklaşıp ruhunu dinlendiriyor. 
Ancak adrenalin bağımlıları için doğanın dinlendiri-
ciliği biraz daha farklı. Onlar, kent yaşamının “risksiz” 
temposunda sıkılıyor ve farklı heyecanlar arıyorlar. 
İşte dağcılık sporu da bu farklı heyecanlardan biri.  

BİR SPOR DALI OLARAK DAĞCILIK
Dağcılık, trekking ve kampçılık gibi diğer doğa spor-
ları ve aktiviteleriyle ilişkili olarak gelişmiş bir spor 
dalıdır. 18 yüzyıldan itibaren Avrupa’da başlayan 
bu spor, 20. yüzyılda herkes tarafından bilinir hâle 
geldi. 1931 yılında Cenevre’de kurulan “Uluslararası 
Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu” ile bir spor dalı 
olarak kurumsallaştı ve belli bir disipline kavuştu. 

Dağcılıkta teknik bilgi ve tedbirli hareket etmek ha-
yati öneme sahiptir. Tehlikenin ve adrenalinin en 
üst seviyede olduğu bu sporla uğraşan insan, yapa-
cağı en küçük hatayla yaralanabileceğini ve hatta 
hayatını kaybedeceğini bilmek zorundadır. Dağcı, 
iyi bir planlamacı olmalı, karşısına çıkan sorunlara 

However, natural tranquility stands for something a lit-
tle bit different for adrenaline junkies. They get bored 
of risk-free pace of urban life and seek different thrills. 
Mountaineering is one of them as a sport. 
 
MOUNTAINEERING AS A SPORT DISCIPLINE
Just like trekking and camping, mountaineering is a 
sport discipline that has grown alongside other out-
door sports and activities. Rolled out in the 18th cen-
tury in Europe, the sport went on to become popular 
in the 20th century. It was institutionalized as a sport 
discipline and disciplined to a certain extent upon 
the foundation of the International Climbing and 
Mountaineering Federation in Geneva back in 1931. 

Know-how and cautious action are of crucial importance 
in mountaineering. Those involved in this sport where 
the level of hazards and adrenaline is paramount should 
know that any minor mistake could get them hurt and 
lose their life. A mountaineer must be a good planner, and 
responsive to challenges to offer solutions. Mountaineer-
ing boosts one's discipline and builds up character.

Tehlikenin ve adrenalinin en üst seviyede 
olduğu bu sporla uğraşan insan, yapacağı 
en küçük hatayla yaralanabileceğini ve 
hatta hayatını kaybedeceğini bilmek 
zorundadır.

Türkiye dağcılık için oldukça 
elverişli bir coğrafyaya sahiptir. 
Bu durum dağcılık sporunun 
gelişmesine ve ilgi görmesine 
sebep olmuştur.

Those involved in this sport where  
the level of hazards and adrenaline  
is paramount should know that  
any minor mistake could get  
them hurt and lose their life.

urkey is home to a highly 
pertinent landscape for 
mountaineering. This helps 
mountaineering grow and 
attract interest as a sport.
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DAĞCILIK STİLLERİ  

ALPİN STİL: Bu stil, doğrudan 
dağın zirvesine çıkmayı hedefler. 
Gidilebilecek en kısa sürede 
zirveye tırmanılır ve dönülür. Alpin 
Stil’de hızlı, dolayısıyla hafif olmak 
oldukça önemlidir. Bu sebeple 
sporcu tırmanışa başlarken yanına 
ağırlığını arttıracak hiçbir kamp 
malzemesi almaz. Dolayısıyla 
Alpin Stil’in en maceraperest 
dağcılık stillerinden biri olduğu 
söylenebilir.  

GÜNLÜK VEYA KAMPLI 
YÜRÜYÜŞ (HİKİNG VE 
TREKKİNG): Günlük veya Kamplı 
Yürüyüş tırmanmayı gerektirmez. 
Bu sebeple dağcılığın en az riskli 
stillerinden biridir. Günlük Yürüyüş, 
sabah başlanıp akşam bitirilen 
günübirlik dağ yürüyüşünü ifade 
eder. Kamplı Yürüyüş ise birkaç 
gün süren ve kamp yapılan dağ 
yürüyüşleridir.  

EKSPEDİSYON: Ekspedisyon 
dağda uzun süren ve çok amaçlı 
(zirve tırmanışları, araştırma 
gezileri ve tırmanışları vb.) 
yapılan yürüyüş ve sair etkinlikler 
bütünüdür. Trekkingin uzun 
versiyonu olarak tanımlanmakla 
birlikte bu stilde tırmanma da 
bulunur.  

FERRATA: Kayalık alanlara 
sabitlenen metal merdivenleri 
kullanarak yapılan tırmanıştır. 
Genellikle dağcılığa yeni 
başlayanların tercih ettiği Ferrata, 
en kolay ve risksiz stiller arasında 
sayılır.   

SPORTİF TIRMANIŞ: Kayalık 
alan üzerine veya yapay duvarlara 
yapılan tırmanıştır. Sportif tırmanış, 
kendi içinde dört ayrı türe ayrılır: 
Kaya Tırmanışı, Bouldewring, 
Serbest Stil ve Yapay Tırmanış.

STYLES OF 
MOUNTAINEERING

ALPINE STYLE: This style 
is intended for climbers to 
directly go for the summit. They 
ascend for the top and descend 
as quickly as possible. It is 
extremely important to be fast 
and thus be light in Alpine style. 
That is why no athlete shoulders 
any camping supplies to add to 
his/her weight at the outset of 
climbing. So, it is safe to say that 
Alpine style is one of the most 
adventurous mountaineering 
styles.  

HIKING AND TREKKING: 
Hiking or Trekking does not 
require climbing. That is why it 
is one of the least risky styles 
of mountaineering. Hiking 
stands for a day-long mountain 
walk that starts in the morning 
and comes to an end at night. 
Trekking takes a few days and 
involves camping.  

EXPEDITION: Expedition is a 
combination of walks and other 
activities that take long with 
various goals in sight (summit 
climb, study visits and climb 
etc.). While it is billed as the 
longer version of trekking, it 
involves climbing, too. 

FERRATA: It is a climb 
performed by means of metal 
ladders fixated on rocks. Ferrata, 
which is usually opted by 
beginners of mountaineering, is 
one of the easiest and least risky 
styles. 

SPORT CLIMBING: It is a form of 
climbing on rocks or artificial  
walls. Sport climbing is 
divided into four styles: Rock 
Climbing, Bouldering, Free 

Style and Artificial Climbing.

BİLGİ INFO
That is why mountaineering is not just about climbing a steep hill or over-
coming an arduous challenge. Mountaineering is a sport that challenges and 
improves people from physical and mental standpoints. As noted by writer 
Mehmet Murat İldan: "Lowlands fool you, and make you think life is a walk in 
the park. Mountains never fool you. They show you the truth."

In many sports we are familiar with, the influence of spectators and competi-
tion between athletes are of importance.  None of it is true for mountaineer-
ing. This is because people, who would like to get far away from the crowd 
and hectic urban life, intentionally go for solitude and unwind on their own. 
From this point of view, mountaineering is not only an extreme sport but also 
a therapy or a quest of inner peace. 

MOUNTAINEERING IN TURKEY
l Mountaineering in Turkey goes back to the 19th century when foreign 
nationals would go on climbing for sports and scientific purposes.
l The Turkish Mountaineering Society, the very first mountaineering or-
ganization in Turkey, was founded in 1928.
l Mountaineering activities became more well-organized upon the foun-
dation of the Turkish Mountaineering Federation in 1966.
l As the Turkish Mountaineering Federation officially joined the Interna-
tional Climbing and Mountaineering Federation in 1967, the number of 
activities occurred and they took on international significance.
l The Turkish Mountaineering Federation currently has over 40.000 ath-
letes as its members. In addition, there are 412 sports clubs affiliated to the 
federation.  

hızlıca çözüm üretmelidir. Dağ-
cılık, tüm bu sebeplerle insanın 
disiplinini güçlendirir, karakterini 
kuvvetlendirir.

Dolayısıyla dağcılık, yüksek bir 
tepeye tırmanmak ya da zorlu bir 
engeli aşmaktan ibaret değildir. 
Dağcılık hem fiziksel, hem ruh-
sal hem de zihinsel açıdan insanı 
zorlayan ve geliştiren bir spordur. 
Yazar Mehmet Murat İldan’ın da 
dediği gibi: “Ovalar seni aldatır, 
hayatın kolay olduğunu düşün-
dürür. Dağlar seni aldatmaz, 
sana gerçekleri gösterir.”

Aşina olduğumuz çoğu sporda 
izleyici faktörü ve sporcular arası 
rekabet önemlidir. Dağcılıkta ise 
bunların hiçbiri bulunmaz. Çün-
kü şehir hayatının kalabalığından 
ve yoğunluğundan uzaklaşmak 
isteyen insan, bilakis yalnızlığı 
tercih etmekte, kendisiyle baş 
başa kalmaktadır. Bu çerçeveden 
bakıldığında dağcılık, yalnızca 
“ekstrem” bir spor değil; bir terapi 
yöntemi ya da iç huzura ulaşma 
arayışıdır. 

TÜRKİYE’DE DAĞCILIK
l Ülkemizde dağcılık, 19. yüzyıl-
da yabancıların sportif ve bilim-
sel amaçlarla yaptığı tırmanışlar-
la başlar.
l 1928’de Türkiye’nin ilk dağcılık 
örgütü; “Türk Dağcılık Cemiyeti” 
kurulur.
l 1966 yılında “Türkiye Dağcılık 
Federasyonu”nun kurulmasıyla 
dağcılıkla ilgili etkinlikler daha 
organize bir hâl alır.
l Türkiye Dağcılık Federasyo-
nu’nun, 1967 yılında “Uluslararası 
Tırmanış ve Dağcılık Federasyo-
nu”na resmen üye olmasıyla et-
kinliklerin sayısı artar ve uluslara-
rası bir boyut kazanır.
l Günümüzde, Türkiye Dağcılık 
Federasyonu’na üye sporcuların 
sayısı 40 bini aşmıştır. Bununla 
beraber Federasyona kayıtlı 412 
spor kulübü bulunmaktadır.
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Bariatrik Mutfak

EKMEK
BREAD 

Biz, Prof. Dr. Ahmet Türkçapar 
önderliğinde, sağlıklı beslenmek 
isteyen ya da bariatrik ameliyat 
geçirmiş insanlara proteini 
artırılmış, karbonhidratı 
azaltılmış, alışılagelmişin 
dışında eşsiz lezzette yemekler 
hazırlamak amacıyla kurulmuş 
bir topluluğuz. Ekibimiz; 
porsiyon miktarları, protein 
ve kalori miktarlarını titizlikle 
ayarlayan iki diyetisyen (Ipek 
Saroğlu ve Dilara Çetin), 
hazırladığımız yemeklerin 
fotoğrafını çeken Başak Kıpçak, 
yemeklerimizi görücüyle 
buluşturan bloggerımız Hande 
Alphan Karacaer ve en sonunda 
yemeklerimizi yiyen bir kreatif 
direktörden (Berk Özler) oluşuyor. 
Instagram/bariatrikmutfak

As a community founded under 
the leadership of Prof. Dr. Ahmet 
Türkçapar, we aim to prepare 
recipes for people willing to have 
a healthy diet or those who have 
undergone a bariatric surgery. 
These unique and delicious recipes 
are rich in protein and poor in 
carbohydrates. Our dieticians, İpek 
Saroğlu and Dilara Çetin carefully 
adjust the sizes of serving as well 
as the protein and calorific values. 
Başak Kıpçak prepares the food 
for the photo shooting and she 
performs the photo shooting as 
well.  Our blogger, Hande Alphan 
Karacaer gathers our foods together 
with the audience and finally, the 
Creative Director Berk Özler is here 
to experience the wonderful tastes! 
Instagram/bariatrikmutfak
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SARIMSAKLI OOPSIE EKMEĞI

Besin Değerleri (1 porsiyon/ 2 adet  için ) :
Kalori: 65
Protein (g): 4
Karbonhidrat (g): 0

Nutritional Values: (for 1 serving/ 2 pieces):
Calories: 65
Protein (g): 4
Carbohydrate (g): 0

MALZEMELER:
l 3  yumurta beyazı
l 3 yumurta sarısı
l 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
l 100g labne peyniri
l 1 diş sarımsak, ezilmiş
l Tuz
l Çörekotu

TARİF:
l Yumurtaların  sarısını ve beyazını 
ayırın, sarısına beyaz değmemesine özen 
gösterin.
l Yumurta beyazlarını tuz ve kabartma 
tozu ile köpük kıvamı alıncaya kadar 
mikser ile çırpın.

 

l Daha sonra ayrı bir kapta labne peyniri 
ve yumurta sarılarını pürüzsüz bir kıvam 
alıncaya kadar çırpın.
l Ardından köpük haline getirdiğiniz 
çırpılmış yumurta beyazlarını yumurta 
sarılarının bulunduğu kaba aktarın, 
ezilmiş sarımsağı karışıma ekleyin.  
l Köpüğü söndürmemeye dikkat ederek 
aynı yönde aşağıdan yukarı doğru bir 
spatula ile  yavaş yavaş karıştırın. 
l Karışımı yağlı kağıt serdiğiniz fırın 
tepsisine bir kaşık yardımı ile bölüştürüp 
üzerlerine çörekotu serpiştirin. 
l Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece 
fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

INGREDIENTS:
l 3 egg whites 
l 3 egg yolks
l 1 dstspn of baking 
powder 
l 100g of mild cre-
am cheese
l 1 clove of garlic, 
crushed
l Salt 
l Black seed 

HOW TO 
PREPARE:
l Carefully separate 
egg yolks from the 
whites. 
l Using a mixer, 
whip the egg whi-
tes with salt and 
baking powder until 
you get a mous-
se-like mixture.
l In a separate 
bowl, whip the mild 
cream cheese and 
egg yolks until you 
get a smooth tex-
ture. 
l Pour the egg whi-
tes into the bowl of 
egg yolks and add 
the crushed garlic.  
l Slowly stir the 
mixture from bot-
tom to top with the 
help of a spatula. 
Make sure not to 
over-stir as this will 
reduce fluffiness. 
l Put the mixture 
onto the baking 
paper-covered tray 
in portions with the 
help of a spoon and 
sprinkle the black 
seeds.
l Preheat the oven 
to 180 degrees and 
bake until the top is 
golden-brown. 

12 ADET / PIECE

OOPSIE GARLIC 
BREAD

Gusto / Gusto Gusto / Gusto

Nutritional Values: (for 1 serving/ 1 slice):
Calories: 128
Protein (g): 6
Carbohydrate (g): 6

Besin Değerleri (1 porsiyon/ 1 dilim için ) :
Kalori: 128
Protein (g): 6
Karbonhidrat (g): 6

INGREDIENTS:
l 1 water glass (165g) of green 
lentils
l 1 red capia pepper, in small 
chops
l 1 medium-sized onion, chopped 
l 4 tblsp (40g) of olive oil
l 1 water glass (90g) of coarse-c-
rushed walnuts 
l 1 tblsp (12g) of linseed
l 30g of raw pumpkin seeds
l 1 egg
l Salt, black pepper, cumin

HOW TO PREPARE:
l Soak green lentils overnight and 
boil them the next day until they 
get soft. 

l Pour some olive oil in a pan. Add 
onions, red capia peppers and 
roast.
l Add green lentils, onions, red 
peppers, egg, salt, black pepper 
and cumin in a food processor and 
blend. Make sure not to over-blend 
to prevent a puree texture.
l Finally, add the walnuts, linseeds 
and half of the pumpkin seeds and 
stir with the help of a spatula to get 
a homogenous mixture.
l Cover the rectangular cake pan 
with baking paper and sprinkle the 
remaining pumpkin seeds. Finally, 
pour the bread mixture.
l Preheat the oven to 200 degrees 
and bake for 40-45 minutes.

GREEN LENTIL BREAD

12 DİLİM /SLICE

MALZEMELER:
l 1 su bardağı, 165g 
yeşil mercimek
l 1 kırmızı kapya biber, 
minik doğranmış
l 1 orta boy kuru soğan, 
yemeklik doğranmış
l 4 yemek kaşığı,  
40g zeytinyağı
l 1 su bardağı, 90g 
ceviz içi, iri çekilmiş
l 1 yemek kaşığı, 12g 
keten tohumu
l 30g çiğ kabak 
çekirdeği içi
l 1 yumurta
l Tuz, karabiber, 
kimyon 

TARİF:
l Yeşil mercimeği bir 
gece önceden ıslatın ve 
ertesi gün yumuşayana 
kadar haşlayın. 
l Bir tavaya 
zeytinyağını koyup 
kuru soğan ve kırmızı 
kapya biberleri ekleyip 
kavurun. 
l Yeşil mercimek, kuru 
soğan, kırmızı biber, 
yumurta,  tuz, karabiber 
ve kimyonu mutfak 
robotuna koyup çekin.  
l Karışımın püre haline 
gelmemesine dikkat 
edin. 
l Daha sonra ceviz, 
keten tohumu, kabak 
çekirdeğinin yarısını 
ekleyip spatula ile 
homojen bir karışım 
olacak şekilde karıştırın. 
l Baton kek kalıbına 
yağlı kağıt serip kalan 
kabak çekirdeklerini 
serpiştirin ve ekmek 
karışımını dökün. 
l Önceden ısıtılmış 200 
derecedeki f ırında 40-
45 dakika kadar pişirin. 

YEŞIL MERCIMEKLI 
EKMEK
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Gusto / Gusto Gusto / Gusto

KURUTULMUŞ DOMATES  
VE CEVIZLI EKMEK

Besin Değerleri (1 porsiyon/ 1 dilim için ) :     
Kalori: 90
Protein (g): 4
Karbonhidrat (g): 2.5

Nutritional Values: (for 1 serving/ 1 slice):
Calories: 90
Protein (g): 4
Carbohydrate (g): 2.5

MALZEMELER:
l ½ su bardağı ceviz, 135g
l ½ su bardağı badem, 50g
l 4 yumurta
l ½ su bardağı kurutulmuş domates, 
30g
l 2 çorba kaşığı keten tohumu, 24g
l 1 çay kaşığı tuz
l 1 çorba kaşığı üzüm sirkesi
l 1.5 çay kaşığı karbonat

TARİF:
l 1 su bardağı ceviz ve bademi 
mutfak robotunda un haline getirin
l  Kalan yarım su bardağı cevizi bıçak 
yardımı ile iri parçalara bölün.
l Kuru domatesleri sıcak suda 

biraz yumuşatıp bir tanesi 6 parça 
olacak şekilde bıçak yardımıyla 
uzunlamasına doğrayın. 
l Yumurtaları derin bir kaba kırın 
bir parça tuz ekleyerek köpük halini 
alana kadar iyice çırpın.
l Kalan tüm malzemeleri çırpılmış 
yumurtalara ekleyip homojen bir 
kıvam olana kadar karıştırın.
l Tüm karışımı yağlı kağıt 
koyduğunuz ince uzun baton kek 
kalıbına yerleştirin ve homojen 
dağılması için çok az karıştırın.
l Önceden 160 dereceye ayarladığınız 
fırında 50-60 dakika arası pişirin.
l Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika 
dinlendirin.

INGREDIENTS:
l 1 ½ water glasses (135g) 
of walnuts 
l ½ water glasses (50g) 
of almonds,
l 4 eggs,
l ½ water glass (30g) of 
dried tomatoes, 
l 2 tblsp (24p) of 
linseeds,
l 1 tsp of salt,
l 1 tblsp of grape vinegar 
l 1.5 tsp of sodium 
bicarbonate 

HOW TO PREPARE:
l Put a water glass of 
walnuts and almonds in 
a food processer to make 
a flour.
l  Divide the remaining 
½ glass water of walnuts 
coarsely with the help of 
a knife.
l Let dried tomatoes 
get soften in hot water 
and slice each of them 
longwise into 6 parts 
with the help of a knife.
l Break the eggs into a 
deep bowl, sprinkle some 
salt and whip well until 
you get a mousse-like 
mixture
l Add all the other 
ingredients into this 
bowl and mix to get a 
homogenous mixture.
l Pour the final mixture 
onto the baking paper 
covered rectangular cake 
pan and slightly stir for 
homogenous spread.
l Preheat the oven to 160 
degrees C and bake for 
50-60 minutes.
l Let the bread cool off 
for 10 minutes before 
serving.

12 ADET / PIECE

DRIED TOMATO 
AND WALNUT 
BREAD

Nutritional Values: (for 1 serving/ 1 slice):
Calories: 130
Protein (g): 3.5
Carbohydrate (g): 17

Besin Değerleri (1 porsiyon /1 dilim  için) :
Kalori: 130
Protein (g): 3.5
Karbonhidrat (g): 17

MALZEMELER:
l 4 orta boy olgun muz
l 8 Medine hurması
l 1.5 su bardağı, 150g tam buğday unu
l 4 yemek kaşığı,  40g zeytinyağı
l ½ su bardağı,  45g ceviz, iri çekilmiş
l Tarçın , arzuya göre
l Kabartma tozu

TARİF:
l Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp 
üzerlerini geçecek kadar sıcak su 
ekleyip yumuşayana kadar bekletin.
l 3 adet muzu doğrayıp bir çatal ile 
iyice ezip püre haline getirin. 
 

l Yumuşamış hurmaları suyuyla 
birlikte mutfak robotunda püre haline 
getirin. 
l Derin bir kaba hurma ve 
muz püresini koyup kalan tüm 
malzemeleri ekleyin ve karıştırın. 
l Kalan muzu soyup ortadan ikiye 
bölün. 
l Karışımı baton kalıba döküp 
muzların iç kısımları yukarı bakacak 
şekilde üzerine yerleştirin. ( karışımı 
küçük kalıplara bölebileceğiniz gibi 
tek kalıp olarak da pişirebilirsiniz)
l Önceden ısıtılmış 180 derecedeki 
fırında 45 dakika kadar pişirin. 

MUZLU EKMEK

12 DİLİM /SLICE

INGREDIENTS:
l 4 medium-sized 
ripe bananas
l 8 Medina dates
l 1.5 water glasses 
(150g) of whole wheat 
flour
l 4 tblsp (40g) of 
olive oil 
l ½ water glass (45g) 
of coarse-crushed 
walnuts
l Cinnamon, as 
desired
l Baking powder

HOW TO PREPARE:
l Remove out the 
seeds of dates, add 
hot water until the 
dates are covered and 
let them get soft.
l Chop 2 bananas 
and mesh with the 
help of a fork to get a 
puree.
l Add the softened 
dates into the food 
processer to get a 
puree.
l Put the date and 
banana purees into 
a deep bowl. Add all 
other ingredients and 
mix.
l Peel the remaining 
banana and cut in 
half.
l Pour the mixture 
into the rectangular 
cake pan. Put the 
banana slices on the 
top. The interiors 
should face up. (You 
can pour the mixture 
in small molds or use 
a single mold).
l Preheat the oven 
to 180 degrees C and 
bake for about  
45 minutes.

BANANA 
BREAD
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Filateli / Philately Filateli / Philately

TÜRK MİLLETİ’NİN 
DESTANI

TURKISH NATION'S  
EPIC STORY

Vatan müdafaası için yedi düvele karşı verdiği destansı mücadeleyi 
kazanarak Çanakkale Deniz Zaferi’ni tarihe yazan kahraman 

Mehmetçiği saygıyla anıyoruz. 

We cherish the memory of the Turkish soldiers with respect as 
they went down in history for their epic battle and Gallipoli 

naval victory against the great powers to defend the homeland.

Mücahit Burak Bağce
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Çanakkale Deniz Zaferi, bir milletin yeniden 
doğuş hikâyesidir. Milletimizin birlik ve be-
raberliği iman gücüyle birleşerek İngiltere 
ve Fransa’nın “yenilmez” armadasını bozgu-
na uğratmış, Seyit Onbaşı ve Yüzbaşı Top-
haneli Hakkı Bey gibi kahramanların gay-
reti İtilaf Devletleri’ne hezimet yaşatmıştır. 

Çanakkale Cephesi; İkinci Dünya Savaşı sıra-
sında İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun başkenti İstanbul’u işgal etmek 
ve zor durumdaki Çarlık Rusyası’na yardım 
götürmek amacıyla açtığı bir cephedir. İti-
laf Devletleri Donanmasının başındaki İngi-
liz General Ian Hamilton, 
çok kısa bir sürede Ça-
nakkale’deki savaşı sonu-
ca erdirip İstanbul’a ulaş-
mayı planlasa da evdeki 
hesap çarşıya uymamış; 
Türk Milleti “Çanakkale 
Geçilmez” iradesiyle düş-
mana galebe çalmıştır. 
Hem teknoloji hem de 
asker sayısı bakımından 
daha avantajlı konum-
da olan İtilaf Devletleri, 
zor koşullarda büyük fe-
dakarlıklar gösteren Türk 
askerine yenik düşmüş; 
“Geldikleri gibi gitmiştir.” 

Çanakkale’de ortaya çı-
kan milli birlik ve beraberlik ruhu daha 
sonra başlayacak Kurtuluş Savaşımı-
za ilham vermiştir. Başta Mustafa Kemal 
Paşa olmak üzere milli mücadelemizin 
komuta kademesi bu zaferle tarih sah-
nesine çıkmış ve Cumhuriyetimizin ku-
ruluşuna giden tarihi süreci başlatmıştır. 

PTT de Çanakkale Savaşı’nda oldukça önemli 
bir rol üstlenmiştir. O dönemki adıyla Posta, 
Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü, Türk 
askerinin haberleşmesini üstlenen yegâne 
unsur olmuş, komutanlıklar arasında bilgi 
akışını sağlamıştır. O gün bu zorlu ve strate-
jik görevi alnının akıyla yerine getiren kurum; 
bugün de Çanakkale Ruhunu yaşatan ve Ça-
nakkale’deki kahramanlıkları yeni nesillere 
hatırlatan anma pulları basmaya, etkinlikler 
düzenlemeye devam etmektedir. 

The Gallipoli Naval Victory is the story of a rebirth for a 
nation. The nation's unity and solidarity coupled with 
faith put "the invincible" armada of Britain and France 
to rout, and blew out the Allied Powers by the self-sac-
rificing efforts of heroes including but not limited to 
Corporal Seyit and Captain Hakkı Bey of Tophane. 

The Gallipoli front was set into motion by the Allied 
Powers during the First World War to occupy Istan-
bul, the capital town of the Ottoman Empire, and 
bring aid to Tsarist Russia. While Ian Hamilton, the 
British General who led the naval forces of the Al-
lied Powers, had plans in place to bring the Gallipo-
li war to an end and make it to Istanbul in no time, 

things did not go as planned, 
and the Turkish Nation came 
out victorious over the enemy 
thanks to the will manifested 
by how "the Gallipoli is impass-
able". The Allied Powers, which 
had the upper hand in terms 
of technology and number of 
military forces, were defeat-
ed by the Turkish soldiers who 
made great sacrifice under 
arduous circumstances, and 
they were gone as they came. 

The spirit of unity and solidari-
ty, which broke out in the Gal-
lipoli front, inspired the War 
of Independence that would 
unfold later on. The com-

mand echelon including Mustafa Kemal Pasha in 
particular went down in history for the victory they 
won and paved the way for the historic process that 
culminated in the proclamation of the Republic. 

The Turkish Post assumed a momentous role during 
the Gallipoli Campaign. Formerly known as the Gen-
eral Directorate of Post, Telegraph and Telephone, it 
served as the sole provider of communications for 
the Turkish soldiers, and offered flow of information 
between the command posts. Having honorably 
done its part in such a challenging and strategic mis-
sion at the time, the organization now continues to 
print stamps and hold events to hand down the he-
roic spirit of the Gallipoli to the next generations. 
May Allah rest the souls of our martyrs who made the 
ultimate sacrifice to defend the homeland, and we 
would like to cherish their memory with respect and 
gratitude.

Vatan müdafaası için canını 
ortaya koyan bütün şehitlerimize 

bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyoruz, her birinin 

hatırasını hürmet ve minnetle 
selamlıyoruz.

May Allah rest the souls of our 
martyrs who made the ultimate 

sacrifice to defend the homeland, 
and we would like to cherish 

their memory with respect and 
gratitude.
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KADININ ADI-VAR!
EVERY WOMAN HAS A NAME!

Şeyma Acıgöz

1884 – 1964 yılları arasında yaşayan Halide Edip 
Adıvar, Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nden lisans 
derecesiyle mezun olmuş ilk Müslüman kadındır. 
Yüzyılın başlarında Amerikan mandasını savunan 
Halide Edip, Balkan Savaşları sonrası birçok aydın 
gibi Batıya olan inancını yitirdi. Sonrasında işgale 
karşı duruşu, yazıları ve fiiliyatıyla Millî Mücade-
le’nin en önemli isimlerinden 
biri oldu. Yalnızca aktivist ola-
rak değil edebiyatçı yönüyle 
de yaşadığı döneme tanıklık 
eden önemli eserler verdi. 

Kolej’den mezun olduktan 
sonra Salih Zeki Bey ile evle-
nen Halide Edip’in 2 çocuğu 
oldu. 1908 yılında Tevfik Fik-
ret’in çıkardığı Tanin’de yazıları 
yayımlanmaya başlandı ve bu 
yazılar bazı çevrelerin tepkisini 
çekti. Bunun üzerine Halide 
Edip 1909 yılında Mısır’a gitti. 
Geri döndükten sonra siyasî 
yazıların yanında edebî alanda 
da eserler verdi.

Eşi Salih Zeki Bey ile ayrıl-
dıktan sonra ilk romanı olan 
Seviyye Talip’i yayımladı. Bu roman, bir kadının 
kocasından ayrılarak sevdiği başka bir adamla 
yaşamasını konu edinmekte ve bazı çevrelerce 
feminist bir eser olarak görülmektedir. Seviyye 
Talip’i Handan ismini verdiği bir diğer eseri takip 
etti. Halide Edip’in bu dönemde yayımladığı yazı-
lar, kadın yaşamına odaklandığından kadın yazı-
nımızda önemli yer tutmaktadır. 

Having lived from 1884 to 1964, Halide Edip Adıvar 
is the first Muslim woman to hold an undergra-
duate degree from Üsküdar American College for 
Girls. Having advocated for American mandate in 
the early years of the century, Halide Edip lost her 
faith in the West following the Balkan Wars just like 
many intellectuals did. Then she grew into one of 

the major figures for the war 
of independence through her 
stance against the invasion, 
her articles and actions. As 
both an activist and a novelist, 
she produced important works 
that bore witness to the time. 

Upon graduation from college, 
she got married to Salih Zeki 
Bey, and had 2 kids. Her artic-
les began to be published in 
Tanin, which was released by 
Tevfik Fikret back in 1908, and 
caused some eyebrows to ra-
ise. With that being the case, 
Halide Edip went to Egypt in 
1909. Upon her return, she pen-
ned political and literary works.

Having parted ways with her 
husband Salih Zeki Bey, she had her first novel Seviy-
ye Talip published. The novel is about how a woman 
was involved with another man after breaking up 
with her husband, and considered a feminist work 
by some circles. Seviyye Talip was followed by ano-
ther novel called Handan. The articles Halide Edip 
released at the time loom large in our women's lite-
rature as they are focused on the lifestyle of women. 

Handwriting and signature; 
when using his name

El yazısı ve ismini kullanırken 
attığı imza

1919 yılının Mayıs ayında Sultanahmet Meydanı’ndan bir kadın sesi 
yükseldi ve Istanbul halkını yüreklendiren o meşhur yemini ettirdi: 

“Yedi yüz senelik tarihin ağlayan minareleri altında yemin ediniz! 
Istiklalimiz ve bayrağımız için can vermekten çekinmeyeceğiz!”

Bu sesin sahibi Milli Mücadele’nin kadın kahramanı Halide Edip’ten 
başkası değildi...

A woman's voice was heard in Sultanahmet Square in May 1919, 
and had the people of Istanbul take that far-famed encouraging 

oath: "You have taken an oath under the weeping minarets of 
seven hundred years of history. We will not back down from 

sacrificing our life for our freedom and flag!"
That woman was none other than Halide Edip, a heroine of the 

war of independence.
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Balkan Savaşları ve Birinci 
Dünya Savaşı’nın yıkıcı zaman-
larında Halide Edip’in düşünce 
dünyası da diğer birçok aydın 
gibi değişime uğradı. Batı’nın 
Türk ve Müslümanlara karşı 
tutumu karşısında Millî Müca-
dele safında yer aldı. Art arda 
süregelen savaşlar boyunca 
Halide Edip hem cephede hem 
cephe arkası örgütlenmede 
aktif rol oynarken yazılarıyla da 
halkın bilinçlenmesine vesile 
oldu. Millî Mücadele sırasında 
ordudaki çalışmaları dolayısıyla 
kendisine önce onbaşılık, daha 
sonra da başçavuşluk rütbeleri 
verildi. İzmir’in işgalini anlattı-
ğı Ateşten Gömlek romanıyla 
Millî Mücadele’mizin heyeca-
nını gelecek kuşaklara aktardı. 

Kurtuluş Savaşı’nın en çetin za-
manlarında etkin olan ve Sul-
tanahmet Mitingi’nde yaptığı 
tarihi konuşmayla milli uyanışı 
tetikleyen Halide Edip’i 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nün için-
de bulunduğu bu ayda saygı 
ve rahmetle anıyoruz.

Halide Edip's intellectual world underwent changes at the destructive times 
of the Balkan Wars and the World War One as that was the case for many in-
tellectuals. She stood by the national sovereignty against the West's attitude 
toward the Turks and Muslims. During the ensuing wars, Halide Edip played 
an active role in and behind the front line, and led the way to raise public awa-
reness through her articles. For her efforts during the War of Independence, 
she was first granted the ranks of corporal and then sergeant. By means of her 
novel Ateşten Gömlek where she recounts the incursion into İzmir, she handed 
down the spirit of national sovereignty to the next generations. 

We would like to commemorate Halide Edip with utmost respect and grati-
tude on the occasion of March 8 International Women's Day as she played an 
instrumental role in the toughest moments of the War of Independence and 
triggered the national awakening through her historic address at the Sulta-
nahmet demonstration.
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Kalın çoraplar giyip üzerine babetlerinizi giyin. 
Babetinizin sıkan yerlerine birkaç dakika fön makinesi 
tutun. Babetleri ve çorapları soğuyana kadar 
ayağınızdan çıkarmayın. Soğuduktan sonra çorapları 
çıkarıp babetinizi test edin, eğer babetlerinizi biraz 
daha genişletmek istiyorsanız işlemi tekrar edin.

Ayakkabılarınızın kokmasını önlemek için 
ayakkabınızın içine bir miktar kabartma tozu 
dökün ve bir gece bekleyin. Kabartma tozu 
ayakkabınızdaki bakterileri öldürecek ve kötü 
kokuyu yok edecektir.  

Duvara çivi çakarken çekici elinize vurmak 
istemiyorsanız çiviyi bir saç tarağının dişlerine 
geçirin ve tarağı tutun. Böylece tarak çiviyi 
elinizin yerine tutacaktır. 

Muzunuzun daha uzun süre çürümeden 
dayanmasını istiyorsanız kopardığınız kısmını 

streç filmle sarmanız yeterli. 

Yüzüklerinizden dolayı parmağınızda 
yeşil lekeler oluşuyorsa yüzüklerinizin iç 
kısmına şeffaf oje sürün. Yüzüğünüz artık 
parmağınızda leke bırakmayacaktır. 

Rimelinizi daha kolay uygulamak için sıcak suyun 
altına tutun. Ayrıca rimelinizi tüpünün içine art 
arda sokup çıkarmayın. Bu hareket, rimel fırçanızın 
kıllarının kümelenmesine neden olur.

BABETLERİNİZ  
AYAĞINIZI SIKIYORSA

AYAKKABILARINIZ 
KOKMASIN

ÇEKİÇLE YARALANMALARI 
ÖNLEMEK İÇİN

YARIM KALAN MUZLAR 
ÇÜRÜMESİN 

YÜZÜKLER PARMAĞINIZI 
LEKELEMESİN

RİMELİNİZİ DAHA  
KOLAY KULLANIN

IF FLAT SHOES HURT  
YOUR FEET

SO YOUR SHOES  
WON'T STINK

TO AVOID INJURIES  
CAUSED BY HAMMER

LEST LEFTOVER  
BANANAS ROT 

DO NOT LET YOUR RING  
STAIN YOUR FINGER

SO IT WOULD BE EASIER TO USE 
YOUR MASCARA 

Wear thick socks and then put on your flat shoes. 
Blow hair dryer for a few minutes onto the spots that 
hurt your feet. Do not take off your flat shoes and 
socks until they are cold. Then take off your socks 
and test your flat shoes. Repeat the process if you 
would like to enlarge your flat shoes a little bit more.

To keep your shoes from stinking, put some 
baking powder in your shoes and keep them 
that way overnight. Baking powder kills 
bacteria in your shoes and eliminate foul smell. 

If you want to avoid hitting your hand as 
you try to bang a nail on a wall, put the nail 
through a hair comb and keep it still. The 
comb replaces your hand to hold the nail. 

Covering leftover bananas  
in a plastic wrap help them endure  

for a longer span of time. 

If your ring turns your finger green, apply 
some transparent nail polish the inner side 
of your ring. Your ring will no longer stain 
your finger. 

Soak your mascara in hot water for easier 
application. And do not put your mascara into 
and out of the tube time after time. This will 
cause hair of your mascara brush to be piled up.
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BULMACA
CROSSWORD

Resimdeki
Emmy ödüllü
ünlü oyuncu

Bir bağlaç

Annenin
erkek

kardeşi

Her yanı
mavi

Ayrılma

Hava basıncı
birimi

Hint destanı

Yarı
Siyasetçi

Rakam

Büyükanne,
nene

Hemen
hemen,
sanki

Karışık renkli

Tema

Betondan
dört köşe

döşeme taşı
Kılıçla

yapılan spor

Alametler

Küçük limon

Bir nota

İkaz

Akla yatkın
olan

Yat limanı

Köpeğin
boğazındaki

demir

Kâfi

Ezgi, nağme

İki parçalı
kadın

mayosu

Kurutulmuş
meyve

Bir halatı bir
yere bir kez

dolama
Bir şeyin

niteliklerini
övme

Peki, tamam Köpek
yavrusu

Yumuşak
çelikten

yapılmış sac
Damga,
mühür

Boşluk,
mesafe

Tibetlilerde
Buda rahibi

Sosyal
Güvenlik
Kurumu

Asker
yemeği

Ortalama
Geminin
kıyıdan
açılması

Üst karşıtı

Sevap

Kendisine
inanılan
kimse

Tutturgaç

Deneye
dayalı

Düşünüp
söyleme
yeteneği

Albay
Sersem,

ahmak, alık

Bilardo
değneği

Ticaret malı

Üç köşeli
büyük çalgı

Ayla Hayvanda
soluk borusu

Sporda
başlama

Hırvatistan
plakası

Çok küçük
parçacık

Yaşlı,
kocamış

Avrupa Uzay
Ajansı

Bir göz rengi

Kırmızı

Bir nota

Bakkalda
satılan
ürünler

Uzun boylu
bir ağaç

HALUK BİLGİNER

1 2 3 4 5 6 7 8

SUDOKU
SUDOKU

KOLAY
EASY

ORTA
MEDIUM

ZOR
HARD

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.

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

HAZIRLAYAN / EDITOR:   Bertan Kodamanoğlu

H V M B R P N
A D E T A A N A K O N U

A L A E S K R İ M L İ M
U Y A R M A M A R İ N A

A K I L K A R I Y E T E R
B A V O L T A İ A

B İ K İ N İ T E N E K E
L A M A K A R A V A N A

S G K A V A R A E C İ R
İ A T A Ş N A T I K A

İ N A L S E M E
E M T İ A İ

A R P S T A R T
İ H T İ Y A R

Z E R R E E L A
S İ K A V A K

B A K K A L İ Y E
F İ L A T E L İ

6 2 1
5 8 7 4

3 6 5 4
9 5

6 8
9 8

3 6 7 4
4 6 7 5

4 2 6

2 5 9
1 5 6

9 3
7 6 1 2

1 9 8 5
4 5 1 7

7 6
7 1 5

2 9 7

1 5 3 2 7
9 7 4

1
3 8 5
2 6 9 3

1 2 4
8
9 7 5

4 3 2 8 1

8 5
2 3 9 8
4 6 2

6 3 4 9
8

7 3 5 4
3 2 4

2 9 7 8
4 3

1
4 7 9 8 2
8 4 6 1

8 7 2
5 6

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

1

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

2
2 7 6

2 9 7
4 8 1

8 9 5 4

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

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

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

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

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

8 1 5 4 9 7 3 2 6
7 3 6 8 1 2 5 4 9
9 2 4 5 3 6 1 8 7
3 4 7 9 6 8 2 5 1
5 6 1 7 2 4 8 9 3
2 9 8 3 5 1 7 6 4
1 5 3 2 4 9 6 7 8
4 7 2 6 8 3 9 1 5
6 8 9 1 7 5 4 3 2
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Foto Hayat / Photo Life
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