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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal!

MEHMET AKİF ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI

HAPPY 100TH ANNIVERSARY OF 
OUR NATIONAL ANTHEM
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Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

MİLLETİMİZİN SESİ 
İSTİKLÂL MARŞIMIZ  
YÜZ YAŞINDA 

100TH ANNIVERSARY 
OF THE VOICE OF OUR 
NATION: THE TURKISH 
INDEPENDENCE 
ANTHEM 
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Adil KARAISMAILOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure

Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletinin 
hürriyete susamışlığını ve vatan sevgisini destanlaş-
tırdığı İstiklâl Marşımızın Millî Marş olarak kabulü-
nün 100. yılı münasebetiyle 2021 yılı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimiz tarafından “İstiklâl Marşı Yılı” ola-
rak ilan edildi. Semalarımızda ilelebet yankılana-
cak bu mukaddes ses ve ortak millî değerlerimizin 
vücut bulduğu mısraların bize verdiği kuvvet, bu-
gün hep birlikte başarmak için çaba gösterdiğimiz 
büyük işlere de şevkle sarılmamızı sağlamaktadır.  

Mehmet Akif Ersoy’un kalplerimize nakşolmuş “Ben 
ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” mısraı, 
bağımsızlık aşkımızın, millî şuur ve gayretimizin 
en güzel ifadelerinden biridir. İstiklâl Savaşımızın 
ve Millî Mücadelemizin hâlen yaşayan ruhuna ışık 
tutan bu destansı anlatının yanı sıra, üstadımızın 
Çanakkale Şehitleri’ne adlı eseri de gelecek kuşak-
lara bırakılmış muhteşem bir mirastır. Milletimizin 
kaderini değiştirebilme kudretini kendinde bul-
duğu Çanakkale Cephesi, bu eserde bütün zahirî 
ve ruhanî yanlarıyla gözler önüne serilmektedir.   

Her yıl, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakka-
le Deniz Zaferi'nin yıl dönümünün kutlanması, va-
tanımızın ve bağımsızlığımızın kıymetini bilmek, 
verilen mücadeleyi unutmamak ve bu ruhtan her 
daim güç almak açısından son derece önemlidir. 

Ben de bu duygularla Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
106. yıl dönümünü kutluyor; başta Cumhuriyeti-
mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve si-
lah arkadaşları olmak üzere, bize bu toprakları va-
tan kılan aziz şehitlerimizi saygıyla ve şükranla yâd 
ediyorum. Çanakkale’de bir ulus küllerinden do-
ğarken bu şanlı dirilişte büyük payları olan, kahra-
man Türk kadınlarını da ayrıca rahmetle anıyorum. 

Çanakkale Cephesi’nde ve Kurtuluş Savaşımızda 
emeği geçen fedakâr Türk kadınının sahip olduğu 
kudret, bugün de iş ve toplum yaşamımızın temel 
dayanaklarını oluşturuyor. Ülkemizi kalkındırma ve 
toplumumuzu ileriye doğru taşıma yolunda kadın-
larımızın büyük hakkı ve emeği var. Siyasetten sa-
nata, eğitimden sağlığa, ticaretten spora toplumsal 
yaşamın her noktasında başarılarıyla hayatımıza de-
ğer katan ve PTT’yi yurdun her noktasında akılları ve 
emekleriyle yücelten tüm kadınlarımızın 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü kutlu olsun. 

The Grand National Assembly of Turkey has announced 
2021 as the "Year of National Anthem" as it is the 100th an-
niversary of the Turkish Independence Anthem, where 
Mehmet Akif  Ersoy, our national poet, turned the nation's 
thirst for independence and patriotism into an epic. The 
power bestowed upon us by this sacred voice that will 
echo in the sky forever and the lines where our common 
national values are emphasized enables us to eagerly 
cling to major things we make efforts to accomplish. 

The line of Mehmet Akif Ersoy engraved in our hearts "I 
have been free since the beginning and forever will be so." 
is one of the most beautiful expressions of our devotion 
for independence, national consciousness, and efforts. 
In addition to this epic narrative about the still existing 
spirit of our War of Independence and National Struggle, 
the work of our master named "Çanakkale Şehitleri'ne 
(For Çanakkale Martyrs) is a splendid heritage to future 
generations. The Çanakkale Front Line, where our nation 
had the power to change its fate within itself, is unfold-
ed in this piece with all its artificial and spiritual aspects.    

Celebrating the anniversary of the March 18th Martyrs' 
Day and the Çanakkale Naval Victory every year is ex-
tremely important to appreciate our nation and inde-
pendence, to remember this struggle, and to always be 
encouraged with this spirit. With these feelings, I would 

like to celebrate the 106th anniversary of the Çanakkale 
Naval Victory and I would like to commemorate firstly 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our Repub-
lic, and his comrades in arms, and our glorious martyrs. 
I would like to express my condolences to heroic Turkish 
women who had a major part in this glorious resurrection 
while a nation was reborn from its ashes in Çanakkale.  

The power of our devoted Turkish women contributed 
efforts in the Çanakkale Front Line and the War of In-
dependence now constitutes the fundamental ground 
of our business and social life. Turkish women have and 
will put the effort into developing and improving our 
nation. I would like to celebrate the March 8th Interna-
tional Women's Day of all Turkish women enriching our 
lives with their accomplishments in every field of life 
and sports and improving the Turkish PTT Corp. in all 
parts of our nation with their intelligence and efforts. 
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Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü

Dünya Posta Birliği Idari Konsey Başkanı

PTT, KADIN 
ÇALIŞANLARIYLA 
YÜKSELİYOR

TURKISH PTT 
CORPORATION 
IMPROVES WITH 
WOMEN PERSONNEL

Mart ayını, şanlı tarihimize kazınmış milletçe gu-
rur duyacağımız önemli olayları hatırlayarak karşı-
lıyoruz. Bundan tam yüz yıl önce devletimizin en 
önemli bağımsızlık sembollerinden, İstiklâl Mar-
şımız, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından 
millî marş olarak kabul edildi. Vatan şairimiz Meh-
met Akif Ersoy’un Türk milletinin işgal güçlerine 
karşı vatan uğruna dimdik ayakta duruşunu en 
veciz şekilde anlatarak âdeta milletimizin hisleri-
ne tercüman olup destanlaştırdığı, İstiklâl Marşı-
mızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyorum. 

Tarihimiz, İstiklâl Marşımızda geçen her dizeyi 
özümsememizi sağlayacak nice zaferlerle dolu-
dur. Onlardan biri de şüphesiz Çanakkale Cep-
hesi’nde kahraman Türk milletinin bayrak, vatan 
ve istiklâl uğruna verdiği mücadeledir. İstiklâl 
Harbimizde olduğu gibi Çanakkale Cephesi’nde 
de ordunun haberleşmesinde aktif rol alan tüm 
Posta ve Telgraf Nezareti çalışanlarıyla iftihar edi-
yor, milletimizin yaşadığı tüm badirelerde gö-
revimizin başında olmanın gururunu taşıyoruz.  

Çanakkale’de yediden yetmişe verilen bu bü-
yük mücadelenin 106. yıl dönümünü kutlu-
yor; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanak-
kale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz 

şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 
Bu ay, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nü kutluyoruz. PTT, kurulduğu günden bu 
yana kadın çalışanlara kapısını açmış ve ülkemi-
zin ilk kadın memurlarını kendi çatısı altında is-
tihdam etmiştir. Bugün de hizmet verdiğimiz 
sektörlerde kadın istihdamı oldukça yoğundur. 
Geçmişimize dönüp baktığımızda PTT’nin, kadın 
çalışanlarıyla beraber yükseldiğini görüyor ve bu-
nunla gurur duyuyoruz. Kadın emeğinin değerini 
biliyor, bu bilinçle hizmet vermeye devam ediyoruz. 

Üreten, çalışan ve kurumumuzu daha da güçlen-
diren kadın çalışanlarımıza “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü” vesilesiyle ayrıca teşekkür ediyor; tüm kadın-
ların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutluyorum.

We welcome March by remembering important 
events in our history with full of pride. One of the most 
important symbols of independence, the Turkish In-
dependence Anthem was accepted as our national 
anthem by the Grand National Assembly of Turkey ex-
actly one hundred years ago. I would like to celebrate 
the 100th anniversary of the acceptance of the Turkish 
Independence Anthem, where Mehmet Akif Ersoy, 
our national poet, literally articulated the feelings of 
our nation and turned it into an epic by explaining the 
Turkish nation's standing upright against the occu-
pation forces for the sake of the country most briefly. 

Our history is full of victories enabling us to internal-
ize each line in our Independence Anthem. One of 
these victories is the fight of the heroic Turkish nation 
in the Çanakkale Front Line for the flag, homeland, 
and independence. We are proud of the Post and 
Telegraph Office personnel playing an active role in 
the communication of the army in Çanakkale Front 
Line as in the War of Independence. We are also feel-
ing very proud of being on duty in all national crises.  

I would like to celebrate the 106th anniversary of the 
majestic fight in Çanakkale by young and old alike. I 
would like to commemorate firstly Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, the founder of our Republic, and his comrades 
in arms, our glorious martyrs on March 18th Martyrs' 
Day and the Anniversary of Çanakkale Naval Victory. 

This month, we celebrate March 8th International 
Women's Day. Turkish Post Corp. has always wel-
comed women employees since its establishment 
and employed the first women officers under its 
roof. Women's employment is quite rich in our sec-
tor. Looking at the past, we see that Turkish Post 
Corp. has been improving with women employees 
and we are feeling proud of that. We value women's 
work and continue to serve with this understanding. 

I would like to thank our women personnel produc-
ing, working, and enhancing our organization on the 
occasion of "March 8th International Women's Day" 
and celebrate "March 8th International Women's 
Day" of all women.
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İstiklâl Marşımız 100 yaşında. Bü-
yük şair Mehmet Akif Ersoy’un yaz-
dığı bu destansı şiir, 12 Mart 1921’de 
TBMM tarafından Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin millî marşı kabul edil-
di. Öğrendim ki TBMM, 100. yıl anısı-
na 2021’i “İstiklâl  Marşı” yılı ilan etmiş. 
Yıl boyunca İstiklâl Marşı’nın tarihsel 
önemini ve anlamını yansıtan pek 
çok etkinlik düzenlenecek ve Millî  
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ha-
yatı, eserleri ve kişiliği anlatılacak. 
Hemen Mithat Cemal Kuntay’ın 
yazdığı Mehmet Akif biyografisini 
kütüphanemdeki raftan indirip ço-
cukların çalışma masasına bıraktım. 
Okusun, öğrensin, anlasınlar. Ben de 
lise yıllarımda Mehmet Akif’i bu ki-
taptan tanımıştım. Onun şairliğini, 
çok yönlü kişiliğini, vatanseverliğini, 
yakın arkadaş ve dostlarına yaptığı 
fedakârlıkları, gündelik hayatını, kav-
galarını, umutlarını, heyecanlarını, 
hayal kırıklıklarını hep bu kitaptan 

öğrendim. Bu kitap alışılmış bir bi-
yografi kitabı değil. Çünkü kitabın 
yazarı Mithat Cemal Kuntay, Meh-
met Akif’in en yakın arkadaşların-
dan biri. Kitabın samimiyeti ve akıcı 
dili de bundan olsa gerek. Siz de bu 
biyografiyi okuyunuz ve okutunuz. 
Bir vatan şairinden çok daha öte, bir 
tarihsel dönemi tanıyacak ve çok şey 
öğreneceksiniz.

The Turkish Independence Anthem 
is 100 years old. This epic poem writ-
ten by the great poet Mehmet Akif 
Ersoy was accepted as the national 
anthem of the Republic of Turkey by 
the Grand National Assembly of Tur-
key (GNAT) on March 12th, 1921. I he-
ard that GNAT declared 2021 as the 
year of the "Independence Anthem" 
for its 100th anniversary. Many events 
reflecting the historical importance 
and meaning of the Independence 
Anthem will be held all year round 
and the life, works and personality 
of our National Poet Mehmet Akif 
Ersoy will be told. I immediately took 
the biography of Mehmet Akif, writ-
ten by Mithat Cemal Kuntay, from 
the shelf in my library and left it on 
my children's desk. They should 
read, learn and understand. I met 
with Mehmet Akif Ersoy via this book 
in my high school years. I learned 
all about his poetry, sophisticated 

personality, patriotism, sacrifices for 
his close friends and allies, daily life, 
quarrels, hopes, excitements, and di-
sappointments from this book. This 
book is not a regular biography. Be-
cause the author of this book, Mithat 
Cemal Kuntay is one of the closest 
friends of Mehmet Akif. The since-
rity and fluent language of the book 
must be because of this. You should 
read this biography and make others 
read it. You will learn about a histo-
rical period beyond just a national 
poet as well as a lot of things.

Life, Character, Art- 
Mithat Cemal Kuntay

Refet - Fatma Aliye

Mehmet Akif Ersoy; 
Hayatı, Seciyesi, 
Sanatı - Mithat 
Cemal Kuntay

Refet -  
Fatma Aliye

KİTAP / BOOK

•

KİTAP / BOOK

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 
kutlandığı Mart ayında kadın 
edebiyatçılarımızı anmak istiyo-
rum. Türk edebiyatının ilk kadın 
romancısı Fatma Aliye’nin ka-
leme aldığı Refet, 1897 yılında 
Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde 
tefrika edilmiş; yani bölüm bö-
lüm yayımlanmış. Okuyucular 
hikâyenin devamını heyecan-
la beklemiş olmalı. Çünkü ben 
elime aldığımda bir çırpıda bi-
tiriverdim. Refet, Fatma Aliye 
Hanım’ın üçüncü romanı. İlk ro-
manlarında genellikle orta üst sı-
nıftan eğitimli kadınların hayatı-
nı işleyen Fatma Aliye Hanım, bu 
sefer yoksul bir genç kızın sabır 
ve sebatla öğretmen olma mü-

As the International Women's Day 
is celebrated on March 8th, I would 
like to mention a woman of letters 
in the March issue. Refet written 
by Fatma Aliye, the first female no-
velist of Turkish literacy, was seria-
lized, in other words published in 
chapters, in the Tercümân-ı Hakîkat 
gazette in 1897. The readers must 
have waited for the continuation of 
the story with excitement. Becau-
se I read it in a matter of minutes. 
Refet is the third novel of Fatma 
Aliye Hanım. Fatma Aliye Hanım 
depicted the lives of women from 
the upper-middle class in her first 
novels, but this time she mentions 
the patient and persistent strugg-
le of a young girl to become a tea-

cadelesini konu ediniyor. Sadece 
bununla da kalmıyor; o dönemin 
toplumsal ve sınıfsal yapısını, aile 
hayatını, akrabalık ve evlilik iliş-
kilerini edebî bir üslupla anlatı-
yor. 19. yüzyılın sonunda eğitim 
sistemi ve okul ortamı nasılmış, 
dönemin meşhur kız öğretmen 
lisesi Dârülmuallimât’a kimler 
kabul ediliyormuş, okulda hangi 
dersler okutuluyormuş; hep bu 
romandan öğreniyoruz. Yani ro-
man, âdeta yayımlandığı döne-
me ışık tutan tarihî bir vesika. Os-
manlı’dan Cumhuriyet’e uzanan 
o geçiş yıllarını bir kadının ince-
likli yorumu ve duru Türkçesin-
den öğrenmek isterseniz, Refet’i 
mutlaka okumalısınız. 

cher. She tells the social and class 
structure, family life, kinship and 
marital relations of that period with 
a literary wording. We learn about 
how the education system and en-
vironment were at the end of the 
19th century, who were accepted to 
Dârülmuallimât, the famous girls' 
teachers high school of that peri-
od, and which courses were tau-
ght in this school from this novel. 
So, the novel is like a historical do-
cument enlightening the period it 
was published. If you want to learn 
about the years of transition from 
the Ottoman to the Republic from 
the deliberate interpretation and 
clear Turkish of a woman, then you 
should definitely read Refet. 
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“Kaldırım Serçesi” lakaplı Édith Piaf, 
Fransız müziğinin divası olarak kabul 
edilir. Geçtiğimiz gün bir şarkısına 
denk gelince, yaşam öyküsüne baka-
yım dedim; kaç yılında doğmuş, nere-
de eğitim almış, nasıl meşhur olmuş… 
Yaşamını anlatan kitap, belgesel ve 
tiyatro oyunlarıyla karşılaşınca şaşır-
madım. Ancak bütün bunlar arasında 
2007 yapımı bir film dikkatimi çekti: 
Simone Berteaut’un aynı isimli kita-
bından uyarlanan Kaldırım Serçesi. 
Olivier Dahan’ın yönettiği film, Édith 
Piaf’ı canlandıran Marion Cotillard’a 
En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazan-
dırmış. Film aynı yıl makyaj dalında da 
Oscar almış. Merak ediyor ve müzikal 
drama türündeki bu filmi izlemeye 
başlıyorum. 1959’da, New York’ta bir 
konser salonunda buluyorum ken-
dimi. Herkes pür dikkat Édith Piaf’ı 
dinliyor. Sonra daha da geçmişe gi-
diyorum. Édith Piaf’ın ne zorluklarla 
büyüdüğünü, annesi tarafından terk 
edilişini hüzünle izliyorum. Şöhret ba-
samaklarını tırmanırken yaşadığı se-
vinçlere, kederlere tanık oluyor; elde 

ettiği başarıları kutluyor, yaşadığı ha-
yal kırıklıklarına üzülüyorum. Film, bir 
divaya yakışan ışıltıya sahip. Sonuna 
dek ilgimi ve heyecanımı kaybetmi-
yorum. Yönetmen, hüzünlü bir son 
yerine coşkulu bir son uygun görmüş 
ve ne de iyi yapmış. Bir konser salo-
nunda başlayan film, yine bir konser 
salonunda son buluyor; Édith Piaf’ın 
o meşhur şarkısıyla: “Non, je ne reg-
rette rien” yani “Hayır, hayır, pişman 
değilim.”

Nicknamed "La Môme" (the Pave-
ment Sparrow), Édith Piaf is accep-
ted as the diva of French music. As 
I heard one of her songs, I thought I 
should look into her life; when she 
was born, where she went to school, 
how she became famous.... I was not 
surprised when I found books, docu-
mentaries and theater plays about 
her life. But among all these, a 2007 
movie caught my attention: La Môme 
(the Pavement Sparrow) adapted 
from the book of Simone Berteaut 
with the same name. Directed by Oli-
vier Dahan, the movie made Marion 
Cotillard, who plays Édith Piaf, win the 
Oscar for Best Actress. The movie also 
won an Oscar in the Best Make-up ca-
tegory. I got interested and begun to 
watch this movie. I found myself in a 
concert hall in New York in 1959. Ever-
yone is all ears for Édith Piaf. Then, I 
go further back in the history. I watch 
how Édith Piaf grew facing difficulties 
and how she was abandoned by her 
mother. I witness the happiness and 
sadness she experienced while clim-

bing the ladder to fame, celebrate her 
achievements and sadden about the 
disappointments she had. The movie 
has a glimmer befit for a diva. I do not 
lose my interest or excitement until 
the end of the movie. The director 
chose a vigorous  ending instead of 
a sad ending and such a great deci-
sion it was. Started in a concert hall, 
the movie ends in a concert hall with 
the famous song of Édith Piaf: “Non, 
je ne regrette rien” - “No, no, I am not 
regretful.”

La Môme  
Olivier Dahan

Ümmü Gülsüm,  
the Star of the East 

Kaldırım Serçesi - 
Olivier Dahan

Doğu’nun Yıldızı 
Ümmü Gülsüm 
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•
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YouTube’da gezinirken Ümmü 
Gülsüm’ün kayıtlarına rastladım. 
Bu güçlü ve büyülü ses beni öy-
lesine kendine çekti ki ekranın 
başında kalakaldım. Dilini anla-
masam da şarkıların coşkusuna, 
neşesine, hüznüne kendimi kap-
tırıp âdeta melodiler arasında 
kayboldum. Doğu’nun Yıldızı, Mı-
sır’ın 4. Piramidi, Orta Doğu’nun 
efsanevi divası gibi lakapları var 
Ümmü Gülsüm’ün. Az bile söy-
lemişler. Öyle güçlü bir kadın ki 
Arap Dünyasındaki siyasi kırılma-
ları bile onun konserleri üzerinden 
okuyabiliyoruz. Yoksul bir köylü kı-
zıyken geleneksel Arap müziğinin 
temsilcisi olmuş ve şöhreti tüm 
dünyaya yayılmış. Hatta 1960’larda 

I came across the records of Ümmü 
Gülsüm while scrolling on YouTube. 
This powerful and magical voice ap-
pealed to me so much that I could 
not stop listening. Even though I 
did not understand the language, 
I got lost in the joy, sadness and 
joy of the songs and almost lost in 
the melodies. Ümmü Gülsüm is 
called the Star of the East, the 4th 
Pyramid of Egypt, and the Legen-
dary Diva of the Middle East. These 
compliments are not enough. She 
is such a powerful woman that you 
can even read the political fracti-
on in the Arab World through her 
concerts. Once a poor village girl, 
she became the representative of 
Arab music and her fame spread 

Paris’teki ünlü Olympia salonun-
da konser veren ilk Müslüman 
kadın olmuş. Elindeki mendili ve 
sahnedeki duruşuyla hafızalara 
kazınan sanatçı, 5 saat süren uzun 
performanslarıyla tanınır ve saat-
ler boyunca hayranlıkla izlenirmiş. 
Radyoda salı akşamı program ya-
par ve âdeta Mısır’da hayat durur-
muş. Siyah beyaz karıncalı video 
kayıtlarında bile halkın kendisine 
gösterdiği ilgi anlaşılabiliyor. Yani 
bu dünyadan Ümmü Gülsüm 
diye bir kadın gelip geçmiş. 1898 
– 1975 yılları arasında yaşayan bu 
güçlü ses, bugün de saygıyla anılı-
yor ve hâlâ sevilerek dinleniyor.

all across the world. She is the first 
Muslim woman who gave a con-
cert in the famous Olympia salon 
in Paris in the 1960s. Remembered 
with her handkerchief and stance 
on the stage, the artist was known 
for her 5-hour long performances 
and admired for hours. She used 
to make radio programs at night 
every Tuesday and it was as if the 
life stopped in Egypt. The interest of 
the public towards her can be un-
derstood even from the black-whi-
te fuzzy video records. So, a woman 
named Ümmü Gülsüm walked the 
roads of this world. Living between 
1898 and 1975, this powerful voice is 
still remembered with respect and 
listened to with love. 

MART / MARCH
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Kadın yönetmenlerimizden Pe-
lin Esmer’in yönettiği 2017 yapı-
mı İşe Yarar Bir Şey’i izliyorum. 
Filmin başrollerinde iki başarılı 
kadın oyuncu var: Başak Kök-
lükaya ve Öykü Karayel. Ulusal 
film festivallerinde ödül yağmu-
runa tutulan film, bir tren yolcu-
luğunda tanışan avukat Leyla ile 
hemşire Canan’ın öyküsünü an-
latıyor. Derinliği olan, muhteşem 
detaylarla bezeli bir yol hikâyesi. 
Sakin ama bir o kadar da sürük-
leyici film, kadın şairlerimizden 
Gülten Akın’ın şiirleriyle ayrı bir 
anlam kazanmış. Renk, ışık ve 
müziğin kusursuz bütünlüğü de 
sahnelere ayrı bir gerçeklik kat-
mış. Yönetmen koltuğunda bir 
kadın oturunca hikâye çok daha 
titiz ve incelikli işlenmiş sanırım. 
Özellikle trenin yemekli vago-
nunda geçen sahne aklımdan 
hiç çıkmıyor. Kadınların bir masa 
etrafında oturup konuştukları o 

sahnede verilen mesaj dünya-
nın hangi ülkesine giderseniz 
gidin bütün kadınların yüreğine 
dokunur. Sanırım filmin başarısı 
da verdiği bu evrensel mesaja 
dayanıyor.

I watch a 2017 movie called İşe Ya-
rar Bir Şey (Something Useful) di-
rected by Pelin Esmer, one of our 
female directors. The movie has 
two successful actresses in the 
lead: Başak Köklükaya and Öykü 
Karayel. Having granted with 
many awards in international film 
festivals, the movie is about the 
story of the lawyer Leyla and nurse 
Canan who met in a train travel. It 
is travel story with deepness and 
magnificent details. The movie, 
calm and immersive at the same 
time, gained another meaning 
with the poems of Gülten Akın, 
one of our female poets. The unex-
ceptionable integrity of color, light 
and music added another dimen-
sion of reality to scenes. I believe 
the story was handled more me-
ticulously and detailed once there 
is a woman in the director's seat. 
I cannot not forget especially the 
scene that took place in the di-

ning car of the train. The message 
conveyed in the scene where wo-
men sat across the table and told 
touches the hearts of all women in 
every parts of the world. I think the 
success of the movie is based on 
this universal message.

Something Useful- 
Pelin Esmer

Sadberk Hanım Museum

İşe Yarar Bir Şey- 
Pelin Esmer

Sadberk Hanım 
Müzesi
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Türkiye’nin ilk özel müzesinin bir ka-
dının adını taşıdığını biliyor musu-
nuz? Sadberk Hanım Müzesi; Vehbi 
Koç Vakfı tarafından, Vehbi Koç’un 
eşi Sadberk Hanım adına kurulmuş. 
1980 yılından bu yana Sarıyer İstan-
bul’daki Azeryan yalısında hizmet 
veren müzede Sadberk Hanım’ın 
özel koleksiyonu ile Koç Ailesi’ne ait 
önemli sanat eserleri sergileniyor. 
Özellikle 1983 yılında ünlü koleksi-
yoner Hüseyin Kocabaş’ın koleksi-
yonunun da alınmasıyla küçük bir 
arkeoloji müzesine dönüşen müze-
de, Türk – İslam sanatının çizgilerini 
taşıyan seramik, cam ve porselen 
eserler oldukça etkileyici. Sadberk 
Hanım’ın zarafetini yansıtan eserler 
arasında Anadolu kültürüne ait ge-
leneksel el işlerini ilgiyle izliyorum. 
Halılar, yazmalar, işlemeler, değerli 

Do you know that the first private mu-
seum of Turkey is named after a wo-
man? Sadberk Hanım Museum was 
founded by Vehbi Koç in the name 
of his wife Sadberk Hanım. The mu-
seum, which has been open for visits 
in the Azeryan Mansion in Sarıyer İs-
tanbul since 1980, exhibits Sadberk 
Hanım's private collection and impor-
tant artworks belonging to the Koç 
Family. The museum turned into an 
archeology museum when the colle-
ction of the famous collector Hüseyin 
Kocabaş in 1983. Ceramic, glass and 
porcelain art works in the museum 
carrying the marks of the Turkish-Is-
lam art are quite impressive. I watch 
the traditional handiworks of the Ana-
tolian culture among the pieces ref-
lecting the grace of Sadberk Hanım 
with great interest. Carpets, writings, 

taşlarla süslü kıyafetler ve çeyiz eş-
yaları… Bu çeyiz eşyalarının hikâyesi 
biraz acıklı. II. Dünya Savaşı sırasın-
da erkekler sefere çıkınca kadınlar 
zor durumda kalmış ve çeyizlerini 
satışa çıkarmış. Sadberk Hanım da 
çeyizleri satın alarak kadınlara eko-
nomik destek sağlamış. Yani ser-
gilenen çeyizler sadece birer sanat 
eseri değil, aynı zamanda kadınlar 
arası dayanışmanın örneği. 3500 
eserle açılan müze günümüzde 19 
bini aşkın geniş bir envantere sa-
hip. Yurt içi ve yurt dışına ödünç 
eser vererek de Türk kültürünün 
tanıtımına katkı sağlıyor. Yolunuz 
Sarıyer’e düşerse sanat, kültür ve 
eğitimle yoğrulmuş bu müzeye 
mutlaka uğrayın.

embroideries, fancy clothes covered 
with gemstones and dowry  items... 
The story of these dowry items is a 
little sad. When men went on mili-
tary expeditions during World War II, 
women were stuck in a difficult situ-
ation; thus, put their dowry on sale. 
Sadberk Hanım purchased the dow-
ries and provided economic support 
to women. The exhibited dowries are 
not only artworks but also an example 
of solidarity among women. The mu-
seum had 3500 pieces when it was 
opened, but it now has more than 19 
thousand inventories. It contributes 
to the promotion of Turkish culture by 
lending pieces at home and abroad. 
If you go to Sarıyer, you should defini-
tely visit this museum full of art, cultu-
re and education.
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Sümeyye Semiha Büyük
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THE CITY AS FRIENDLY AS  
A CUP OF TEA RIZE

BİR BARDAK ÇAY KADAR 
SAMİMİ ŞEHİR

RİZE

Doğu Karadeniz’in sis düşmüş dağlarının arasında 
zümrüt yeşili ovaları, gürül gürül akan suları ve cen-
net gibi yaylalarıyla eşsiz bir şehirdir Rize. Yolumuz 
düşse de o yeşil beldeye varsak, billur gibi doğasının 
seyrine dalsak, candan gülüşlü insanıyla tanışsak 
diye iç geçirir; Rize’ye gitmek için bir vesile ararız. 
Biz gitmesek, görmesek de o her zaman bizdedir; 
sımsıcak çayıyla evimizde, soframızda, sohbetleri-
mizde… Haydi yola çıkalım ve Rize’nin güzelliklerine 
hep birlikte hayran olalım…

With its emerald green plains, flowing water, and 
heavenly plateaus among the misty mountains 
of the Eastern Black Sea, Rize is a unique city. "We 
wish we could go to that green land, gaze off into 
its crystal-clear view, meet its people with a sincere 
smile" and look for an excuse to go to Rize. Although 
we have never been there or seen it; it's always with 
us; in our house, on our table, in our talks with its 
warm tea... Let's get on the road and admire the 
beauty of Rize together… 

Seyyah / Voyager Seyyah / Voyager
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Doğu Karadeniz’in kıyısında Trabzon, 
Bayburt, Erzurum ve Artvin’le çevre-
lenen Rize; doğal güzellikleri, tarım 
ürünleri ve mutfağıyla tanınır. Şehirde 
turizm başta olmak üzere eğitim, kül-
tür, sanat ve spor faaliyetleri hızlı bir 
gelişim içindedir. Rize, Türk insanının 
tiryakisi olduğu ve evinden eksik etme-
diği çay ile özdeşleşmiştir. Türkiye’deki 
çay üretiminin üçte ikisini sağlayan şe-
hirde çay tarımı ve sanayi ekonominin 
temelini oluşturur. Çay üretiminin her 
aşamasında ise kadın istihdamı hayli 
öne çıkar.

Located on the coast of the eastern 
Black Sea, surrounded by Trabzon, 
Bayburt, Erzurum and Artvin; Rize is 
known for its natural beauty, agricul-
tural products, and its cuisine. Educa-
tion, culture, art, and sports activities, 
starting with tourism, develop in a 
fast  progression. The tea that Turkish 
people are fond of and are available in 
every home, is the signature drink of 
Rize. In the city where two-thirds of tea 
production in Turkey is provided, agri-
culture and industry are the basis of 
the economy.  Women employment 
is highly available at every stage of tea 
production. 

Seyyah / Voyager Seyyah / Voyager

Rize’de çay 
üretiminin her 
aşamasında kadınlar 
öne çıkar. Çay 
tarımında %50’ye 
yakın oranda kadın 
istihdamı görülür.
Women employment is highly 
available at every stage of tea 
production.  In tea agriculture, 
you can see women 
employment at a rate of 50%. 

MUSEUMS WITNESSING THE HISTORY

Museums in the city center successfully 
reflect the historical heritage of Rize. Rize 
Atatürk Museum (also known as Mehmet 
Mataracı Mansion) is the place where Mus-
tafa Kemal Atatürk, the founder of our Re-
public, stayed in 1924 during his visit to Rize. 
Ethnographic items in the garden of the mu-
seum, where personal belongings of Atatürk 
are exhibited, are also spectacular.

Another museum where ethnographic items 
are exhibited is the Rize Ethnography Mu-
seum. The museum, also known as “Yellow 
House”, that reflects 19th century architec-
ture contains about 2000 historical artifacts. 
At the Çayeli Natural Life Museum, patterns 
and motifs that reflect the living conditions of 
eastern Black Sea People, their economic ac-
tivities, local clothes, kitchen items and their 
culture are exhibited. 

TARIHE TANIKLIK EDEN MÜZELER

Şehir merkezindeki müzeler Rize’nin 
tarihî mirasını başarıyla yansıtır. Bunlar 
arasında Atatürk Evi Müzesi (bir diğer 
adıyla Mehmet Mataracı Konağı), Cum-
huriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 1924 yılında Rize’de konakla-
dığı yerdir. Atatürk’e ait kişisel eşyaların 
sergilendiği müzenin bahçesindeki et-
nografik eserler de görülmeye değerdir.

Etnografik eserlerin sergilendiği bir di-
ğer müze de Rize Etnografya Müzesi’dir. 
19. yüzyıl mimarisinin nadide bir örneği 
olan ve “Sarı Ev” olarak da bilinen müze-
de 2000’e yakın tarihî eser bulunur. Ça-
yeli Doğal Yaşam Müzesi’nde ise Doğu 
Karadeniz insanın yaşam şartları, ekono-
mik faaliyetleri, yöresel giysileri, mutfak 
eşyaları ile kültürünü yansıtan desen ve 
motifleri sergilenir. 

ATATÜRK EVI MÜZESI
ATATÜRK MUSEUM

ÇAYELI DOĞAL YAŞAM MÜZESI
ÇAYELI WILDLIFE MUSEUM 
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AYDER YAYLASI

Kaçkar Dağları’nın sırtında, ladin 
ve kayın ormanlarıyla kaplı Ayder 
Yaylası ruhunuzu huzurla doldu-
rur. Çamlıhemşin ilçesinde bulu-
nan yaylaya çıkarken Fırtına Dere-
si üzerindeki Şenyuva Köprüsü ve 
Zilkale’ye selam verilir. 1350 metre 
yükseklikteki yayla; tertemiz havası, 
geleneksel Karadeniz evleri, doğal 
kaplıcaları ve dinlenme tesisleriyle 
Karadeniz’le özdeşleşen bütün gü-
zellikleri cömertçe sergiler.

AYDER PLATEAU

Situated in spruce and beech for-
ests of the Kaçkar Mountains, Ay-
der makes your soul full of peace. 
On the way to the plateau situ-
ated in Çamlıhemşin district, sa-
lute  Şenyuva Bridge and Zilkale. 
The plateau at an altitude  of 1350 
meter, generously exhibits all the 
beauties associated with the Black 
Sea with its fresh air, traditional 
Black Sea houses, thermal baths 
and spas and recreational facilities.

ANZER YAYLASI

Rize merkezine 39 kilometre uzaklıktaki  
Anzer Yaylası; ormanları, çiçek türleri ve ba-
lıyla meşhurdur. Bu nedenle yaylada arıcılık  
oldukça gelişmiştir. Trekking, yamaç paraşütü 
ve zirve tırmanışı gibi alternatif sporların da ya-
pıldığı yayla; Çoruh Nehri, Bayburt ve Uzungöl 
Turizm Merkezi’ne de ulaşım olanağı sağlar. 

ANZER PLATEAU

Anzer Plateau, located 35 km far from the Rize 
center, is famous for its forests, flora and hon-
ey.  That is why beekeeping in the plateau is 
highly developed. The plateau, which is suit-
able for alternative sports such as trekking, 
paragliding and peak climbing; also provides 
transportation to the Çoruh River, Bayburt and 
Uzungöl Tourism Center. 

AYDER 
YAYLASI
AYDER  
PLATEAU 

ANZER 
YAYLASI

ANZER 
PLATEAU 
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FIRTINA DERESI

Rize’nin eşsiz doğasında ge-
zerken derelerin gürül gürül 
akan sesi de sizi kendine çe-
ker. Bu derelerden en bilineni 
de Fırtına Deresi’dir. Üzerinde 
bulunan tarihî köprüler Fırtı-
na Deresi’ni diğer derelerden 
ayrı bir yere koyar. 1696 yılın-
da inşa edilen Şenyuva Köp-
rüsü’yle özdeşleşen derede 
rafting de yapılmaktadır.

TADINA DOYULMAZ  
YÖRESEL LEZZETLER

Rize’nin o benzersiz tabiatı 
mutfak kültürüne de yansır. 
Karadeniz’in altın mahsulü 
olan hamsi Rize mutfağında 
pek çok farklı tarifle buluşur. 
Hamsikoli, hamsi pilavı, hamsi 
çiğirtası Rize’nin hamsi kulla-
nılarak yapılan enfes lezzetleri 
arasında. Rize mutfağının bir 
diğer başrol oyuncusu ise mı-
sırdır. Pek çok farklı şekilde de-
ğerlendirilen mısır en çok mısır 
ekmeği olarak karşımıza çıkar. 
Yöre ineklerinin o enfes sütün-
den yapılan Rize sütlacı ve bah-
çelerde yetişen o heybetli ka-
baklardan yapılan kabak tatlısı 
Rize’nin anmadan geçileme-
yecek lezzetleri arasındadır. Bir 
de sıcacık çayla içilen Rize’ye 
özgü damat kurabiyesi vardır 
ki bir şeyi daha da anlaşılır kılar: 
Rize kendisini ziyarete gelenle-
rin sadece ruhunu değil, karnı-
nı da fazlasıyla doyurur.

Rize, dillere destan olmuş do-
ğası, tarihî, lezzetleriyle ve Ka-
radeniz’deki biricik konumuyla 
mutlaka ziyaret edilmesi ge-
reken şehirlerimizin başında 
geliyor. Hâlihazırda ise iç turiz-
min en uğrak mekânlarından 
biri. Yeşille mavinin o harika 
uyumuna doymak, Karadeniz 
kültürüne doğru eşsiz bir yol-
culuğa çıkmak isteyen binlerce 
yerli ve yabancı turist her sene 
Rize’ye akın ediyor. Rize’ye hiç 
gitmediyseniz bir uyarı; Rize’ye 
bir kere gittiğinizde bu zümrüt 
yeşili belde her seferinde yep-
yeni keşifler yaptığınız, tekrar 
tekrar ziyaret etmek isteyece-
ğiniz yerlerden biri olacak.

DELICIOUS LOCAL TASTES

Rize's unique nature reflects 
its culinary culture too. You can 
see anchovy in many different 
recipes in Rize cuisine. Hamsi-
koli, hamsi pilavı (anchovy rice), 
hamsi cigirtası are among the 
delicious foods of Rize cuisine 
made using anchovy. Another 
cornerstone of Rize cuisine is 
corn. Corn bread is most po-
pular food made of corn, whi-
ch is widely used in many dif-
ferent ways in the region.  Rize 
Sütlacı (Rice pudding) that is 
made by using delicious milk 
of local cows and pumpkin 
dessert made by using huge 
pumpkins grown in gardens, 
are among the great tastes of 
Rize. Damat Kurabiyesi (gro-
om's cookie) specific to Rize, 
which  goes better with  a cup 
of warm tea, makes one thing 
even more clear: Rize feeds not 
only the souls, but also the sto-
mach of its visitors. 

With its legendary nature, his-
tory, tastes and unique locati-
on in Black Sea, Rize is one of 
our cities you should visit. Cur-
rently, it is one of the most fa-
vorite destinations of domes-
tic tourism. Thousands of local 
and foreign tourists flock to 
Rize every year, to witness the 
wonderful harmony of green 
and blue and to go on a unique 
journey towards the Black Sea 
culture. If you have never been 
to Rize before; we would like 
to warn you that this emerald 
green city will be one of the 
places you will want to visit 
again and again, once you go 
to Rize, where you will discover 
new things every time.  

FIRTINA STREAM

While walking in the unprec-
edented nature of Rize, sound 
of rushing water of streams at-
tracts you.  The best known of 
these streams is Fırtına Stream.  
Fırtına Stream differs from oth-
er streams with the historical 
bridges over it. Rafting can also 
be done on the stream, which 
is associated with the Şenyuva 
Bridge, built in 1696.

KAÇKAR DAĞLARI MILLÎ PARKI

Fırtına Deresi ve Hemşin Deresi’nin çevrelediği Kaçkar 
Dağları Millî Parkı zengin bitki örtüsüyle dikkat çeker. 1994 
yılında millî park ilan edilen 51.550 hektarlık doğal alanın 
bir bölümü Erzurum ve Artvin illerine uzanmaktadır. Ayı, 
kurt, çakal, tilki, karaca, yaban domuzu gibi birçok hayvan 
türünün doğal yaşamını sürdürdüğü millî parkta; dağcılık 
sporlarının yapıldığı tesislerle kamp alanları da bulunur.

KAÇKAR MOUNTAINS NATIONAL PARK

Surrounded by Fırtına Stream and Hemşin Stream, The 
Kaçkar Mountains National Park, is remarkable for its 
rich flora and fauna. A part of the 51,550 hectare natu-
ral area, that was declared as a national park in 1994, 
extends to the provinces of Erzurum and Artvin. In the 
National Park, which contains many animal species such 
as bear, wolf, coyote, fox, roe deer, wild boar, there are 
also campsites as well as facilities where mountaineer-
ing sports are performed.

Kaçkar 
Dağları’nın 
zirvesinde yer 
alan buzul 
vadileri ve 
buzul gölleri 
Karadeniz’in 
eşsiz güzelliğini 
perçinliyor.

Rize’nin o 
benzersiz 
tabiatı mutfak 
kültürüne de 
yansır. Rize’nin 
Türkiye’ye mal 
olmuş lezzetlerini 
yerinde tatmak 
ayrı bir keyiftir.

Glacier valleys and 
glacier lakes situated 
at the top of the Kaçkar 
Mountains, make the 
unique view of the Black 
Sea much more beautiful. 

Rize's unique nature 
reflects its culinary 
culture too. It is a big 
pleasure to taste the 
flavors of Rize that 
became the heritage of 
Turkey.

FIRTINA 
DERESI

KAÇKAR DAĞLARI 
MILLÎ PARKI

STORM CREEK 

KAÇKAR 
MOUNTAINS 

NATIONAL PARK 
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Fatih Çavuşoğlu

Our National Anthem is 100 Years Old!
FREEDOM IS THE RIGHT OF MY  

GOD-WORSHIPPING PEOPLE! 

İstiklâl Marşımız 100 Yaşında!

Bu yıl, İstiklâl Marşımızın 100. yılını gururla kutluyoruz. Millî şairi-
miz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve Kurtuluş Savaşımızı bir 
diriliş destanı olarak veciz ifadelerle anlatan İstiklâl  Marşı; milletimi-
zin sesi ve devletimizin bağımsızlık sembollerinden biridir. 12 Mart 
1921’de TBMM tarafından “millî marş” olarak kabul edilen İstiklâl 
Marşı, milletimizin gönlünde ve şuurunda sarsılmaz bir yer edinerek; 
ezelden ebede önemini ve anlamını koruyor. 

This year we proudly celebrate the 100'th anniversary of our National 
Anthem. National Anthem, written by our national poet Mehmet Akif Ersoy, 
explaining our war of independence laconically as the epic of resurrection, 
is one of the symbols of our sovereignty and the voice of our nation.  
"İstiklâl Marşı" (The Independence Anthem) that was officially adopted by 
the Turkish Grand National Assembly, as Turkey's National Anthem on 
March 12, 1921, maintains its importance from past to today, being engraved 
on our people's heart and conscious.  

•

HAKKIDIR, HAKK’A 
TAPAN MİLLETİMİN 

İSTİKLÂL!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ka-
rarı ve Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 
İstiklâl Marşı’nın “millî marş” kabul edil-
mesinin 100. yılı şerefine 2021, “Mehmet 
Akif ve İstiklâl Marşı Yılı" olarak ilan edildi. 
Yıl boyunca; İstiklâl Marşımız ve vatan şai-
rimiz Mehmet Akif’in örnek yaşamını say-
gıyla anarken; Millî Mücadelemizi zafere 
taşıyan büyük fedakârlıkları ve tarihimi-
zin en karanlık döneminde hangi badi-
relerin atlatıldığını hatırlayacak, Cumhu-
riyetimizin 100. Yılının yaklaştığı günlerde 
millî şuurumuzu tazeleyeceğiz.

MILLÎ MÜCADELE DESTANI

İstiklâl Marşı, ülkemizin kurulduğu 
şartları anlatan bir diriliş destanıdır. 
Eser; yazıldığı dönemin buhran dolu 
karanlık günlerini çok çarpıcı bir şekil-
de ifade ettiği gibi hem o gün hem de 
gelecek için umut, moral ve zafer va-
deder. Hatta zaferi yüce Allah tarafın-
dan Türk milletine yazılmış bir kader 
ve doğal hak olarak müjdeler. Bu kutlu 
müjde gücünü şanlı geçmişimizden 
alarak bugüne, yarına ve hatta ebedi-
yete ulaşır.

The Turkish Grand National Assembly 
(GNAT) declared the year 2021 the “Year 
of the National Anthem"   in honor of  the 
100th year of the adoption of the National 
Anthem as the “national anthem” During 
this year, we will respectfully remember 
our national anthem and the exemplary 
life of Mehmet Akif, poet of our mother-
land; and will not forget the great sacrific-
es that led our national struggle to victory 
and the troubles our nation  experienced 
in the darkest period of our history, and 
we will refresh our national memory  in 
the  days leading up to the 100th year of 
our Republic.

EPIC OF NATIONAL STRUGGLE

The Independence Anthem is an epic of 
resurrection explaining under what cir-
cumstances our country was founded. 
The poetry, that expresses the dark and 
depressed days of the period when it was 
written, promises hope, spirits, and victory 
at the same time. It even heralds the vic-
tory as a destiny written by Almighty Allah 
and a natural right for the Turkish Nation. 
This blessed gospel whose strength lies in 
our glorious past, reaches today, tomor-
row, and even eternity.

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET 
MECLISI (TBMM)
THE TURKISH GRAND 
NATIONAL ASSEMBLY 
(GNAT) 

The Independence Anthem 
is one of the symbols of 
sovereignty of the state with 
Turkish language, Turkish flag 
and Ankara, the capital city 
as prescribed in the Article 
3 of the Constitution of the 
Republic of Turkey.  The form, 
attributes, and symbols of 
sovereignty prescribed in 
the first three articles of 
our Constitution cannot be 
changed and even cannot be 
proposed to be changed.

İstiklâl Marşı; Anayasamızın 
3. maddesinde Türk dili, 
Türk bayrağı ve başkent 
Ankara ile birlikte devletimizin 
egemenlik sembolleri arasında 
sıralanır. Anayasamızın ilk üç 
maddesinde ifade edilen; 
devletimizin şekli, nitelikleri 
ve egemenlik sembolleri 
değiştirilemez ve değiştirilmesi 
teklif edilemez.

•

“Korkma!” diye başlayan ve “Ben 
ezelden beridir hür yaşadım, hür ya-
şarım; hangi çılgın bana zincir vura-
cakmış şaşarım!” dizeleriyle düşma-
na meydan okuyan şiir, “Ebediyen 
sana yok, ırkıma yok izmihlâl” dize-
leriyle de bu topraklarda sonsuzluğa 
uzanan egemenliğimizi ifade eder. 
Şiirin “Kim bu cennet vatanın uğru-
na olmaz ki fedâ? / Şühedâ fışkıracak 
toprağı sıksan şühedâ” dizeleri vatan 
sevgisini haykırmakta, “Verme, dün-
yaları alsan da bu cennet vatanı” di-
zeleri cephedeki askerlerimize mo-
ral aşılamaktadır.

Şiirin “al sancak”, “nazlı hilâl” ve “şanlı 
hilâl” olarak tanımlanan Türk bayra-
ğına yönelik ifadeleri, kişileştirme sa-
natının en usta örneğini sergilerken; 
Allah’a dua ve yakarış içeren 8. kıta-
sı vatan şairi Mehmet Akif’in edebî 
gücünün zirvesidir. İstiklâl Marşı’nın 
aradan geçen 100 yıl içinde aynı he-
yecan ve coşku ile okunabilmesinin 
sebebi yazıldığı dönemin ruhunu 
başarıyla yansıtması ve içerdiği güç-
lü mesajlar kadar bu üstün edebî 
güçle ilişkilidir.

It is necessary to relive 
those dark days, in order to 
rewrite the Independence 
Anthem, which cries out 
for our independence and 
heralds victory for our 
nation. For this reason, "Allah 
may never make this nation 
compose another National 
Anthem” Mehmet Akif 
prayed.  

Mehmet Akif, who was 
in financial difficulties 
at the time he wrote 
the National Anthem, 
did not accept 500 
Lira prize of the com-
petition, and donated 
it to the Darül Mesai 
Vakfı, that supports 
women and children 
to have an occupation 
and sews uniforms 
for the soldiers at the 
front within the Hilal-i 
Ahmer (Turkish Red 
Crescent).

Bağımsızlığımızı haykıran 
ve milletimize zaferi 
müjdeleyen İstiklâl Marşı’nı 
yeniden yazabilmek için 
o karanlık günleri yeniden 
yaşamak gerekir. Bu nedenle 
Mehmet Akif “Allah, bu 
millete bir daha İstiklâl Marşı 
yazdırmasın!” diye dua 
etmiştir.

İstiklâl Marşı’nı  
yazdığı dönemde 
maddi güçlükler 
yaşayan Mehmet 
Akif, buna rağmen 
yarışmanın ödülü 
olan 500 lirayı kabul 
etmemiş; Hilal-i 
Ahmer (Türk Kızılay) 
bünyesinde kadın ve 
çocuklara iş öğreten 
ve cepheye elbise 
diken Darül Mesai 
Vakfına bağışlamıştır.

• •

HILAL-I AHMER 
(TÜRK KIZILAY) 
HILAL-I AHMER 
(TURKISH RED 
CRESCENT)

The poetry that begins with “Fear not!" and 
challenges the enemy with its lines "I have 
lived free since the beginning, I live free, 
what madman shall fetter me? I would 
be surprised." expresses our sovereignty 
stretching out into the infinity in this land, 
with its lines "Neither you nor my kin shall 
ever be extinguished!" The lines of the po-
etry "Who would not sacrifice their life for 
this paradise of a country? Martyrs would 
burst forth should one simply squeeze 
the soil! Martyrs!", indicate the love of the 
homeland, and the lines "Unhand not, 
even when you're promised worlds, this 
heavenly homeland." cheer up our soldiers 
at the front.

The poem's expressions for the Turkish flag, 
such as “red banner”, “Coy Crescent” and 
“Glorious Crescent”, exhibit the best exam-
ple of the art of personification; 8th stike 
including prayer and appeal to Allah, is the 
pinnacle of the literary power of our moth-
erland poet Mehmet Akif. The reason why 
the National Anthem can be read with the 
same excitement and enthusiasm in 100 
years, is because it successfully reflects the 
spirit of the period when it was written, and 
it contains strong messages as well as it is 
associated with this superior literary power. 
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ISTIKLÂL MARŞI’NIN  
YAZILMA SÜRECI

TBMM, Millî Mücadelemizin en ha-
raretli günlerinde; cephedeki Meh-
metçiğe güç ve moral aşılayacak bir 
şiir yazılmasını ister. Bu şiir bestele-
nerek yeni kurulan Türk devletinin 
millî marşı olacaktır. Bu amaçla dü-
zenlenen yarışmaya 724 şiir katılır 
ama hiçbiri Millî Mücadele’nin ruhu-
nu anlatacak yeterlilikte bulunmaz. 
Dönemin önde gelen şairlerinden ve  
I. TBMM’nin mebuslarından Mehmet 
Akif ise para ödüllü olması nedeniyle 
yarışmaya katılmaz. Zira Akif’e göre 
vatan için yazılacak bir şiir para karşı-
lığında yazılamaz.

Akif, dönemin hükumet yetkililerinin 
ve Meclis’teki dostlarının ısrarı üze-
rine yarışmaya katılmaya ikna olur. 
Şairin Türk Ordusu’na ithaf ettiği ve 
“İstiklâl  Marşı” adını verdiği şiir, 17 Şu-
bat 1921’de Sırât-ı Müstakîm ve Hâki-
miyet-i Milliye gazetelerinde yayımla-
nır ve geniş kitlelerce büyük beğeni 
kazanır. İstiklâl Marşı’nın edebî gücü, 
daha millî marş ilan edilmeden cep-
heye ulaşmış ve milletimizin gönlün-
de karşılık bulmuştur.

Bu atmosfer içerisinde 12 Mart 1921 
Cumartesi günü TBMM Genel Kurulu 
toplanır. Akif’in eseri, dönemin Millî 
Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey 
tarafından kürsüde okunur ve tüm 
mebuslar tarafından saygı duruşun-
da dinlenir. Şiir, mebusların ısrarları 
üzerine tekrar tekrar okunarak alkış-
lar ve gözyaşları içerisinde oy birliği 
ile millî marş olarak kabul edilir.

HOW WAS THE NATIONAL  
ANTHEM WRITTEN?

In the most stimulating days of War of 
Independence, The Turkish Grand Na-
tional Assembly requested a poem to be 
written that will give the soldiers at the 
font strength and morality. This poem 
was supposed to be composed and be-
come the national anthem of the newly 
established Turkish state. A total of 724 
poems were submitted to the competi-
tion organized for this purpose, but none 
of them was found enough to reflect the 
spirit of the national struggle. Mehmet 
Akif, one of the parliaments of the First 
Turkish Grand National Assembly did 
not participate in the competition since 
there was prize money.  Because, for Akif, 
a poem to be written for the motherland 
cannot be written for money.

At the urging of government officials 
and his friends in parliament, Akif was 
convinced to participate in the compe-
tition. The poem, which the poet ded-
icated to the Turkish Army and called 
“Independence Anthem”, was published 
in the newspapers Sırât-ı Müstakîm and 
Hakimiyet-i Milliye on February 17, 1921 
and received acclaim.  The literary power 
of the The literary power of the Independ-
ence Anthem had reached the front 
even before it was declared as national 
anthem, and it was embraced our nation.  
 
In such an atmosphere, the General As-
sembly of the Turkish Grand National As-
sembly convened on March 12, 1921. Akif's 
poetry was recited by Hamdullah Suphi, 
the then minister of National Educa-
tion, on the bench and all parliaments 
listened to it standing in silent homage. 
The poem was recited again and again 
at the urging of the parliaments and was 
unanimously adopted as the national 
anthem, with applause and in tears.

ISTIKLÂL MARŞIMIZIN 
BESTEKÂRI  

OSMAN ZEKI ÜNGÖR
COMPOSER OF OUR 
NATIONAL ANTHEM

OSMAN ZEKİ ÜNGÖR

Mehmet Akif, üstün şairlik vasfının yanı sıra, bir fikir ve 
dava insanı olarak Millî Mücadelemizin içinde yer almıştır.
In addition to his outstanding poetic qualities, he has taken part 
in our Independence War as an intellectual and true believer. 
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EN BÜYÜK ESERI SAFAHAT

Mehmet Akif’in edebî tarzı, söz sa-
natlarına hakimiyeti ve üstün şairlik 
yeteneği 7 ciltten oluşan Safahat adlı 
eserinde vücut bulur. Safahat sadece 
bir şiir kitabı değil; Akif’in yüksek ah-
lakını ve kendine şiar edindiği millî 
şuur davasını sergileyen tarihî bir ve-
sikadır. İlk cildi 1911 yılında basılan ese-
rin son ve 7. cildi Akif’in vefatından 3 
yıl önce 1933’te yayımlanır. Eserin tüm 
ciltleri 1943 yılında bir araya getirile-
rek Akif’in külliyatını oluşturur. “Ça-
nakkale Şehitlerine” olarak bilinen ve 
Çanakkale Savaşı’nı destansı bir dille 
anlatan şiir de Safahat’ın “Asım” isimli 
6. Cildinde yer alır.

Büyük şair, 1921 yılında yazdığı İstiklâl 
Marşı’nı Safahat’a eklememiştir. Zira o, 
İstiklâl Marşı’nı zor zamanlarda ayağa 
kalkmayı başaran, vatanı için canını 
vermekten çekinmeyen, savaşta şehit 
düşen evladının ardından “Vatan sağ 
olsun!” diyecek kadar asil ruhlu ve fe-
dakâr Türk milletinin sesine ses olmak 
için yazmıştır. Şaire göre İstiklâl Marşı 
onun değil, Türk milletinin eseridir.

HIS MOST IMPORTANT  
WORK IS SAFAHAT

Mehmet Akif's literary style, his mastery 
of rhetoric and his superior poetic ability 
take shape in his work Safahat, consisting 
of 7 volumes. Safahat is not only a book 
of poetry; it is a historical document that 
demonstrates Akif's high morality and the 
national consciousness that he accepted 
as principles.  The book's first volume was 
printed in 1911 and its seventh and last 
volume was published in 1933, 3 years be-
fore Akif's death. All volumes of the book 
were printed in one book in 1943 and this 
constitutes the corpus of Akif.  The poem 
known as "For the martyrs of Çanakkale" 
that explains the Battle of Gallipoli in an 
epic way, is given in the Safahat's 6th vol-
ume that is called "Asım" 

The great poet did not add the Independ-
ence Anthem which he wrote in 1921, to 
Safahat.  Because he wrote the Independ-
ence Anthem to be the voice of Turk-
ish people who are noble and devoted 
enough to say, “Long live the Motherland!" 
after their son who was martyred in war, 
and who stood up again in difficult times, 
and who did not hesitate to sacrifice their 
lives for the homeland. For the poet, the 
Independence Anthem does not belong 
to him but to the Turkish nation.

“Vatan Şairi” ve “Millî Şair” un-
vanları ile anılan Mehmet Akif’in 
milletimizin sesi olarak tanım-
lanan İstiklâl Marşı’nı yazması 
sadece şairlik yeteneği ve söz 
sanatlarına hakimiyeti ile izah 
edilemez. Mehmet Akif, bir fikir 
ve dava insanı olarak kalbi vatan 
aşkıyla çarpan ve Millî Mücade-
lemizin içinde yer alan kahra-
manlarımızdan biridir. İstiklâl 
Marşı, onun vatanına ve mille-
tine olan aşkını mısralara dök-
tüğü lirik bir sesleniş olmuştur. 
Bu ses, milletin sesine öylesine karışmıştır ki 
eser, Akif’in olmaktan çıkmış ve Türk milleti-
ne mal olmuştur.

20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğan Akif, Balkan 
Savaşları sonrasında milletin içine düştüğü ka-
ramsarlık bulutunu sözü ve kalemiyle dağıt-
maya çalıştı. l. Dünya Savaşı sırasında Almanya, 
Arabistan ve Lübnan’da çeşitli görevler aldı. 
Millî Mücadele’yi teşvik edici şiirleri, konuşma-
ları ve yayın faaliyetleriyle öne çıkan bir ilim ve 
fikir insanı oldu. I. TBMM’de Burdur milletvekili 
olarak bulundu. Halka ve cephedeki askerlere 
hitaben yaptığı konuşmalar ve yazdığı şiirlerle 
Anadolu’nun dört bir yanına ulaştı.

Mehmet Akif; şair, veteriner hekim, hatip, 
vaiz, hafız, gazeteci ve siyasetçi kimliğiyle 
hep yüksek ahlakı ve doğruluğu temsil etti. 
Ömrünü bu vasıflara sahip örnek bir şahsiyet 
olarak tamamladı. 27 Aralık 1936’da vefat et-
tiğinde miras olarak; Türk milletinin şuuruna 
ve gönlüne kazınan mücevher değerinde 
mısralar bıraktı.

The fact that Mehmet Akif, also 
known as "Poet of Motherland" 
and "National Poet", wrote the In-
dependence Anthem, defined as 
the voice of our nation, is not only 
because of his talent for poetry 
and his mastery of rhetorical. As a 
man of ideas and a true believer, 
Mehmet Akif, is one of our heroes 
whose heart beats for homeland 
and who took part in our war of 
independence. The Independence 
Anthem was a lyric call in which he 
set his love for his homeland and 
nation into down in writing.  This 

voice is so mixed with the voice of the nation that 
the work stopped being of Akif's voice and be-
came a public figure. 

Born in İstanbul on December 20, 1873, Akif 
tried to lift the cloud of pessimism hovering 
over the nation after the Balkan Wars, with his 
words. During World War I, he engaged in vari-
ous positions in Germany, Arabia and Lebanon. 
He became an intellectual and scholar with his 
poems, speeches and publishing activities pro-
moting the national struggle. He was in the first 
Turkish Grand National Assembly as a deputy of 
Burdur. He reached in every corner of Anatolia 
with his speeches and poems addressed to the 
public and the soldiers at the front.

As a poet, veterinarian, orator, preacher, hafız  
(a Muslim who knows the Koran by heart), jour-
nalist and politician, Mehmet Akif always rep-
resented high morality and righteousness. He 
spent his life as an exemplary person, with these 
qualifications. When he died on December 27, 
1936, he left the verses worth of jewelry, engraved 
on the consciousness and hearts of the Turkish 
nation, as his inheritance. 

Vatan Aşkıyla Yoğrulan Örnek Bir Yaşam:
Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy

An Exemplary Life Formed by The Love of The Homeland:
Motherland Poet Mehmet Akif Ersoy

TACEDDIN  
DERGÂHI

MEHMET AKIF ERSOY MEHMET AKIF ERSOY'S 
MOTHER EMINE ŞERIFE HANIM 

MEHMET AKIF ERSOY’UN 
ANNESI EMINE ŞERIFE HANIM

The grave of Mehmet 
Akif Ersoy, the poet of 
our National Anthem, is 
located in the Edirnekapi 
Martyr's Cemetery in 
İstanbul.

İstiklâl Marşımızın şairi 
Mehmet Akif Ersoy’un 
mezarı İstanbul’daki 
Edirnekapı Şehitliği’nde 
bulunuyor.

•
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Kadın emeği, üretkenliği ve sanatsal zevkinin en yalın ifadesi olan 
süsleme sanatlarımız kültürel kimliğimizin en nadide unsurları 
arasında yer alıyor. Geleneksel Türk sanatları ve tekstil alanında 
uzmanlaşan Prof. Dr. Feriha Akpınarlı ile hem süslemelerimizdeki 
motiflerin izini sürdük hem de bu alanda kadın üretkenliğinin 
önemini konuştuk.

Decorative arts are one of the unique elements of our cultural identity as 
the purest reflection of women’s work, productivity and artistic taste. We 
made an interview with Prof. Dr. Feriha Akpınarlı, an expert in traditional 
Turkish arts and in the field of textile, to trace the motifs in our decorations 
and talk about the productivity of women in this field. 

Prof. Dr. Hatice Feriha Akpınarlı:
 “MOTIFS OF THE ANATOLIAN 

WOMAN IS THE PUREST REFLECTION 
OF OUR CULTURAL IDENTITY”

PROF. DR. HATİCE FERİHA AKPINARLI: •

Prof. Dr. Hatice Feriha Akpınarlı, el sa-
natlarını çarşı ve ev sanatları olarak iki 
kategoride değerlendiriyor. Oya, dantel, 
çorap, örgü ve halı dokumacılığı gibi ev 
sanatlarının yoğun olarak kadınlar tara-
fından icra edildiğini ifade eden Akpınarlı; 
bu sanatların sosyal dayanışma, eğitim ve 
kırsal kalkınma açısından önemine vur-
gu yapıyor. Akpınarlı’ya göre geleneksel 
sanatların yaşatılması, Türk kültürünün 
korunması ve geleceğe aktarılması açı-
sından da önem taşıyor.

Kadın emeğinin en saf ve en estetik hali 
olan süsleme sanatlarımızın kültürü-
müzdeki yerinden bahseder misiniz?

Türk kültürü; yaşadığımız coğrafyalardan 
ve büyük tarihsel olaylardan süzülerek 
yüzyılların deneyimi ile biçimlenmiş bir 
ifade zenginliğine sahiptir. Cumhuriye-
timizin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli 
kültürdür.” sözü bu güçlü maneviyatı yan-
sıtır. Kültürümüzün en önemli unsurların-
dan biri de el sanatlarımızdır. El sanatla-
rında kullanılan motifler ve renkler sanat 
duyarlılığımızın en yalın ve açık ifadesi 
olarak halkın duygu, düşünce ve yaşadığı 
önemli olayları yansıtır. En basit zanne-

Prof. Dr. Hatice Feriha Akpınarlı views han-
dicrafts in two categories as market crafts 
and domestic crafts. Stating that domes-
tic crafts like needle work, lace work, sock 
and carpet weaving are mainly performed 
by women, Akpınarlı emphasizes the sig-
nificance of these crafts in terms of social 
solidarity, education and rural develop-
ment. According to Akpınarlı, survival of 
traditional crafts is important for the pro-
tection of Turkish culture and for carrying 
it into future.

Could you tell us about the place of de-
corative arts, the purest and most aest-
hetic form of women’s work, in our cul-
ture?

Turkish culture has a rich expression that 
was shaped with the geographies and 
great historical events we had experien-
ced through centuries. The quote “Turkish 
Republic is based on culture”, by Mustafa 
Kemal Atatürk, the founder of our Repub-
lic, reflects this powerful spirituality. Han-
dicrafts are one of the most important 
elements of our culture. The motifs and 
colors used in handicrafts reflect the fee-
lings, opinions and important experiences 
of the society as the purest and clearest 

“ANADOLU KADINININ MOTİFLERİ KÜLTÜREL 
KİMLİĞİMİZİN EN YALIN İFADESİDİR”
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dilen bir oya, dokuma, çorap ya da kese 
motifinin ardında binlerce yıllık bir kül-
türün gelenekleri, görenekleri, inançları 
gizlidir. Dolayısıyla el sanatlarımızdaki 
süslemeleri kültürel kimliğimizin kodları 
ve sembolleri olarak görmek gerekir.

Oya, kilim ve çoraplarda gördüğümüz 
motifler yöreye göre değişiklik göste-
riyor mu?

Anadolu'nun her yöresinde farklı özellik-
te bitki, çiçek,nesne ve  olaylardan esin-
lenen bireylerin  farklı motifler ürettikleri 
görülmektedir. Bu motiflere farklı yöre-
lerde benzer isimler veya değişik isimler-
le karşılaşmaktayız. Oyalarımızda ana ve 
ara motiflerimiz var. Ana motifler yöreler 
arasında benzerlik gösterebiliyor ama ara 
motifler genellikle yöreden yöreye deği-
şiyor. Ara motifler yörenin bitki örtüsü, 
coğrafi yapısı ve mitolojik hikâyelerin-
den beslenir. Bu nedenle yalnızca seçilen 
renk ve desenlere bakarak sanat eserinin 
hangi boy, köy ya da yöreye ait olduğunu 
anlayabiliyoruz. Süslemelerimizdeki mo-
tifleri konuşulmayan ve yazılmayan sem-
bolik bir dile benzetmemiz bu yüzden.

Biraz da bu dilin şifrelerinden ve bize 
verdiği mesajlardan bahseder misiniz?

Tabii. Örneğin geleneksel çoraplarda 
gördüğümüz motifler hayatın doğum, 
ölüm, evlenme gibi çeşitli evrelerini yan-
sıtır. Giydiği çoraba bakarak kişinin kö-
yünü, mesleğini, dinsel inancını, medeni 
durumunu anlamak mümkündür. Yine 
başörtüsü kenarındaki oyalar; örtünün 
kullanıldığı yöreyi, kullanan kişinin yaşı-
nı ve medeni durumunu gösterir. Kulla-
nılan renklerin tonu bile farklı mesajlar 
taşır. Örneğin bazı yörelerde yeşil ton-
larda yapılan oya gelinin yeni evinden ve 
eşinden memnun olduğunu, sarı ton-
larda yapılan oya ise gelinin mutsuz ve 
bezgin olduğunu ifade eder. Mor ve sarı 
sümbül aşık kızı, pembe sümbül nişanlı 
kızı, beyaz sümbül masumiyeti anlatır. 
Yayla gülü, gençlik ve güzellik; yonca, 
dilek ve şans anlamına gelir. “Nardane” 
isimli yüzyıla yakın geçmişi olan oya ise 

güzellik sembolüdür. Başına biber oyası 
örten gelin kayınvalidesine ve çevresine 
“Kocamla aram biber gibi acı.” mesajı 
vermektedir.

Bu oyaların kadınlarımız tarafından söy-
lenen mânilerde de geçtiğini biliyoruz.

Evet. İğne tekniği ile yapılan “hükümet 
düğmesi” isimli bir oya; “Sandık üstün-
de güğüm / İpliğim süğüm süğüm / 
Hükümet düğmesini / İşledim düğüm 
düğüm” mânisinde geçiyor. “Harput’tan 
çiçek derdim / Masa üstüne serdim / Ha-
nımeli oyadan / Yazmaya oya gerdim” 
mânisinde de “hanımeli” oyasına rastlı-
yoruz. Tabi tüm bunlar, kadınların için-
deki sanatsal üretkenliğin farklı görü-
nümleri ve kültür hazinemizin unsurları 
olarak son derece değerli.

El sanatlarımızda kadınlar daha fazla 
öne çıkıyor diyebilir miyiz?

El sanatları çok geniş bir kavram. O ne-
denle bu kavramı çarşı sanatları (zana-
atları) ve ev sanatları olarak incelemek 
mümkündür. Kumaş dokumacılığı, 

expression of our sense of art. Traditions, 
customs and beliefs dating thousands 
years back lie behind the so-called simp-
lest motif on a needle work, weaving, a 
sock or a pouch. Thus, we should see the 
decorations on our handicrafts as the co-
des and symbols of our cultural identity.   

Do the motifs we see on needle works, 
rugs and socks vary depending on the 
locality?

Just like we see different types of 
flowers and plants in different localities 
of Anatolia, we see local differences in 
our motifs, too. We sometimes come 
across the same motifs under different 
names in different localities. We have 
main and secondary motifs in our de-
corations. Whereas main motifs may be 
similar, secondary motifs vary depen-
ding on the locality.  Secondary motifs 
are fed by the vegetation, geographical 
structure and mythological stories of 
their locality. Thus, we can understand 
which tribe, village or locality a work of 
art belongs, just looking at the colors 
and patterns preferred. This is why we 
compare the motifs on our decorations 
to an unspoken and unwritten symbo-
lic language.

Could you tell us about the codes of this lan-
guage and the messages it delivers to us?

Sure. For example, the motifs we see on 
traditional socks reflect various stages 
of life like birth, death and marriage. It is 
possible to understand the village, pro-
fession, religious faith and marital status 
of a person by looking at the sock he/she 
wears. The needle works around the he-
adscarf also indicate its locality as well as 
the age and marital status of the person 
wearing that. Even the tone of the colors 
used deliver different messages. In some 
localities, green needle work means that 
the bride is pleased with her new home 
and husband whereas yellow needle 
work means that the bride is unhappy 
and weary. Purple and yellow hyacinth 
indicate loving girl, pink hyacinth indica-

tes an engaged girl and white hyacinth 
indicates pureness. Wild rose means 
youth and beauty while clover is the sy-
mbol of beauty. If a bride is wearing a he-
adscarf with pepper needle work, she gi-
ves her mother-in law and those around 
the message that “Her relationship with 
her husband is as bitter as a pepper.”

We know that these needle works are 
also mentioned in the lyrics of the rhy-
mes women sing.

That’s true. For example, there is a “sta-
te button” made with the needle tech-
nique. “Churn on the chest / My string is 
unraveled / I used my needle / To embro-
ider the state button / Knot by knot.” And 
we see the “honeysuckle” needle work 
in the lyrics of the rhyme “From Harput 
I brought flowers / Laid them down on 
table / I needled the headscarf / Embroi-
dered it with honeysuckles”. Certainly all 
these are invaluable as the different ref-
lections of the intrinsic artistic producti-
vity of women and as the elements of our 
cultural treasury. 

El sanatları; 
bireylerin bilgi, 
yetenek ve 
yaratıcılığı ile doğal 
hammaddeleri basit 
araçlar kullanarak 
şekillendirmesi ve 
ekonomik fayda 
sağlayan ürünlere 
dönüştürmesidir.
Handicrafts were carried 
out to shape natural 
raw materials with their 
knowledge, skills and 
creativity, using simple tools 
to turn them into products 
that bring economic benefit. 
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bakırcılık, semercilik, keçecilik, kürkçü-
lük, kuyumculuk gibi çarşı sanatlarımız 
çoğunlukla erkekler tarafından yapılır. 
Oya, dantel, çorap ve halı işleme gibi ev 
sanatları da çoğunlukla kadınlar tarafın-
dan icra edilir. Özellikle örücülük sanatı, 
yani tığ ve şiş ile yapılan örgüler kadın-
larla özdeşleşmiştir. Bu beceri genelde 
anneden kıza aktarılarak günümüze ka-
dar gelir. Yakın zamana kadar ilköğretim 
okullarında iş teknik gibi derslerde ev sa-
natları öğretiliyordu. Bu hem bir beceri 
hem de bir kültür aktarımı olarak görül-
melidir. Ne yazık ki günümüzde eğitim 
sistemimiz içerisinde bu dersler ve uy-
gulamalar çok azalmış ya da kalmamış 
durumda. Bu da oldukça üzücü.

Kadınlar el becerilerini ve sanatsal 
üretkenliklerini kazanca da dönüştür-
müş durumda. El sanatlarının bu yö-
nünden de bahseder misiniz?

Tabii. Geçmişte her mahallede iyi oya 
yapan, iyi nakış işleyen usta kadınlar 
bulunurdu. Bu kadınlar diğer kadınla-
ra model tarifleri verdikleri gibi mahal-
lenin çeyiz siparişlerini de karşılar ve ev 
ekonomisine katkı sağlarlardı. Çeyiz ha-
zırlığı mahallenin kadınları arasında bir 
dayanışma, yardımlaşma ve sosyalleşme 
aracıydı. Çeyiz geleneğinin – biraz şekil 
değiştirmiş de olsa – toplumsal fayda-
sını devam ettirdiğini ve canlılığını ko-
ruduğunu görüyoruz. Bu nedenle oya, 
dantel ve işleme becerisi olan kadınlar 
bu sanatları üreterek geçim kaynağına 
dönüştürebiliyor.

Kahramanmaraş’ta yaptığımız alan 
araştırmasında kadınlar tarafından çe-
yizlik malzeme satan birçok dükkân 
açıldığını gördük. Bu dükkânlarda iş-
veren durumundaki kadınların , ev 
kadınlarına parça başı iş yaptırdığını 
tespit ettik. Yalnızca bir iş yerine bağ-
lı olarak evden çalışan 100 – 150 ev ka-
dını vardı. Yine alan araştırmasında 
kadınlarla yaptığımız görüşmelerde; 
“Oya, dantel ördüm; ev taksiti öde-
dim.”, “Kilim, halı dokudum; çocukları-

mı okuttum.” gibi ifadelerle karşılaştık.  
Dolayısıyla görünmese ve çok öne çık-
masa da çeyiz geleneğinin kadınlarımız 
açısından gelir getirici bir faaliyet oldu-
ğunu söyleyebilirim. Halk eğitim mer-
kezleri, belediyeler ve sivil toplum ör-
gütleri tarafından kurulan kurs, dernek 
ve kooperatifler bu konuda kadınlarımı-
za güç ve cesaret veren çalışmalar yapı-
yor ve zemin açmaya çalışıyor. Bundan 
da memnuniyet duyuyorum.

Annelerimiz için vazgeçilmez olan oya 
ve dantellerin varlığını korumakla bir-
likte kullanım alanının değiştiğini gö-
rüyoruz.

Evet. Oyalar geçmişte yoğun olarak 
yazma kenarı ile gelin tacı ve giysi süs-
lemede kullanılırdı. Günümüzde bir-
çok alanda kullanılmaya başlamıştır. 
Özellikle açılan kurslarda oya ile takı, 
çeşitli ev ve giysi aksesuarları yapıl-
maktadır. Ayrıca modacı ve tasarımcı-
ların ilgisiyle dokuma ve örgü ile birleş-
tirerek çeşitli kumaşlar üretilmekte ve 
giysiler yapılmaktadır. Oya görselleri-
nin baskı sektöründe de kullanıldığını 
görmekteyiz. Özellikle yurt dışında oya 
ve dantellere çok önem verilmekte. 
Ülkemizde oya ve dantel işleyen ka-
dınlarımız kendi çabalarıyla bir şeyler 
yapmaya çalışıyor. Özellikle satış ka-
nallarına ulaşma, pazarlama ve lojistik 
alanında kadınlara rehberlik etmek ve 
destek olmak gerekiyor.

Günümüzde yeni kuşakların geleneksel 
el sanatları ve süslemelerle ilişkisi na-
sıl? Motiflerimize ilgi gösteriyorlar mı?

Günümüzde geleneksel sanatlarımız 
teknolojik gelişmelerden dolayı bir ge-
rileme yaşıyor. Birçok yöremizde çeyiz 
geleneği sayesinde oya, çorap, dantel, 
işleme, dokuma sanatlarını otantik ha-
liyle görebiliyoruz ancak yeterli değil. 
Yeni kuşaklar geleneksel sanatlarımızı 
pek tanımıyor ve tercih etmiyor. Maki-
ne ile yapılan ürünler çok daha kolay 
ve ucuz olduğu için el emeğini gölge-
de bırakıyor. Geleneksel sanatlarımızı 

Can we say that women come to the fo-
refront more in our handicrafts?

Handicrafts are a very broad concept. 
Therefore, this concept can be viewed as 
market crafts and domestic crafts. Mar-
ket crafts such as fabric weaving, copper 
working, saddle working, felt working, fur 
making and jewelry making are main-
ly performed by men whereas domestic 
crafts such as needle work, lace work, sock 
and carpet weaving are mainly performed 
by women. Particularly the weaving craft 
performed with thin and thick knitting ne-
edles is identified with women. This skill is 
often transferred from mother to daugh-
ter to survive until today. Domestic crafts 
were taught in classes like the Work and 
Technique class in primary schools until 
quite recently. This should be regarded 
both as a skill and a cultural transmissi-
on. Unfortunately, this kind of lessons and 
practices have become less frequent or 
have totally disappeared in our educatio-
nal curricula today. This is so sad.     

Women also earn income from their 
hand skills and artistic productivity to-
day. Can you talk about this aspect of 
handicrafts?

Of course. In the past, there used to be 
skillful women in every neighborho-
od who were good in needle work and 
embroidery. These women both gave 
sample models to other women and 
supported the economy of home by 
preparing people’s dowry orders. Dowry 
preparation was a tool used for solidarity, 
cooperation and socialization among 
the women of the neighborhood. We still 
see that the tradition of dowry has ma-
intained –though it has slightly changed 
form- its social benefit and spirit until 
today. In this respect, women skilled at 
needle work, lace work and embroidery 
can create these crafts and earn income.  

In a field study we conducted in Kahra-
manmaraş, we saw that several dowry 
shops were opened by women. Women, 
as employers, hired housewives to work 

on piece basis. There were about 100-150 
housewives who worked from home for 
a single shop. In the interviews we did 
with the women within the framework 
of the field study, we encountered sta-
tements like “I did needle and lace work; 
I paid the house rent.” I weaved carpets 
and rugs; I paid my children’s educati-
on costs.”. Therefore, I can say that the 
tradition of dowry is an income genera-
ting activity for our women, though it is 
overlooked and it doesn’t come into pro-
minence. Training courses, associations 
and cooperative societies established by 
public education centers, municipalities 
and non-governmental organizations 
carry out activities to empower and en-
courage our women in this respect and 
try to form a ground. I am pleased with it. 

Although needle work and lace work, 
which are essential for our mothers, 
have survived until today, we see that 
their area of use has changed.

That’s true. Needle work were mainly 
used on headscarves, bride’s crowns and 
on clothing in the past. Today, they are 
used in several areas. Needle work is ta-
ught in training courses to make jewelry 
as well as various accessories for houses 
and clothes. Weaving and knitting by 
enthusiastic fashioners and designers to 
produce various kinds of fabric and clot-
hing. Needle work images are also used 
in the printing sector. Needle work and 
lace work particularly draws attention 
abroad. In our country, women dealing 
with needle work and lace work try to 
do things by their own efforts. Women 
should be guided and supported parti-
cularly in accessing sales channels and in 
the fields of marketing and logistics.

How is new generations’ relation with 
traditional handicrafts and decorations 
today? Are they interested in our motifs?

Our traditional arts have experienced a 
recession today due to technological ad-
vancements. We can see needle work, 
sock and lace work, stitchery and we-

The motifs on our 
decorations carry various 
messages as an unspoken 
and unwritten symbolic 
language.

Handicrafts can be viewed 
in two categories as market 
crafts and domestic crafts. 
Domestic crafts like needle 
work, lace work, socks and 
carpet weaving are mainly 
performed by women.

•

•

Süslemelerimizdeki 
motifler konuşulmayan ve 
yazılmayan sembolik bir dil 
olarak pek çok mesaj taşır.

El sanatlarını çarşı zanaatları 
ve ev sanatları olarak iki 
kategoride değerlendirmek 
mümkün. Oya, dantel, çorap, 
örgü ve halı işleme gibi ev 
sanatları genellikle kadınlar 
tarafından icra ediliyor.
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müzelerin ve arşivlerin dışına çıkaran 
tanıtıcı etkinlikler yapmalı, geleneksel 
ürünlerimizi bir şekilde günlük yaşama 
katmalıyız.

Türk motifleri dünyada  
yeterince tanınıyor mu?

Dünyada birçok tanınmış müzede Türk 
halıları, kilimleri, çinileri ve kumaşla-
rı sergileniyor. Yurt dışında dolaştığım 
müzelerden örnek verecek olursam; Bri-
tish Museum, Victoria Albert Museum, 
Simferopol Müzesi, Yalta Müzesi, Tiran 
Müzesi, Makedonya Müzesi… Daha saya-
bilirim. Ancak Türk motifinin tanıtılması 
ve yaşatılması için çok daha fazla çalış-
mamız gerekir. Zira bizler bu çalışmaları 
yapmadığımız için birçok el sanatımız 
başka milletler tarafından sahipleni-
liyor. Ülkemizde açılan kursları ziyaret 
ettiğimizde kursiyerlerin yaptığı motifi 
tanımadığını, anlamını bilmediğini gö-
rüyoruz. Akademisyenler ve bu konu-
da çalışan kurum ve kuruluşlar çeşitli 
projeler geliştirerek bu alanda inisiyatif 
üstlenmeli. Türk motifleri, isim ve anlam 
olarak da tanıtılmalı ve yaşatılmalı. Tüm 
tanıtım faaliyetleri kadınlarımızın üret-
kenliği ve sanatsal becerileri ile koordi-
neli yapılmalı. 

El sanatlarımız kadınların üretkenliğiy-
le sanat zevkinin buluştuğu bir alan 
olarak görülüyor. Bu alanı merkeze 
alan stratejiler geliştirilebilir mi?

Anadolu kadınına ulaşmak ve özellik-
le kız çocuklarını yönlendirerek kadının 
eğitime ve ekonomik hayata katılımını 
arttırmamız gerekir. Çünkü çağdaş ka-
dın varsa çağdaş toplum vardır. Anadolu 
kadınına ulaşabilmenin en kolay yolu da 
onun ürettiği, tanıdığı ve el yatkınlığına 
sahip olduğu geleneksel sanatlarımızdır. 
Dünyanın hiçbir ulusu el sanatları konu-
sunda Anadolu kadar zengin kaynaklara 
sahip değildir. El sanatları, kadın iş gü-
cünün değerlendirilmesi için yararlı bir 
uğraş ortamı yaratarak ekonomik fayda 
sağlamakta; kişiyi maddi ve manevi açı-
dan eğiterek kırsal kalkınmaya katkıda 

aving arts in several regions of our country 
thanks to the tradition of dowry, but this is 
not enough. New generations do not know 
about or prefer our traditional crafts. Sin-
ce machine-made products are easier and 
cheaper, they overshadow hand work. We 
should carry out activities to take our tradi-
tional crafts beyond museums and archives 
and incorporate our traditional products 
into our daily life somehow.

Are Turkish motifs well-known around the 
world?

Turkish carpets, rugs, china works and fabri-
cs are exhibited in several famous museums 
around the world. British Museum, Victoria 
Albert Museum, Simferopol Museum, Yalta 
Museum, Tiran Museum and Macedonia Mu-
seum are among those I have visited abroad, 
and the list goes. But we should work more 
to promote Turkish motifs and to help them 
survive. As we fail to do so, other nations lay 
claim on many of our handicrafts. When we 
visit the training courses given in Turkey, we 
see that trainees do not know about the motif 
they are working on. Academicians as well as 
organizations and institutions working in this 
field, should develop various projects and take 
initiatives. Turkish motifs should be promoted 
and maintained with their names and mea-
nings, too. All promotional activities should be 
carried out in coordination with the producti-
vity and artistic skills of our women.

Handicrafts are regarded as a field combi-
ning productivity of women with artistic 
taste. Can we develop strategies that take 
this field to its core?

We need to reach Anatolian women and 
increase women’s contribution to education 
and economy particularly by guiding girls. 
This is because a modern society is based 
on modern women. The easiest tool to rea-
ch Anatolian woman is our traditional crafts 
that these women produce, know and are 
skilled at. No other nation around the world 
is as rich as Anatolia in terms of the resour-
ces in handicrafts. Handicrafts create a use-
ful environment to help generating income 
by benefiting from woman’s labor force and 

“Geleneksel sanatlarımızı müzelerin ve arşivlerin dışına çıkaran 
tanıtıcı etkinlikler yapmalı. Bizler bu çalışmaları yapmadığımız için 

birçok el sanatımız başka milletler tarafından sahipleniliyor.”

“We should carry out promotional activities that take our traditional crafts 
beyond museums and archives. As we fail to do this, other nations lay claim 

on many of our handicrafts.”

As a tradition that’s still 
valid in many places around 
Turkey, dowry is an income 
generating activity. There 
are numerous women who 
prepare dowry to finance 
the education costs of their 
children. 

•
Türkiye’nin pek çok yerinde 
canlılığını koruyan çeyiz 
geleneği, kadınlar açısından 
gelir getirici bir faaliyet. 
Çeyiz üretimi yaparak 
çocuğunu okutan çok 
sayıda kadın var. 
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bulunmaktadır. Genellikle toplu halde 
üretilen bu ürünler dostluk, arkadaşlık 
duygularının geliştirerek toplumsal da-
yanışma ve paylaşmayı da arttırmakta 
ve anlamlı hale getirmektedir. El sanat-
ları eğitimi ile ilgili kurslarda, alaylı olarak 
yetişip konunun uzmanı olan kadınların, 
eğitimci olarak değerlendirilmesi ve tec-
rübelerinden yararlanılması da oldukça 
önemlidir. Böylesi bütüncül bir yaklaşım 
kadınların bireysel çabalarını çok daha 
ileri noktalara taşır ve topluma çok daha 
büyük fayda sağlar.

Röportajımız 18 Mart Çanakkale Zaferi-
mizin ve İstiklâl Marşımızın 100. yılına 
rastlıyor. Savaşlarımız ve zaferlerimiz 
de motiflerimize yansımış mı?

Türk halkı yaşadıklarını unutmayan, ve-
fakâr, güçlü ve minnet dolu insanlardan 
oluşur ve bu özelliklerini sanatlarına da 
yansıtır. El sanatlarımızda da – özellik-
le oya ve çoraplarımızda – ay ve yıldız 
ile askerleri yansıtan asker yolu, tren 
yolu, çavuş, asker mektubu, asker çora-
bı motifleriyle karşılaşmaktayız. Ayrıca 
dokumalarda savaş dönemini yansı-
tan tayyare, yıldız, hilal gibi çok işlenen 
motiflerimiz var. Sanat dersleri veren 
bir akademisyen ve alanda, halkın için-
de çalışmalar yapan bir eğitimci olarak 
zaferlerimizin ve kahramanlıklarımızın 
toplumumuzda çok derin izler bıraktığı-
nı ve karşılık bulduğunu görüyorum.

Ben de bu vesileyle 18 Mart Zaferimizi 
ve İstiklâl Marşımızın 100. yılını en yük-
sek duygularımla anıyorum. Cumhu-
riyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk ve onun silah arkadaşları biz-
lere bugünkü yaşantımızı vermek için 
canlarını hiçe sayarak savaştı. Onların 
hakkı hiçbir zaman ödenmez. 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de Ha-
lide Edip, Asker Saime, Kılavuz Hatice, 
Tayyar Rahmiye, Fatma Seher, Binbaşı 
Ayşe, Nezahat Hanım ve Süreyya Sülün 
Hanım nezdinde Millî Mücadelemize 
omuz veren bütün kadınlarımızı say-
gıyla ve rahmetle anıyorum.

contribute to rural development by trai-
ning the individual in material and mo-
ral terms. These products are often pro-
duced by groups of people to empower 
friendship and boost social solidarity and 
sharing. It is also important to view the-
se skillful self-trained women as trainers 
that will teach handicrafts in training 
courses and to benefit from their expe-
riences. Such a holistic approach will car-
ry the individual efforts of women to furt-
her points and bring a greater benefit to 
society.

Our interview coincides with the 100th 
anniversary of March 18 Çanakkale Vic-
tory and our National Anthem. Are our 
wars and victories reflected on our mo-
tifs, too?

Turkish people are faithful, strong and 
thankful and they never forget their ex-
periences. These qualities are reflected 
on their crafts, as well. In our handicrafts, 
particularly including needle works and 
socks, we see crescent and star motif and 
soldier’s path, railway, sergeant, soldier2s 
letter and soldier’s sock motifs that reflect 
our soldiers. Plane, star and crescent mo-
tifs reflecting the wartime are also frequ-
ently seen in woven works. As an acade-
mician giving lectures on art and a trainer 
who carries out field studies among pe-
ople, I see that our victories and heroic 
acts are considered important and they 
have a lasting impression on our society.

Hereby I would like to commemorate the 
100th anniversary of 18 March Çanakka-
le Victory and our National Anthem with 
my highest emotions. Mustafa Kemal 
Atatürk, the founder of our Republic and 
his fellow fighters put their life at state to 
grant us the life we are living today. We 
can never pay for what they had done for 
us. And I would like to commemorate, 
with respect and mercy, all our women 
who had shouldered our National Stru-
ggle, particularly including Halide Edip, 
Asker Saime, Kılavuz Hatice, Tayyar Rah-
miye, Fatma Seher, Binbaşı Ayşe, Neza-
hat Hanım and Süreyya Sülün Hanım.

PTT sizin için ne ifade ediyor? PTT ile ilgili anıları-
nızdan bahseder misiniz?

Çocukluğumuzdan beri PTT’nin yeri farklıdır. Okul-
larda ilk öğrendiğimiz şarkılardan biri “Bak Postacı 
Geliyor” oldu. Gerçekten de iletişimin yoğun ol-
madığı, kısıtlı imkânlarla yapıldığı çocukluk döne-
mimizde, mahallemize mektup ve telgraf getiren 
postacıları hep neşeyle ve heyecanla karşılamışız-
dır. Mektuplaşmanın yerini dijital iletişim yöntem-
leri alsa da PTT’nin bilinçaltımıza yer eden sıcaklığı 
hep aynı kaldı. Eski mektupların, kartpostalların 
kalıcılığı, seçkinliği çok daha güzeldi. Hâlen üni-
versite yıllarımdan kalan mektup ve kartpostalları 
saklamaktayım. Bana geçmişin güzelliğini anım-
satıyor.

Günümüzde PTT’nin hangi hizmetlerinden fay-
dalanıyorsunuz? 

PTT’nin posta ve kargo hizmetlerinden yararlanı-
yorum. Özellikle kargo hizmetinden çok memnu-
num. Akademisyen olduğumuz için jürilere dosya 
gönderme ve jüri üyesi olarak dosya kabul etmede 
PTT’yi tercih ediyoruz. Hem fiyatları uygun hem 
de takip konusunda çok daha güvenli buluyorum. 
Erişim olarak da oldukça kolay, hemen her yerde 
bir PTT iş yerine ulaşabiliyorum.

PTT çalışanlarına bir mesajınız var mı?

Özellikle pandemi döneminde yaptıkları çalışma-
lar nedeniyle PTT Ailesi’ne teşekkür ediyorum. Kar-
golarımız zamanında elimize geldi. Ulaşamadıkları 
zaman bizlerle temas kurdular ve görevlerini en iyi 
şekilde yerine getirmenin gayreti içinde oldular. 
Hem kargo dağıtım görevlisi kardeşlerime hem 
de gişelerde sabırla insanlarla iletişim kurarak 
mektup, fatura ve e-devlet işlemlerini gerçekleşti-
ren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her birine 
sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. 

What does Turkish Post (PTT) mean to you? Could 
you tell about your memories about Turkish Post 
(PTT)?

Turkish Post (PTT) is unique for us since childhood. 
“Look, the postman is coming.” was one of the first 
songs we learned at school. Indeed, we used to joyfully 
and excitedly greet the postmen who delivered letters 
and telegraphs to our neighborhood in our childhood 
when communication was limited and rare. Although 
digital communication methods have replaced let-
ters today, Turkish Post (PTT) still has its warmth in the 
subconscious. Letters and postcards of the past were 
much more lasting and distinguished. I still preserve 
my letters and postcards from university years. They 
remind me of the beauty of the past.

Which services of Turkish Post (PTT)  
do you use today?

I use mail and cargo services of Turkish Post (PTT). I 
am particularly pleased with its cargo service. As aca-
demicians, we prefer Turkish Post (PTT) to send do-
cuments to juries and to receive documents as a jury 
member. It is both cheaper and I believe it is safer in 
terms of tracking. Access is easy, too. I can find a Tur-
kish Post (PTT) office almost everywhere.

Do you have a message for Turkish Post (PTT)  
personnel?

I would like to thank Turkish Post (PTT) family par-
ticularly for their efforts during the pandemic. We 
received our cargoes on time. They contacted us 
whenever they were unable to reach us and did 
their best to fulfill their duties appropriately. I would 
like to thank our friends who distribute cargoes 
and those who patiently work and contact with pe-
ople at the office to carry out letter, bill and e-gover-
nment tasks. I wish health, happiness and success 
for each member of PTT. 

PTT Ailesi’ne Sağlık,  
Mutluluk ve Başarı Diliyorum

I Wish Health, Happiness and Success to Turkish 
Post (PTT) Family

Dünyanın hiçbir 
ulusu el sanatları 
konusunda 
Anadolu kadar 
zengin kaynaklara 
sahip değildir. Bu 
zenginliği nesilden 
nesile aktararak 
günümüze dek 
ulaştıran Anadolu 
kadınının el emeği, 
göz nurudur.
No other nation around the 
world is as rich as Anatolia 
in terms of the resources in 
handicrafts. Thanks to the 
devoted efforts of Anatolian 
women, this richness has 
been transferred from 
generation to generation to 
survive until today. 
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Kadın emeği, insanlık tarihîni inşa eden başlıca unsurlardan biridir. 
Günümüzde aile ve toplum yaşamının merkezinde olan kadınlar, iş 
yaşamında da kritik roller üstleniyor. Kadın istihdamının yoğun 
görüldüğü sektörlerin yanı sıra ekonominin genelinde varlığını 
hissettiren kadın emeği, pek çok sorunla da yüz yüze. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü, bu sorunları düşünmek ve çözüm yolları aramak için 

önemli bir fırsat.

Women's labor is one of the main elements that built the history of 
humanity. Being at the center of family and society, women take critical 
roles in the business life in today's world. In addition to the sectors with 
intense women employment, women's labor making its presence felt in the 
general economy is faced with many problems. The March 8th International 
Women's Day is an important opportunity to think about these problems 

and seek solutions for them.

•

THE CENTER OF ECONOMIC DYNAMISM:
WOMEN’S LABOR

EKONOMİK DİNAMİZMİN MERKEZİ:

KADIN EMEĞİ
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TARIHTEN BUGÜNE  
KADIN EMEĞI

Dünyanın neresinde, tarihîn han-
gi zamanında olursak olalım; ka-
dınlar hep ekonomik dinamizmin 
içinde oldular. Tarım ve hayvan-
cılığın henüz gelişmediği avcı ve 
toplayıcı toplumlarda, avlanma ve 
savaşmanın erkek işi olduğu düşü-
nülse de ateşi bekleyen, evi ve yiye-
ceği koruyan, çocuklara güvenli bir 
ortam sağlayan, yabani bitkileri ve 
meyveleri toplayıp temel ihtiyaçla-
rı karşılayan hep kadındır.

Yerleşik hayata geçişi ifade eden 
tarım toplumunda kadın emeği 
çok daha fazla öne çıkar. Tohumu 
ekmekten tarlayı biçmeye, hasat-
tan ürünün sofraya ulaştırılmasına 
kadar her evrede kadını görürüz. 
İneğin sütünü sağan da peyniri, 
salçayı, tarhanayı, reçeli üreten de 
kadındır. Ürünü saklayan, artanı 
biriktiren, ocağı bekleyen, yuvayı 
sıcak tutan kadın; dikişle, nakışla, 
örgüyle uğraşarak da ev ekonomi-
sine katkı sağlar. Çoraptan kazağa, 
kilimden yorgana her türlü giye-
cek ve tekstili üreten, onaran, dö-
nüştüren kadındır. 

Emile Zola’nın Germinal’ini 
okuyanlar anımsar; 19. yüzyılın 
kadını artık ekonominin kal-
bindedir. Madende erkeklerle 
birlikte aynı kömür lokomoti-
fini karalara bulanmış elleriyle 
doldurup Sanayi Devrimi’nin 
çarkını döndüren de dişinden 
tırnağından arttırdığıyla kıt ka-
naat geçinip tenceresini kay-
natan da aynı yüzyılın kadınıdır. 
Maksim Gorki’nin Ana’sında; 
bir annenin yalnız bir evlat de-
ğil, ekonomik sistemi kökten 
değiştiren fikirler yetiştirdiğini 
görürüz. Kadının dönüştürü-
cü gücü; bazen Gonçarov’un 
tembel Oblomov’unu hareke-
te geçirir, bazen de Anadolu’da 
Çalıkuşu olur ve kalp kırıklıkla-
rını kendini eğitime adayarak 
onarmaya çalışır…

Those who read the Germinal by 
Emile Zola can remember that 
the women of the 19th century 
are now in the heart of economy. 
It was the woman of the same 
century who filled the same 
coal locomotive with her black-
drenched hands and turned the 
wheel of the Industrial Revolu-
tion with the men in the mine, 
and who made a living with the 
pinches and scrapes, and boiled 
her pot. In Mother by Maksim 
Gorki, we see that a mother does 
not only grow a child but also 
ideas revolutionizing the eco-
nomic system. the transformer 
power of the woman sometimes 
motivates the lazy Oblomov of 
Gonçarov and sometimes be-
comes Çalıkuşu (thumbbird) in 
the Anatolia and tries to patch 
her hear breaks by devoting her-
self to education...

Kadınlar dikişle, 
nakışla, örgüyle 
uğraşarak da 
ailenin temel 
ihtiyaçlarını 
karşılar. Çoraptan 
kazağa, kilimden 
yorgana her türlü 
giyecek ve tekstil 
ürünü kadın 
emeğini yansıtır.
Women meet the basic 
needs of the family by 
engaging in stitching, 
embroidery and 
knitting. All types of 
clothes and textile from 
sweaters, rugs to duvets 
represent women's 
labor.

Tarım toplumunda kadın, 
üretimin merkezindedir. 
İneğin sütünü sağan da 
peyniri, salçayı, tarhanayı, 
reçeli üreten de kadındır.

The woman is in the center of 
production in the agricultural 
society. It is the woman who milks 
the cow and produces the cheese, 
tomato paste, tarhana soup, and jam.

•

WOMEN'S LABOR FROM PAST TO 
PRESENT

Women have always been included 
in the economic dynamism no mat-
ter where in the world and at any 
time in history. Even though hunt-
ing and fighting were considered 
a man's job in hunter and gatherer 
tribes where agriculture and animal 
breeding have yet to be developed, it 
was the woman who waited for the 
fire, protected the house and food, 
provided a safe environment for chil-
dren, and met the basic needs by 
collecting wild herbs and fruits. 

The women's labor in the agricultur-
al society indicating the transition 
to settled life shines out a lot more. 
We see the woman in all stages from 
planting seeds, plowing the field, 
collecting the products and bring-
ing them to the table. It is the wom-
an who milks the cow and produces 
the cheese, tomato paste, tarhana 
soup, and jam. Storing the products, 
saving the remnants, looking for the 
house, keeping the house warm, the 
woman contributes to the home 
economy by engaging in stitching, 
embroidery, knitting. It is the wom-
an who produces, repairs, and trans-
forms all types of clothes and textile 
from sweaters, rugs to duvets. 
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SANAYI TOPLUMUNDA  
KADIN

Sanayi Devrimi’yle birlikte ka-
dınları tarım dışı sektörlerde 
de görmeye başlarız. Bu katı-
lım özellikle Dünya Savaşların-
dan sonra hızlanır. Fabrikala-
rın kurum dolmuş bacalarını 
temizler, makinelerin başında 
günlerce güneş görmeden ça-
lıştırılırlar. Birkaç on yıl sonra 
eğitim, sağlık, finans, haber-
leşme, lojistik gibi sektörlerde 
erkeklerle omuz omuzadırlar. 
Öğretmen, hemşire, doktor, 
bankacı, postacı, bakıcı, temiz-
likçi, avukat, gazeteci, polis, 
aşçı, dokumacı… Kadınlar ar-
tık her yerdedir. Zaman içinde 
ekonomiye katılım biçimleri 
değişse de ev içi sorumluluk-
ları hiç değişmez. Eve döndü-
ğünde çorbayı kaynatan, ço-
cukların bakımını üstlenen, 
faturaların son ödeme tarihini 
takip eden hep kadındır…

SORUNLAR ÜZERINE  
DÜŞÜNMEK

Günümüzde kadının eğitime 
ve iş gücüne katılım oranı hızlı 
bir ivmeyle artıyor. Hâlihazır-
da dünya iş gücünün %40’ını 
oluşturan kadınlar pek çok 
sorunla da yüz yüze. Dünya-
nın hemen  her yerinde maaş 
– ücret ve atama – terfi gibi 
konularda cinsiyetçi yaklaşım-
larla karşılaşan ve ayrımcılık 
hisseden kadın; ailede üstlen-
diği sorumluluklar nedeniyle 
de kariyerine ara vermek ya da 
iş yaşamından tamamen çekil-
mek zorunda kalabiliyor. Tüm 
bu sorunlar ve kültürel önyar-
gılar, kadına yönelik şiddetle 
birleşince kadınların yaşamı 
çok daha zor hale gelebiliyor.

KADIN DAYANIŞMASI

Toplumsal iş birliği ve kadın da-
yanışması ile kadınların istihdam 
piyasasında yaşadığı pek çok so-
run çözülebilir. Devletin ve yerel 
yönetimlerin kadın girişimciliğine 
sağladığı fonlar, sivil toplum kuru-
luşlarının sunduğu eğitim destek-
leri, geleneksel sanat ve zanaatlara 
yönelik meslek edindirme kursları, 
şiddet ve istismara karşı koruyu-
cu ve önleyici çalışmalar ile kamu 
– özel – sivil toplum ortaklığında 
gerçekleştirilen projeler, kadının 
statüsünü her geçen gün daha da 
güçlendiriyor. Karşılaştığı tüm so-
runlara rağmen başarı hikâyeleri 
yazan ve ekonomik dinamizmin 
merkezinde olan kadınlar; anne, eş 
ve evlat rolünde olduğu gibi iş ar-
kadaşımız olarak da her türlü say-
gıyı hak ediyor.

Gelişen bilgi 
teknolojileri ve 
makine sistemleri 
ile kadın ve 
erkeğin istihdam 
edildiği meslekler 
benzeşmeye başladı. 
Artık kadınları, 
erkeklerle özdeşleşen 
pek çok meslekte 
görebiliyoruz.
The professions where 
women and men are 
employed have become 
similar thanks to the 
developing information 
technologies and machinery 
systems. We now can see 
women in mat professions 
identified with men.

Dünden bugüne kadınların 
ekonomiye katılım biçimi değişse de 
ev içi sorumlulukları hiç değişmedi. 
Kadınlar işte kariyer basamaklarını 
tırmanırken evde de çocuk bakımı, 
beslenme, temizlik gibi temel 
görevler üstleniyor.

Even though the participation 
type of women in the economy 
has changed in time, their 
responsibilities at home have never 
changed. Women climb the career 
steps at work while taking on basic 
duties like childcare, feeding, and 
cleaning at home.

•

WOMEN IN THE  
INDUSTRIAL SOCIETY

We began to see women in sec-
tors other than agriculture with 
the Industrial Revolution. This 
participation increases especially 
after the World Wars. They clean 
the factory chimneys filled with 
fly ash and they are made to work 
by the machines without seeing 
the sunlight. After a few years lat-
er, they stand side by side with 
men in sectors like education, 
healthcare, finance, communica-
tion and logistics. Teacher, nurse, 
doctor, banker, postwoman, car-
egiver, cleaner, lawyer, journal-
ist, police officer, cook, weaver... 
Women are now everywhere. 
Even though their participation 
in the economy has changed 
in time, their responsibilities at 
home never change. It is always 
the woman who cooks the meal 
when returned to the home, cares 
for the children, and keeps track 
of the payment due date of bills...

THINKING ABOUT  
PROBLEMS

The participation level of wom-
en in education and workforce 
has been rapidly increasing in 
today's world. Women, consti-
tuting 40% of the workforce 
in the world, are facing many 
problems. Women facing sexist 
approaches and discrimination 
in terms of wage, payment, as-
signment, and promotion all 
over the world might be obliged 
to discontinue their careers or 
withdraw from business life 
completely due to their familial 
responsibilities. When all these 
problems and cultural prejudic-
es are combined with violence 
against women, women's lives 
might get a lot harder. 

WOMEN'S SOLIDARITY

Many problems faced by wom-
en about employment can be 
solved with social cooperation 
and women's solidarity. Funds 
provided by the government and 
local administrations to women 
entrepreneurs, educational sup-
port provided by non-govern-
mental organizations, vocation-
al courses for traditional art and 
crafts, protective and preventa-
tive works against violence and 
abuse, and projects carried out 
in public - private - civil society 
partnership enhance the status 
of women day by day. Women, 
who write success stories and are 
at the center of economic dyna-
mism despite all problems they 
face, deserve respect as our cow-
orkers as in the role of mothers, 
spouses and children.

48



Bizden Haberler / News From Us

50

Bizden Haberler / News From Us

51MART / MARCH

"A-QUALITY" OF SERVICE AWARD TO TURKISH PTT CORP.
PTT’YE “A KALİTE” HİZMET ÖDÜLÜ

PTT’nin hizmet kalitesi Dünya Posta Birliği 
(UPU) tarafından tescillendi. PTT AŞ’nin pos-
ta hizmetlerini modernleştirmeye ve hizmet 
kalitesini iyileştirmeye dönük tedbirleri Dün-
ya Posta Birliği’nin (UPU) bağımsız uzmanları 
tarafından başarılı bulundu. UPU uzmanları 
PTT’nin hizmet kalite performansını A seviye 
sertif ikayla belgelendirdi. Bu sertif ika “en üst 
kalite hizmet” anlamına geliyor ve “altın sevi-
ye” olarak tanımlanıyor. Söz konusu derecelen-
dirme programına 2012 yılında katılan PTT AŞ, 
2012 – 2016 yılları arasındaki değerlendirmede 
gümüş statüsünde hizmet kalitesi sertif ikası 
almaya hak kazanmıştı.

The quality of service of Turkish PTT Corp. has been 
registered by the Universal Postal Union (UPU). The 
measures of Turkish PTT Corp. to modernize post-
al services and improve service quality have been 
deemed successful by the independent experts 
of the Universal Postal Union (UPU). The UPU ex-
perts documented the quality of service of Turkish 
PTT Corp. with the A-level certificate.  This certifi-
cate means "the highest quality of service" and is 
defined as "the golden level". Turkish PTT Corp. par-
ticipated in this grading program in 2012 and was 
granted the silver state quality of service certificate 
in the evaluation between 2012 and 2016.

GURUR DUYUYORUZ

Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan 
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Tür-
kiye’nin de üyesi olduğu UPU tarafından 
PTT’nin hizmet kalitesinin tescillemesini 
ülkemiz açısından büyük bir öneme sahip 
olduğuna vurgu yaparak; “Sektörel olarak 
küresel düzeyde en üst kuruluş olan UPU 
tarafından yürütülen program kapsamında 
Şirketimizin almaya hak kazandığı bu ulus-
lararası hizmet kalite belgesi, sürekli gelişim 
sağlama ve çağın gerektirdiği dönüşümü 
uluslararası standartlarla bütünleşmiş bir 
şekilde yürütme anlayışımızın bir parçası-
dır. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma 
arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Söz konusu sertif ika programının posta hiz-
metlerini iyileştirmek ve posta işletmecile-
rinin kalite yönetimi 
konusunda farkın-
dalığını artırmak için 
2003 yılından beri 
dünya çapında uygu-
landığını hatırlatan 
Gülten, “Şirketimiz, 
müşteri memnuniye-
tini sürekli geliştiren 
yatırımlarına devam 
ediyor ve vatandaşa 
hizmette sınır tanı-
madan, Türkiye’nin 
her yerine ulaşan hiz-
met ağımızı geliştire-
rek ülkemize değer 
katmayı sürdürüyor” diye konuştu. 

UPU HAKKINDA

Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşlarından 
biri olarak faaliyetlerini sürdüren ve 192 
ülke posta teşkilatının üye olduğu Dünya 
Posta Birliği’nin (UPU) merkezi İsviçre’nin 
Bern şehrinde bulunuyor. 2016 yılında İs-
tanbul’da gerçekleştirilen 26. Dünya Posta 
Kongresi ile başlayan dönemde, İdari Kon-
sey Başkanlığı görevini, ülkemiz adına PTT 
AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten üstleniyor. 
Türkiye, 2021 yılında gerçekleşecek Kongre 
ile İdari Konsey Başkanlığını Fildişi Sahili’ne 
devredecek. 

FEELING SO PROUD 

Making evaluations about the award, Hakan 
Gülten, General Director of Turkish PTT Corp., 
emphasized the importance of the fact that 
the UPU, of which Turkey is a member, reg-
istered the quality of service of Turkish PTT 
Corp. and continued his words as follows: "This 
international quality of service certificate our 
Company was granted within the scope of 
the program held by the UPU, the global su-
preme organization in this sector, is a part of 
our understanding of integrating our contin-
uous efforts for development and transforma-
tion required by the era with the internation-
al standards.  I would like to celebrate all my 
coworkers contributed to this achievement."

Noting that the abovementioned certificate 
program has been used to improve post-

al services and raise 
awareness of postal op-
erators on quality man-
agement since 2003, 
Mr. Gülten continued 
his speech as follows: 
"Our Company con-
tinues making invest-
ments increasing the 
customer satisfaction 
and maintains adding 
value to our nation by 
developing our service 
network reaching all 
parts of Turkey without 
boundaries. 

ABOUT UPU

The headquarters of the Universal Postal Un-
ion  (UPU)  operating as the world's oldest 
United Nations Specialized Agency with its 
192 member countries' postal organizations is 
located in Bern, Switzerland. The duty of the 
Chairmanship of the UPU Council of Admin-
istration has been assumed by Hakan Gülten, 
General Directorate of Turkish PTT Corp., in the 
period started with the 26th World Postal Con-
gress held in İstanbul in 2016. Turkey will hand 
over the Chairmanship of the UPU Council of 
Administration to Cote D'ivoire in the Congress 
to be held in 2021. 



Bizden Haberler / News From Us

52

Bizden Haberler / News From Us

53MART / MARCH

Faster and Safer Notification Processes with PttUETS 

PTTUETS İLE TEBLİGAT İŞLEMLERİ  
DAHA HIZLI VE GÜVENLİ

PTT AŞ tarafından kurulan ve 
tebligatları elektronik ortam-
da ulaştırmayı sağlayan Ulu-
sal Elektronik Tebligat Sistemi 
(UETS) sayesinde tebligatlar 
hızlı ve güvenli bir şekilde alıcı-
sına ulaşıyor. 7201 Sayılı Tebligat 
Kanunu ile elektronik tebliga-
tın zorunlu hale getirilmesinin 
ardından Adalet Bakanlığı ile 
PTT AŞ arasında imzalanan “Adli 
Tebligat İş birliği Protokolü” uya-
rınca geliştirilen UETS, kısa süre-
de benimsenerek yaygın şekilde 
kullanılmaya başlandı. Kurulan 
yeni sistemle tebligat sistemi 
elektronik ortama taşınarak ka-
ğıt sarfiyatı azaldı ve binlerce 
ağaç kesilmekten kurtarıldı.

6 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” kapsamında 1 Ocak 
2019’dan itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS 
ile yapılıyor, tebligat gönderici ve alıcı adresleri de söz 
konusu sistem üzerinden veriliyor. Kullanıcı hesapları-
nın ücretsiz olarak verildiği uygulamada, kullanıcılara 
100 MB alan da ücretsiz olarak sağlanıyor ve kapasite 
sınırı olmaksızın kullanıcılar geriye dönük 6 aya kadar 
olan elektronik tebligat gönderilerine erişebiliyor. 

UETS hukuki ihtilaflarda kullanıcılarına yardımcı ola-
cak ve hak mahrumiyetlerini önleyecek bir arşiv hiz-
meti de sunuyor. UETS ile gönderilen tebligata ilişkin 
deliller 30 yıl boyunca saklanıyor ve mahkemelerde 
resmî delil olarak kabul ediliyor. Elektronik tebligat-
larının UETS’de saklanmasını isteyen müşteriler, PTT 
Merkezlerinden ek arşiv alanı satın alarak gönderile-
rini saklama imkânı bulabiliyor. Gönderilerinin UETS 
sisteminde saklamak isteyen müşteriler, UETS hesap-
larına giriş yaparak duyurular bölümünden kredi kartı 
(online) ile satın alma kılavuzuna erişebiliyor. Söz ko-
nusu kılavuza ayrıca www.etebligat.gov.tr adresinde 
de ulaşılabiliyor. 

Notifications are transferred to re-
cipients rapidly and safely via the 
National Electronic Notification 
System (UETS), which was establis-
hed by Turkish PTT Corp. and enab-
les transmitting notification on 
the electronic medium. The UETS 
developed in accordance with the 
"Legal Notification Cooperation 
Protocol" signed between the Mi-
nistry of Justice and Turkish PTT 
Corp. after electronic notification 
was made obligatory with Notifica-
tion Law No. 7201 was adopted and 
begun to be widely used in a short 
time. The notification system was 
transferred to the electronic medi-
um with the newly established sys-
tem; thus, paper wastes have been 

reduced and thousands of trees were kept from cutting.

electronic notification transfer has been carried out on 
the UETS since January 1st, 2019 within the scope of the 
"Electronic Notification Regulation" published in the Of-
ficial Gazette dated December 6th, 2018, and the notifi-
cation sender and recipient addresses are also provided 
on this system. User accounts and 100 MB of space are 
provided free of charge to users in the application, and 
the users can access electronic notification posts up to 6 
months retrospectively without any capacity limit. 

The UETS provides an archive service that will help the 
users in legal disputes and prevent deprivation of righ-
ts. Notifications sent via the UETS are stored for 30 years 
and accepted as formal evidence in courts. Customers 
wishing to store their electronic notifications on UETS 
find the opportunity to store their notification by purc-
hasing additional archive storage. Customers wishing to 
store their electronic notifications on UETS can access 
the purchasing guide with a credit card (online) from 
the announcements section after signing in to their ac-
counts. The abovementioned guide can also be accessed 
on www.etebligat.gov.tr. 

TURKISH PTT CORPORATION CELEBRATED THE 100th 
ANNIVERSARY OF THE INDEPENDENCE ANTHEM.

PTT AŞ İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜNÜN  
100. YILINI KUTLADI

PTT AŞ, 2021 yılının Cumhurbaşkan-
lığı genelgesiyle “Mehmet Akif ve İs-
tiklâl Marşı Yılı” olarak kabul edilmesi 
kapsamında tedavüle sunduğu pul 
ve ilkgün zarfını, düzenlenen top-
lantıda tanıttı. Aynı zamanda “İstiklâl 
Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı” anısına 
daha önceki yıllarda tedavüle sunu-
lan pullardan oluşan bir de sergi dü-
zenlendi. Törende konuşan PTT AŞ 
Genel Müdürü Hakan Gülten, birlik 
ve beraberliğimizin sembolü olan 
İstiklâl Marşı’nın bir hürriyet ve ba-
ğımsızlık destanı olarak milletimizin 
gönlünde ve şuurunda sarsılmaz bir 
yer edindiğini ifade etti. Gülten, “İstik-
lâl Marşımız; yazıldığı dönemin zorlu 
günlerini anlatırken, o gün için zafer, gelecek için ümit 
vadeder. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ira-
demizin yansıması olan İstiklâl Marşımız; Mehmet Akif 
Ersoy’un ‘Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl’ dize-
sinde ifade ettiği gibi sonsuza kadar milletimizin tek 
sesi olarak yükselecektir” dedi. 

İstiklâl Marşımızın millî marş olarak kabulünün 100. yılını 
kutlarken bu edebî şaheseri kaleme alan vatan şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u da rahmet ve minnetle andığını 
dile getiren Gülten, “Mehmet Akif, üstün şairlik vasfının 
yanı sıra, vatanperver biri olarak Millî Mücadele’mizin 
içinde yer almış, ömrü boyunca yüksek ahlakı ve doğ-
ruluğu temsil etmiş bir şahsiyettir.” ifadelerini kullandı. 

PTT AŞ’nin özel günlerde basmış olduğu anma pulu ve 
zarflar gibi filatelik çalışmaların, tarihimizi hatırlamak 
için önemli misyonu olduğuna işaret eden Gülten şöyle 
konuştu: “Bugün, Şirketimiz tarafından İstiklâl Marşımı-
zın 100. yılı onuruna basılan anma pulu, diğer millî gün-
lerimiz ve zaferlerimiz için basılan pullar gibi şanlı ma-
zimizi hatırlamamıza ve millî hafızamızı tazelememize 
büyük katkı sağlıyor. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahraman-
larımızı ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir kez 
daha rahmet ve minnetle anıyorum.”

Turkish PTT Corporation introduced the 
stamp and the first day cover that were 
put into circulation within the scope of 
2021 as the "Year of Mehmet Akif and the 
Independence Anthem" with the Presi-
dential circular. An exhibition consisting 
of stamps put into circulation in previous 
years  was held in memory of the "100th 
Anniversary of the of the Independence 
Anthem". Hakan Gülten, General Director 
of Turkish PTT Corporation, stated in his 
speech that the Independence Anthem, 
the symbol of liberty and freedom, ensh-
rined in our people's heart and mind as 
a proverbial liberty and independence 
memorial. Mr. Gülten, continued his wor-

ds as follows; ''While our Independence Anthem narrates the 
hard times experienced, it is also the embodiment of victory 
for the past, and hope for the future. Our Independence Ant-
hem, exemplifying our 'one nation, one flag, one homeland, 
one state' will, shall be in the ascendant as the sole voice of our 
people, as stated in the verse of Mehmet Akif Ersoy: ''Neither 
you nor my kin shall ever be extinguished!'' 

Celebrating the 100th anniversary of the recognition of our In-
dependence Anthem as the national anthem of the Republic 
of Turkey, Mr. Gülten commemorated Mehmet Akif Ersoy with 
mercy and gratitude, and expressed his feelings as follows; ''In 
addition to his subtle poetry, Mehmet Akif is an individual who 
patriotically took part in our War of Independence and repre-
sented high morality and integrity throughout his life.'' 

Remarking the fact that philatelic works such as commemo-
rative stamps and covers printed by Turkish PTT Corporation 
on special occasions plays an important role, Mr. Gülten com-
memorated this special day as follows; ''The commemorative 
stamp issued by our Company for the 100th anniversary of our 
Independence Anthem makes a great contribution to our glo-
rious history and refreshing our national memory. I once again 
commemorate our heroes of National Struggle, particularly 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk and Mehmet Akif Ersoy, our pat-
riotic poet with mercy and gratitude.''
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KİŞİSEL PULLU ÖZEL ZARF KULLANIMA SUNULDU
SPECIAL COVER WITH CUSTOMIZED STAMP HAS BEEN INTRODUCED

PTT’de Uzaktan  
Eğitim Dönemi
Distant Education 
Period in Turkish  
PTT Corp.

PTT AŞ, en özel anlarınızı tarihî bir kareye dönüştüren 
Kişisel Pul Hizmeti’nin yanına, Kişisel  Pullu Özel Zarf 
hizmetini de ekledi. Kişisel Pullu Özel Zarf; üzerinde ki-
şisel pul ve kişisel pulun konusu ile ilgili tasarım ve ki-
şisel pul damgasıyla birlikte müşterilerimizin hizmeti-
ne sunulmaya başladı. Müşterilerimizin  kişisel  pulları 
kadar zarflarını da özel kılarak hazır-
lanan ve içerisine yalnızca gönderi 
evraklarını koyarak postaya verebile-
cekleri zarflar, düğün davetiyeleri veya 
Şirketlerin yapacakları posta gönderi-
leri için de kullanılabileceği benzersiz 
bir fırsat sunuyor.

Müşterilerimiz Kişisel  Pul  başvurusu 
sırasında talep etmeleri halinde Kişi-
sel Pullu Özel Zarf da yaptırabiliyor. Ki-
şisel Pullu Özel Zarf taleplerinde baskı adedi en az 250 
adet olarak belirlenirken, müşterimizin kişisel pullu özel 
zarf objesi olarak basılmasını talep ettiği görseli başvu-
ru esnasında teslim etmesi gerekiyor. Kişisel Pullu Özel 
Zarf talepleri, zarfın teslim edilmesi istenilen tarihten en 
az 1 (bir) ay önce başvurulması halinde kabul ediliyor. Ki-
şisel Pullu Özel Zarf için tüm başvurular iş yerlerimizden 
gerçekleştirilebiliyor.  

Turkish PTT Corp. provides the "Special Cover with Customi-
zed Stamp" service in addition to "Customized Stamp Service 
turning your most special moments into a historical picture. 
The Special Cover with Customized Stamp has been put into 
the service of our customers with a cover stamped with a 
customized stamp and a design related to the subject of the 

customized stamp.  The covers pre-
pared to make them as special as the 
customized stamps of our customers 
and can only be used by putting postal 
documents inside, provide unique op-
portunities for wedding invitations and 
for Companies to use for their mails.

Our customers can get a Special Cover 
with Customized Stamp upon their 
request during the application for a 

Customized Stamp. The number of copies is determined as 
250 copies for a Special Cover with Customized Stamp and 
the customer needs to submit the image requested to be 
printed as the object of the special cover with a customized 
stamp during the application. Requests for Special Cover 
with Customized Stamp are accepted if the application is 
made 1 (one) month prior to the requested delivery date. All 
applications for a Special Cover with Customized Stamp can 
be made in our offices.  

PTT AŞ pandemi koşullarında da per-
sonelinin mesleki yetkinliklerini geliştir-
meye ve eğitim ihtiyaçlarını karşılama-
ya devam ediyor. Şirket dijitalleşmenin 
imkânlarından faydalanarak bir uzak-
tan eğitim programı hazırladı. 19 Ocak 
2021’den itibaren başlayan eğitimler ön-
celikle Ankara, İstanbul, İzmir, Erzincan 
ve Samsun PTT Başmüdürlükleri’nde 
görev yapan personele her hafta Salı ve 
Perşembe günleri verilecek. Önümüzde-
ki aylarda da diğer Başmüdürlükler için 
planlama yapılacak. Eğitimler; PttBank, 
kargo ve kurye, ayrım sevk ve tebligat ol-
mak üzere dört ana başlıkta toplanıyor. 
Kursiyerlere eğitim atamaları PTT Aka-
demi sistemi üzerinden yapılıyor.

Turkish PTT Corp. continues to improve the 
professional competencies of its personnel 
and meet their educational needs under 
the pandemic conditions. Our Company 
has prepared a distant education program 
using the digitalization opportunities. Edu-
cation sessions started on January 19th, 2021 
will be first given to personnel working in 
Ankara, İstanbul, İzmir, Erzincan and Sam-
sun PTT General Directorates on Tuesday 
and Thursday every week. The program will 
be planned for other General Directorates in 
the following months. The education prog-
ram includes four main topics as PttBank, 
cargo and courier, sorting shipping and no-
tification. Education programs will be assig-
ned to trainees via PTT Akademi system.

Gratitude to Turkish PTT Corp. from Our Citizens Aged Above 65 
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZDAN PTT’YE TEŞEKKÜR

Pandemi koşullarında sunduğu kesintisiz hizmetle 
vatandaşlarımızın yanında olan PTT AŞ, 65 yaş üstü ve 
kronik hastalığı bulunan emekli vatandaşların maaş-
larının adreslerine teslim edilmesinde de görev alıyor. 
Türkiye’nin her köşesine ulaşan PTT AŞ, 4 bin 500’ün 
üzerindeki iş yeri ve yaygın hizmet ağıyla, başvuru ya-
pan tüm emeklilere maaşlarını ulaştırıyor. Hiçbir ban-
ka şubesinin bulunmadığı 1221, hiçbir banka ATM'si-
nin olmadığı 924 yerleşim yerinde vatandaşın talebi 
durumunda PTT personeli adreslere kadar giderek 
maaş teslimi yapıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 43 
bin personeliyle hizmet su-
nan PTT AŞ’nin üstlendiği rol, 
vatandaşları da memnun etti. 
Emekliler, adreste maaş tesli-
mi uygulamasından memnun 
olduklarını belirterek, pandemi 
sürecinde risk grubunda bu-
lunmaları nedeniyle başlatılan 
bu uygulamaya katkı sağlayan 
tüm posta dağıtıcılarına teşek-
kürlerini dile getirdi. 

82 yaşındaki Rabia Aydemir, her 
ay maaşını adresinde teslim al-
dığını belirterek, bu hizmetten 
çok memnun olduğunu söyle-
di. Aydemir, yaşlılığı nedeniyle 
dışarıya çıkmakta zorlandığını 
ifade ederek, "Bu hizmet benim gibi yaşlılar için çok 
iyi oldu. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle kapının 
önüne bile çıkamıyoruz. Allah devletimizden ve PTT 
çalışanlarımızdan razı olsun. Her ay düzenli olarak ad-
resimize kadar gelerek, maaşlarımızı teslim ediyorlar" 
diye konuştu.

Rabia Aydemir'in yeğeni Ümmiye Aybulut, PTT AŞ'nin 
65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını adreslerinde tes-
lim ettiğine ilişkin haberleri görünce, e-Devlet Kapısı 
üzerinden teyzesi Rabia Aydemir için başvuruda bu-
lunduğunu ve başvurusunun hemen ardından tey-
zesinin maaşının adreste teslim edilmeye başladığını 
söyledi. Ümmiye Aybulut da uygulamadan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Standing by our citizens with uninterrupted services pro-
vided under pandemic conditions, Turkish PTT Corp. ta-
kes charge in delivering the wages of retired citizens aged 
older than 65 and having a chronic disease to their add-
resses. Reaching all parts of Turkey, the Turkish PTT Corp. 
delivers the wages of retired people who made an appli-
cation via more than 4.500 offices and widespread service 
network. The personnel of Turkish PTT Corp. goes to the 
addresses and delivers the wages upon the request of the 
citizens in 1221 settlements without a bank branch and 

924 settlements without an ATM 
of any bank.

Providing services with almost 
43.000 personnel all over Turkey, 
the Turkish PTT Corp. pleased the 
citizens with the role it undertook. 
Retired people stated that they 
are pleased with the home deli-
very wage implementation and 
that they would like to thank to 
all mail carriers who contributed 
to this implementation started as 
they are in the risk group during 
the pandemic. 

Rabia Aydemir aged 82 expres-
sed that she received her wage 
at her address every month and 
she is very pleased with this ser-
vice. Noting that she experience 

difficulty going out due to her old age, Aydemir continu-
es her speech as follows: "This service has been so good 
for the elderly like me. We cannot even go just in front 
of the house due to the Covid-19 pandemic. May Allah be 
pleased with our state and Turkish PTT Corp. personnel. 
They come to our addresses and deliver our wages every 
month."

Ümmiye Aybulut, the niece of Rabia Aydemir, stated that 
when she saw the news Turkish PTT Corp. delivers the wa-
ges of citizens aged older than 65 to their home, she made 
an application for her aunt Rabia Aydemir via e-State Gate 
and the wage of her aunt was started to be home deli-
vered shortly after the application.  Ümmiye Aybulut also 
mentioned how pleased she is with the implementation. 
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Destek Hizmetleri ve 
Ulaşım Daire Başkanı 
Fatih Tezcan

Fatih Tezcan, Head 
of the Department of 
Supporting Services and 
Transportation

Faydalı İşler 
Başaracağımıza ve 

Ülkemize Değer 
Katacağımıza 
İnancım Tam

I Believe That  
We Will Have 
Great Accom-

plishments And 
Add Value to Our 

Country

Kendinizden biraz bahseder mi-
siniz? PTT’de ne zamandır görev 
yapıyorsunuz?
Ankara’da doğup büyüdüm ve 43 
yaşındayım. Ankara Üniversitesi 
Elektronik Haberleşme Bölümü 
ve Anadolu Üniversitesi İşletme 
Bölümün’den mezun oldum. Özel 
sektör dâhil çeşitli kurum ve ku-
ruluşlarda yöneticilik görevlerini 
üstlendim. Son olarak BELKO LTD 
ŞTİ’de Genel Müdür Yardımcılığı 
yaptım. Mensubu olmaktan gurur 
duyduğum PTT Ailesi’ne ise Tem-
muz 2020 yılında dâhil oldum. Tüm 
gücüm, yeteneklerim ve edindiğim 
deneyimlerimi PTT için kullanmak 
istiyor ve başarılı olacağıma inanı-
yorum.
 
Başkanlığınızın PTT bünyesinde 
üstlendiği görevlerden ve yap-
tığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz?
Başkanlığımız; Şirketimiz hizmet-
lerinde kullanılmak üzere merkez 
ve taşra teşkilatından gelen talep-
ler doğrultusunda taşıt ihtiyacını 
karşılamak, kullanılan araçlara Araç 
Takip Sistemi kurmak, kurum arşivi 
işlemlerinin Devlet Arşiv Hizmet-
leri Hakkında Yönetmelik ve diğer 
mevzuat hükümleri doğrultusun-
da yürütülmesini sağlamaktadır. 
Ayrıca hizmet binalarımızın özel 
güvenlik, temizlik, çay ocaklarının 
işletilmesi, berber / kuaför hizmet-
leri ile lojman, yemekhane, misafir-
hane, lokal, kreş, kamp gibi sosyal 
tesislerin işletilmesini gerçekleştiri-
yoruz. Sosyal sorumluk kapsamın-
da uygun görülen projelere destek 
veriyor, personelin motivasyonunu 
ve kurumsal aidiyetini artırmaya 
yönelik her türlü sportif faaliyeti 
planlayıp uyguluyoruz.

PTT gibi köklü bir kurumda ça-
lışıyor olmakla ilgili ne düşünü-
yorsunuz?
180 yıldır sunduğu hizmetleriyle 
milletimizin her bir ferdine ulaşan, 
insanımızın hayatına dokunan ve 
sürekli çağın gereklerine uygun 
olarak kendini yenileyen bir kurum-
da çalışmak hiç şüphesiz büyük bir 
heyecan. Çalışma arkadaşlarımızla 
bu heyecanı kaybetmeden Şirketi-
miz için faydalı işler başaracağımı-
za ve ülkemize değer katacağımıza 
inancım tam.

Could you briefly introduce your-
self? How long have you been 
working at Turkish PTT Corp.?
I was born and grown in Ankara and 
I am 43 years old. I graduated from 
the Department of Communication 
in Ankara University and the De-
partment of Business in Anadolu 
University. I worked as an executive 
in various institutions and organi-
zations including the private sector. 
Lastly, I worked as the Deputy Ge-
neral Director in BELKO LTD ŞTİ. I 
joined the Turkish PTT Corp. Family, 
of which I am a proud member, in 
July 2020. I want use all my power, 
skills and experiences for Turkish 
PTT Corp. and I believe that I will be 
successful.
 
Could you mention the main 
duties and works of your depart-
ment in Turkish PTT Corp.?
Our department meets the needs 
for vehicles to be used in the servi-
ces of our Company, and sets up the 
Vehicle Tracking System in vehicles 
upon the requests from the central 
and provincial organizations, and 
ensures that organizational archive 
operations are carried out in accor-
dance with the provisions of Regu-
lation on the State Archive Services 
and other regulations. We also run 
the private security, cleaning, tea 
shops, barber/hairdresser services 
in service buildings and social facili-
ties such as lodging, dining hall, gu-
est house, club, kindergarten, and 
camp. We support projects deemed 
suitable within the scope of soci-
al responsibility, and we plan and 
implement all types of sports activi-
ties to increase the motivation and 
organizational commitment of our 
personnel.

What are your opinions about 
working in an established institu-
tion like Turkish PTT Corp.?
It is undoubtedly a great excitement 
to work at an institution reaching 
each and every member of our na-
tion, touching the lives of our peop-
le, and renewing itself in line with 
the requirements of the era with its 
services of 180 years. I fully believe 
that we will have great accomplish-
ments and add value to our country 
with our Company and coworkers 
without losing this excitement.

Bingöl PTT Başmüdürü 
Abdullah Taşdelen

Abdullah Taşdelen,  
Head Director of Bingöl 
PTT Office

PTT’nin Kendine 
Özgü Derin Bir 

Kültürü Var

Turkish PTT Corp. 
Has A Distinctive 
Profound Culture

Ne kadar süredir PTT Ailesi’nin bir 
ferdisiniz? Bize kariyerinizden bahse-
debilir misiniz?
1961’de Bartın’da doğdum. Bolu İdari 
Bilimler Yüksekolulu’nu 1982’de bitirdik-
ten sonra askerlik görevimi yaptım.  İs-
tanbul’da özel bir şirkette muhasebeci 
olarak çalışırken 1987’de Zonguldak PTT 
Başmüdürlüğünde göreve başladım. 
1993’te Bartın PTT Başmüdürlüğünde sı-
rasıyla; Muhasebe Şefi, Muhasebe Amiri, 
Muhasebe Müdürü görevlerinde bulun-
dum. 2009-2014 yılları arasında Samsun 
PTT Başmüdürlüğünde Başmüdür Yar-
dımcısı olarak görev yaptım. 2014’ten 
beri de Bingöl PTT Başmüdürlüğünde 
Başmüdür olarak görev yapmaktayım.
 
PTT’nin Bingöl’deki çalışmaları  
nelerdir?
Bingöl PTT Başmüdürlüğü olarak  
6 Merkez Müdürlüğü, 6 PTT şubesi ve  
3 PTT Acentesi ile toplam 15 iş yeriyle Bin-
göllülere hizmet vermekteyiz. Pandemi 
sürecinin ağır şartları altında -özellikle 
postacı ve gişe memurlarımız ile- güler 
yüzle hizmet ederek müşteri memnuni-
yetini ön planda tuttuk. Bingöl’de sosyal 
yardım ödemelerinin hak sahiplerine 
ulaştırılmasına yoğun mesai ayırıyoruz. 
Teknolojiyle tecrübeyi birleştirerek kıt 
kaynakların verimli kullanılması, ülke 
ekonomisine katkı sunma, üstün görev 
bilinci ve ekip ruhuyla müşteri memnu-
niyetini en üst seviyeye çıkarma şiarıyla 
çalışmaktayız.
 
Uzun yıllar PTT’de görev yapıyor 
olmak size ne hissettiriyor?
Uzun yıllar PTT’de çeşitli pozisyonlarda 
çalışmak aidiyet duygumu yükseltiyor. 
Bugüne kadar çalıştığım tüm yöneticile-
rimden gerek mesleki anlamda gerekse 
yöneticilik anlamında çok faydalandım 
ve bu konuda kendimi şanslı hissediyo-
rum. PTT’nin kendine özgü derin bir kül-
türü olduğunu ve kamuya hizmet eden 
bir şirket olmanın getirdiği alçak gönül-
lülüğün izlerini taşıdığını düşünüyorum. 
Tecrübesi yıllar geçtikçe artan, yeni tek-
noloji ve müşteri beklentilerine göre 
çağın gerekliliklerine uygun hizmetler 
geliştiren ve dinamik kadrosuyla bir bü-
tün hâlinde çalışan bu köklü çınarın bir 
parçası olmak bana her zaman gurur 
vermiştir. Sözlerimi noktalamadan önce 
bu vesile ile Şirketimizin vizyon ve mis-
yonu doğrultusunda belirlenen hedef-
lere emin adımlarla ulaşmayı temenni 
ediyor; tüm PTT Ailesine başarı, sağlık ve 
mutluluklar diliyorum.

How long have you been a member of 
the Turkish PTT? Could you briefly tell 
us about your career?
I was born in Bartın in 1961. I graduat-
ed from Bolu Faculty of Administrative 
Sciences in 1982, then I completed military 
duty. I was working in a private company 
in İstanbul as an accountant, then I started 
working in the Zonguldak PTT Head Direc-
torate in 1987. I worked as Chief Account-
ant, Accountant Supervisor, and Account-
ing Director in Bartın PTT Head Directorate 
in 1993. I worked as the Deputy Head Di-
rector in Samsun PTT Head Directorate be-
tween 2009 and 2014. I was assigned as the 
Head Director to Bartın PTT Head Directo-
rate in 2014 and I have been working at this 
position ever since. 
 
Could you tell us about the works of 
Turkish PTT Corp. in Bingöl?
As the Bingöl PTT Head Directorate, we 
serve citizens in Bingöl with 6 Central Di-
rectorates, 6 PTT Offices and 3 PTT agen-
cies. We prioritized customer satisfaction 
by serving with a smile - especially our 
mail carriers and ticketing clerks - under 
the difficult conditions of the pandemic 
period. We are diligently working to con-
vey the social aid payments to beneficiar-
ies in Bingöl. We work with the slogan 
of efficiently using limited resources by 
combining technology and experience, 
contributing to the national economy, and 
maximizing customer satisfaction with an 
enhanced sense of mission and team spirit
 
How do you feel about working in Tur-
kish PTT Corp. for many years?
Having been working in various positions in 
Turkish PTT Corp. for many years enhances 
my  sense   of belonging. I learned so many 
things from all my managers whom I have 
worked with until today both profession-
ally and administratively, and I feel very 
lucky about this. I think that Turkish PTT 
Corp. has a distinctive profound culture 
and bears the traces of modesty of being 
a corporation serving the public. It has al-
ways made me proud to be a part of an 
established institution whose experience 
has increased over the years, that devel-
ops services suitable to the requirements 
of the age according to new technologies 
and customer expectations, and operates 
as a whole with its dynamic team. Before 
finishing my speech, I wish our Company 
will reach  the targets specified in line with 
our vision and mission with solid steps, and 
I wish all Turkish PTT Corp. Family success, 
health, and happiness. 
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Kilis PTT Başmüdürü 
Abdullah Nebioğulları

Abdullah Nebioğulları, 
Head Director of  
Kilis PTT Office

Vatandaşımız 
PTT’de Kendini 
Evinde Hisseder

Our Citizens  
Feel At Home In  

Turkish PTT Corp.

Bu köklü kurum ile yolculuğunuz 
ne kadar süredir devam ediyor? 
Bize biraz kendinizden bahsedebi-
lir misiniz?
1971’de doğdum. Ankara Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi me-
zunuyum. Yaklaşık 30 yıldır devlet 
memurluğu yapıyorum. Bunun 21 
yılı PTT’de geçti. Gişe memurluğu 
da dahil PTT’nin tüm kademelerin-
de çalıştım. 2000 yılında Mersin’de 
başladığım PTT’deki memurluk gö-
revimi sırasıyla; veznedar, müdür 
vekili, şef ve müdür olarak devam 
ettirdim. 2016 yılının sonlarındaysa 
Kilis’e Başmüdür olarak atandım. 
Hâlen bu görevi sürdürmekteyim.  

PTT’nin şehrinizdeki çalışmaların-
dan bahseder misiniz?
Kilis; coğrafyası küçük, imkânları kı-
sıtlı ama bir o kadar da hikâyesi bol 
bir ilimizdir. Kilis’in 320 bin kişilik nü-
fususun neredeyse yarısı mazlum 
Suriyeli kardeşlerimizden oluşuyor. 
Kilis sadece Kilis’ten ibaret değildir. 
Terörden arındırılmış  Suriye’nin Fı-
rat Kalkanı bölgesinde yaklaşık 950 
bin kişiye de hizmet veriyoruz. Kilis’in 
yüzölçümü 1.500 km² iken Suriye’de 
hizmet verdiğimiz yerleşim yerlerinin 
yüzölçümü 2.000 km²’dir. Bir zaman-
lar ata yadigârı olan bu topraklarda 
ne yazık ki  çok sıkıntılar yaşanıyor. 
Ancak ülkemizin burada oluşturdu-
ğu güvenli alanlar ile halk rahata ka-
vuşmuştur. Devletimiz, resmî kurum 
ve kuruluşlarıyla bugün de bölgede 
huzuru ve güveni temsil etmekte-
dir.   PTT de bu kurumların başında 
geliyor. Kilis’te yaptığımız özel çalış-
malar sayesinde 2017’den 2020’nin 
sonuna kadar her yılı kâr ile kapa-
tan Başmüdürlüklerden biri olduk. 
2018’de gelir ve performans artışında 
Türkiye’de birincilik ödülünü aldık. 
Coğrafyanın ve şartların zorluğuna 
rağmen PTT Ailesi olarak var gücü-
müzle çalışmaya devam ediyoruz. 
 
PTT sizin için ne ifade ediyor?
Ülkemizin kuruluş hikâyesinde ken-
dine yer bulan, zor zamanlarda dev-
letin eli olup mazlumun duasını alan 
bir kurumuz. Vatandaşımız, PTT’de 
kendini evinde hisseder. Birçok alan-
daki hizmet çeşitliliğimizle hayatı ko-
laylaştırıyor ve yaşadığımız pandemi 
döneminde  dahi devamlı sahada 
bulunuyoruz. PTT, piyasa belirleyicisi 
bir kurum olarak çok şey ifade ediyor.

How long have you been working in 
this established organization? Could 
you briefly introduce yourself?
I was born in 1971. I graduated from Anka-
ra University, Faculty of Political Scienc-
es. I have been working as a public serv-
ant for 30 years. I worked in Turkish PTT 
Corp. for 21 years of this period. I worked 
at every level of Turkish PTT Corp., includ-
ing my career as a post Office clerk. My 
duty as a public servant started in Mersin 
in 2000 continued as a cashier, acting di-
rector, chief, and director. I was assigned 
as the Head Director to the PTT Office 
in Kilis towards the end of 2016. I am still 
working at this position. 

Could you tell us about the works of 
Turkish PTT Corp. in your city?
Kilis is a city with a small geography, 
limited possibilities, but also plenty of 
stories. Almost half of Kilis' population 
of 320.000 people consists of our vul-
nerable Syrian brothers and sisters.  Kilis 
is not only made up of Kilis. We serve 
approximately 950.000 people in  the 
Euphrates Shield region cleared of ter-
rorism in Syria. The surface area of Kilis 
is 1.500 km² while the surface area of 
settlements we provide services in Syria 
is 2.000 km². Unfortunately, many con-
flicts are occurring in these heirloom re-
gions. But the public is comforted with 
the secure areas formed by our coun-
try in here. Our state represents peace 
and security in this region with its pub-
lic agencies and organizations. Turkish 
PTT Corp. is the leading one among 
these agencies. Thanks to the special 
works we did in Kilis, we became one of 
the Head Directorates that closed every 
year with profit from 2017 to the end of 
2020. We received the first prize with 
increasing revenue and performance 
in Turkey in 2018. Despite the complica-
tion of our geography and conditions, 
we, as Turkish PTT Corp. Family, contin-
ue to work with all our strength. 

What does Turkish PTT Corp. mean 
to you?
We are an institution having a place in 
the establishment story of our country 
and helping the state's hand to those 
in need. Our citizens feel at home in 
Turkish PTT Corp. We make life easier 
in many fields with our service diversity 
and are continuously in the field even 
during the pandemic. Turkish PTT 
Corp. reflects many things as a prime 
institution.

PTT Ailesi’nden  
Mesaj Var

A Message from 
PTT Family

PTT Ailesi’ne ne zaman katıldınız? Bize 
biraz kendinizden bahseder misiniz?
PTT bünyesine 3 yıl önce dâhil oldum. Yaşım 
25. Daha önce Samsun’da 2 yıllık lojistik bö-
lümünü bitirdim. KPSS ve mülakat aşamala-
rından sonra Ankara Tebligat Müdürlüğün-
de işe başladım ve hâlen görevime devam 
etmekteyim.
  
PTT içerisindeki görevleriniz nelerdir?
PTT’de dağıtıcı olarak görev yapıyor, bana ve-
rilen bölgede tebligat dağıtıyorum. Sabahla-
rı ilk iş, evrakların ayrımını yapıyorum. Daha 
sonra dağıtıma çıkıyor ve gün sonunda ku-
ruma geri dönüp evraklarıma beyanlarımı 
yazarak teslim ediyorum. Mesai sürecim ve 
görevim bu şekilde.
 
Böylesine köklü bir kurumda çalışıyor 
olmak sizin için ne ifade ediyor?
PTT’nin bize verdiği imkânlar dahilinde çalış-
maktan mutluyum. Dağıtıcı olarak çalışmak 
hem zor hem de güzel. Zor tarafı yorucu 
olması. Güzel tarafları ise insanlarla birebir 
muhatap olarak kurumumuzun hizmetleri-
ni sunmak, her daim her koşulda yaşlısına, 
gencine hizmet verebilmek ve gerektiğinde 
yardımlaşabilmek. Bunlar benim daha moti-
ve bir şekilde çalışmamı sağlıyor. PTT Ailesi’n-
de olduğum için şanslı hissediyorum.

Bize biraz PTT Ailesi’ne nasıl katıldığı-
nızdan bahsedebilir misiniz?
Hikâyem dershane hocamın lojistik bölü-
münü yazalım demesiyle başladı. Mezun ol-
duktan sonra 2013’te KPSS ile bölümümle de 
alakalı olan PTT’ye atandım.

Bize PTT içerisindeki sorumlulukları-
nızdan biraz bahsedebilir misiniz?
Görev tanımıma giren; dağıtım, ayrım ve 
sevk işlemlerini yapıyorum. Vatandaşla ile-
tişimimi kuvvetli tutuyor, çağın gerektirdiği 
teknolojik ve fiziki altyapıyı kullanarak coğra-
fi şartlara uygun şekilde haberleşmeyi sağlı-
yorum. Hâl ve hareketlerimle bir kurum ça-
lışanı olduğumu hissettirmeye çalışıyorum.

Çalıştığınız kurumun bu denli köklü 
olması size ne hissettiriyor?
Postacı üniformasını giyip dağıtım sahasına 
çıktığım zaman; her türlü eğitim düzeyinde 
ve sosyolojik yapıda insanın karşısında Ku-
rumumu temsil etmek beni mutlu ediyor. 
İnsanların tavırları ve üniformama gösterdik-
leri saygı bana köklü bir kurumda çalıştığımı 
hatırlatıyor. Unutmayalım ki Postacının gide-
meyeceği adres yoktur.

When did you join the PTT Family? Could you 
briefly introduce yourself?
I started working for Turkish PTT Corporation 3 years 
ago. I'm 25 years old. I have completed the 2-year 
logistics department in Samsun. After Public Per-
sonnel Selection Examination and interview phase, 
I started working for Ankara Directorate of Notifica-
tion and I continue working in the same position. 
 
What are your duties in Turkish  
PTT Corporation
I work as a distributor in Turkish PTT Corp. and dist-
ribute notices in the region assigned to me. First 
thing in the morning, I sort the documents. Then, 
I start distributing them. At the end of the day, I re-
turn to the office and submit my documents with 
my written statements. This is my daily routine.
  
What does it mean to you to work in  
a well-established institution like Turkish  
PTT Corporation?
I am happy to work with the opportunities that Tur-
kish PTT Corporation has granted us. Working as a 
distributor is both difficult and pleasant. It is tiring 
to be a distributor. What is pleasant is that I offer 
our institution's services up close and personal, and 
serve the elderly and young people at all times and 
help them when necessary. These keep me moti-
vated while working. I feel lucky to be a part of PTT 
Family.

Could you briefly tell us about how you joined 
PTT Family?
My PTT story started when my teacher recommen-
ded me to apply and study logistics. After I gradu-
ated, I took the Public Personnel Selection Exami-
nation in 2013, and I was assigned to Turkish PTT 
Corporation. 
 
Could you briefly tell us about your duties in 
Turkish PTT Corporation?
I do distribution, sorting and dispatching, which are 
included in my job description. I keep my contact with 
my citizens and ensure proper communication by 
using current technology and hard infrastructure in 
accordance with the geographical conditions. I do my 
diligence to indicate with my behaviors that I am an 
institution employee.
 
How does it make you feel that the institution 
you work is long-established?
It makes me happy to represent my Institution for 
all educational status and sociological backgroun-
ds when I wear my mail carrier uniform and start 
my distribution duty. People's attitudes and respe-
ct for the uniform I wear remind me that I work for 
a long-established institution. We should keep in 
mind that there is no address which cannot be reac-
hed by a post-carrier.
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Eda Akdağ  
Dağıtıcı

Bahtiyar Bektaş 
Dağıtıcı

Eda Akdağ  
Distributor

Bahtiyar Bektaş  
Distributor
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Dance of Colors in Water:
EBRU ART 

RENKLERİN SUDAKİ DANSI:

Ebru, boyalarla su yüzeyine desenler verme ve bu desenleri kâğıt üzerine aktarma 
sanatıdır. Altında derin bir felsefe yatan bu sanat, aynı zamanda ruha dinginlik 
verir. Kültür ve Turizm Bakanlığı minyatür ve ebru sanatçısı Suna Koçal, bu 
geleneksel Türk sanatını hem başarıyla icra ediyor hem de dünyaya tanıtıyor. Biz 
de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın ebru sanatçılarımızdan Suna 

Koçal’la buluştuk ve ebru sanatının inceliklerini konuştuk. 

In the art of Ebru Art, the water surface is decorated to bring out figures and these 
figures are reflected on paper. With a deep philosophy in its background, this this art 
form also helps relax the soul. Miniature and water Ebru Art artist of the Ministry 
of Culture and Tourism, Suna Koçal, both performs this traditional Turkish art 
successfully and promotes it around the world. We had an interview with one of our 
female water Ebru Art artists, Suna Koçal as part of March 8 International Women’s 

Day and talked about the particulars of the water Ebru Art.

•

Ebru Sanatı

Suna Koçal, 1968 yılında Almanya’da doğdu. 11 yıl-
dan bu yana hem kendi atölyesinde hem de Kül-
tür Bakanlığına bağlı olarak eğitimler vermekte-
dir. Koçal ayrıca, “ebruyla yapılmış en büyük Türk 
bayrağı” rekorunun da sahibi. Bu ebrudan bay-
rak, Ankara’daki PTT Pul Müzesi’nde sergileniyor. 
Ebru sanatçısı, nakkaş ve müzehhibe kimliğiyle 
çok sayıda ödül alan Koçal, geleneksel Türk sa-
natlarını insanlara öğretmek ve sevdirmek ama-
cıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Koçal’ın verdiği 
eğitimler özellikle kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Suna Koçal was born in Germany in 1968. She teaches 
her students the art of water ebru art  in her atelier lo-
cated in Yalova where she moved at the age of 15. Koçal 
also holds the record for the “largest Turkish flag made 
with the art of water ebru art ”. This flag made with the 
art of water ebru art  is exhibited at the Turkish Post 
(PTT) Stamp Museum in Ankara. Holder of several awar-
ds with her identity as a water ebru art artist, muralist 
and illuminator, Koçal organizes several events to teach 
and promote traditional Turkish arts. Trainings given by 
Koçal particularly draw attention of women.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru ve Minyatür Sanatçısı  
Suna Koçal ile Röportaj

Interview with Suna Koçal, Paper Ebru Art and Miniature  
Artist of the Ministry of Culture and Tourism

MINYATÜR: SUNA KOÇAL- AMASYA 
MINIATURE: SUNA KOÇAL - AMASYA
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Ebru sanatına nasıl başladınız? 

Ebru sanatıyla tanışmam, bu sanatın en 
büyük icracılarından Hikmet Barutçugil 
sayesinde oldu. Öncesinde tabii ki ebru 
sanatından haberdardım ama Hikmet 
Hocamızın çalışmalarını görünce âdeta 
büyülendim. 9 seneye yakın hocamın 
dizinin dibinde eğitim aldım ve onun 
izini sürerek bu sanatta yoğrulmaya de-
vam ediyorum. Tabii onlar çok büyük üs-
tatlar, biz onların haklarını ödeyemeyiz. 

Ebru sanatıyla uğraşmak insan psiko-
lojisine nasıl etki eder? 

Bütün sanatlar bir terapi aracıdır ama 
ebrunun şifa gücü daha fazla diyebili-
rim. Çünkü suyun ve renklerin enerjisi 
gerçekten de terapi gibi. Suyla etkileşim 
halinde olmanın bizi nasıl dinlendirdi-
ğini görebiliyoruz. Çünkü su, havadaki 
pozitif ve negatif enerjinizi alıyor ve yap-
tığınız ebru da buna göre şekilleniyor. 
Sonra renkler var devrede. Bu renkler in-
sanın ruh sağlığına iyi geliyor; Yaradan’ın 
gücünü, güzelliğini sergiliyor. Ebruyla 
uğraşırken nefis terbiyesini, sabrı öğre-
niyor; huzur ve dinginlik buluyorsunuz. 
O yüzden şifa gücü yüksek diyorum.

Yurt dışı ve yurt içinde katıldığım etkin-
liklerin çoğunda bir sergi oluyor. İstesem 
serginin açılışından sonraki günlerde 
bulunduğum şehri gezebilirim. Ama 
yapmıyorum. Orada kaldığım sürede ye-
timhane, down sendromlular merkezi ya 
da zihinsel engelliler okulu gibi yerlere 
gidip ebruyla şifa etkinlikleri düzenliyo-
rum. Bu, benim için en büyük mutluluk.

Ebru yaparken kullandığınız malzeme-
ler ile hazırlık ve yapım aşamalarından 
bize biraz bahsedebilir misiniz?

Kullandığımız boyaların ve malzemelerin 
hepsi doğal. Antiseptik özelliğinden do-
layı gül dalı ve at kıllarından kendi yap-
tığımız fırçaları kullanıyoruz. Teknenin 
içerisinde kullandığımız suyun belli bir 
yoğunlukta olması gerekiyor. Anadolu’da 
“geven otu” dediğimiz bir otun kök kıs-

mına yakın yerini alıyoruz. Havanda toz 
haline getirdikten sonra oluşan “kitreyi” 
suyun içerisine katıyoruz ki su, belirli bir 
yoğunluğa ulaşsın. Sonra “biz” dediğimiz 
aletlerle üzerinde şekiller verebiliyoruz.

Kullandığımız boyaların hepsi toprak 
boyası, oksit boyaları gibi pigment bo-
yalarıdır. Bunları suyun yüzeyinde yüz-
dürebilmemiz için içerisine sığır ödü 
dediğimiz, safra kesesinin içerisindeki 
sıvıdan koyuyoruz. Bu sayede her boya 
kendi halesinin içinde kalıyor ve suyun 
dibine çökmüyor. Yine öd sayesinde 
boya, teknenin üzerine yerleştirilen kâ-
ğıda yapışıyor.

Ebru sanatı dünyada yeterince tanı-
nıyor mu? Batı sanatlarıyla benzeşen 
yanları var mı?

Eski dönemlerde ebru sanatı, Avrupa’ya 
Türk kâğıdı ismiyle yayılmaya başlamış. 
Sonrasında mermer dokusuna benzet-
tiklerinden dolayı Türk ismini bırakmış-
lar ve “ebru art” demeye başlamışlar. 
Yani mermer sanatı. Hâlbuki alakası yok. 
Ben de işte ülke ülke gezip ebru sana-
tımızı tanıtırken, eski isminin yeniden 
anılır olması için elimden geleni yapıyo-
rum. Yılda birkaç ülkeye giderek sergiler 
açıyor ve bu sanatı tanıtmaya çalışıyo-
rum. Türk sanatlarımızın çoğunda derin 
bir felsefe var. Avrupa sanatları daha çok 
kişinin benlik yapısını ortaya çıkartacak 
bir gayret içerisindedir. Ama biz, sanat-
larımızın çoğunu yalnızca “aracı” oldu-
ğumuzu düşünerek yapıyoruz.

Günümüzde ebruya duyulan ilgiden 
memnun musunuz? İlerleyen tekno-
lojinin ebru sanatına olumlu ya da 
olumsuz etkisi oldu mu? 

Osmanlı döneminde zirve çağını yaşa-
yan Türk sanatlarımız, matbaanın geliş-
mesiyle ve el yazmalarının azalmasıyla 
beraber ölmeye yüz tutmuş. Cumhu-
riyet Dönemi’nde Ord. Prof. Dr. Süheyl 
Ünver’in gayretleriyle Türk sanatlarımız 
yeniden hayat bulmuş. Ben 90’larda bu 
eğitimleri aldığım zaman da ebru çok 

Suna Koçal’ın hayat 
felsefesi haline 
getirdiği bir sözü 
var: “Her şeyin 
başı aşk. Sonra 
sabır ve yetenek 
gelir. Yeteneğiniz 
vardır, sabrınız 
yoktur; bırakırsınız. 
Sabrınız vardır, 
aşkınız yoktur; yine 
bırakırsınız. Onun 
için aşk, illaki aşk.”

Ebru sanatında kullanılan 
malzemelerin yapımı da 
ayrı bir süreç ve ustalık 
gerektiriyor. Hepsi doğal 
malzemelerden yapılan 
boyaların kalitesi, eserin 
güzelliğini etkiliyor.

Suna Koçal has a life 
philosophy, she says: 
“Love is the beginning of 
everything. Then comes 
patience and talent. 
You have talent, but not 
patience, then you quit. You 
have patience, but not love, 
you quit again. So, love is 
essential.”

Production of the materials used in 
the art of water ebru art requires 
a unique process and mastership, 
indeed. Quality of the dyes made 
of all natural materials affects the 
beauty of the work of art.

SUNA KOÇAL  
TÜRK KÜLTÜRÜNE HIZMET ÖDÜLÜ 

SUNA KOÇAL-SIVAS CUMHURIYET ILKOKULU

MINYATÜR: SUNA KOÇAL-  
ISTANBUL KIZKULESI

EBRU: HIKMET BARUTÇUGIL

SUNA KOÇAL
THE TURKISH CULTURE SERVICE AWARD

SUNA KOÇAL- SIVAS CUMHURIYET 
PRIMARY SCHOOL

MINIATURE: SUNA KOÇAL - 
ISTANBUL MAIDEN'S TOWER

How did you start the art of ebru art ?

I got acquainted with the art of ebru art  
thanks to Hikmet Barutçugil, one of the 
greatest performers of this art. I was al-
ready aware of the art of water ebru art  
beforehand, for sure, but I was simply 
mesmerized when I saw the works du-
ring my visit to Hikmet Teacher’s atelier 
in Cerrahpaşa. Thank God he accepted 
me as his student. I received one-to-one 
training from my teacher for almost 9 
years to advance in this art following his 
path. Certainly they are great masters 
and we owe much to them. 

How does the interest in the art of 
water ebru art  affect human psy-
chology?

Every kind of art is a therapy tool inde-
ed, but I can say that water ebru art  has 
a greater healing power as the energy 
of water and colors is like a therapy. We 
can see how interaction with water re-
laxes us. Then there are colors, too. The-
se colors are good for the mental health, 
exhibiting the power and beauty of God. 
You learn self-discipline and patience 
when dealing with water ebru art, you 
find peace and serenity. That’s why I say 
it has a great healing power.

The events I attend inland and abroad 
mostly involve an exhibition. If I wish, I 
can tour the city in the days following 
the exhibition opening, but I don’t. Ins-
tead, I go to orphanages, centers for pa-
tients with Down’s Syndrome or schools 
for the mentally disabled and hold he-
aling events with water ebru art. I feel 
better this way.

Could you briefly tell us about the 
materials and the preparation and 
application phases of the art of wa-
ter ebru art?

We use all natural dyes and materials. 
The brushes are hand made from rose 
branches and horse hair due to their 
antiseptic quality. The water we use in 
the tank should be in a certain density. 

We use the area close to the root of the 
plant called Astragalus. We pound it to 
get tragacanth, which we add into wa-
ter to densify it. Then we use wire sticks 
to create figures on water surface.

We use pigment dyes like ochers and oxi-
de dyes. We add ox gall, the fluid inside 
the gall bladder, to make them float on 
water surface. In this way, each dye stays 
within its own ring and does not settle 
down in water. Thanks to this gall, the dye 
adheres to the paper placed on the tank.

Is the art of water ebru art  recogni-
zed well in the world? Is it similar to 
Western arts?

In the past, the art of ebru art  spread 
to Europe under name “Turkish pa-
per”. Then they abandoned this Turkish 
name and started to call it “ebru art ” as 
they likened it to marble. So it came to 
be known as the art of water ebru art. 
But, it is irrelevant, indeed. So as I travel 
around the world to promote our art, 
I do my best to re-evoke the previous 
name. I visit a few countries every year to 
organize exhibitions and promote this 
art. Most Turkish arts have a deep phi-
losophy. European arts mainly intend to 
reveal the self while we often perform 
ours thinking we are just a “mediator”. 

Are you pleased with the current in-
terest in the art of water ebru art? 
Has the advancing technology had 
a positive or negative impact on the 
art of water ebru art?

The art of water ebru art, which had lived 
its days of glory in the Ottoman period, 
began to fade into oblivion with the de-
velopment of printing and the waning of 
manuscripts. Water ebru art got revived 
with the attempts of the distinguished 
Prof. Dr. Süheyl Ünver in the Republi-
can Period. Water ebru art was not qu-
ite known when I received its training 
in 90s. We were even unable to find the 
materials, so we made them ourselves. 
Water ebru art has become more popu-
lar as the internet became widespread.  
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bilinmiyordu. Malzemeleri bile bulamı-
yor, kendimiz yapıyorduk. İnternetin 
yaygınlaşmasıyla ebrunun tanınırlığı 
arttı. Dünyanın her yerinde ebru, min-
yatür ve tezhip gibi geleneksel sanatla-
rımız daha bir kıymet bulmaya başladı. 
Her hocanın kendi eğitim videosunu ve 
eserlerinin fotoğraflarını paylaşmasıyla 
da bu kıymet arttı. Bu da sevindirici bir 
gelişme. Yani teknolojinin çok olumlu 
faydalarını görüyoruz.

Pandemi döneminde eğitim çalışma-
larınızı sürdürebildiniz mi?

Vakaların azaldığı zamanlarda özlemle-
rimize dayanamayarak bazen dersleri-
mizi başlattık. Sonra vaka sayısı artınca 
yine ara verdik. Uzaktan ebru eğitimi 
biraz zor oluyor. Online konferanslar ve 
seminerlerle insanlara ulaşmaya çalışı-
yoruz. Bir marka için kıyafet tasarımı da 
yapıyorum ben. Ebru ve minyatürlerimi 
kendi tasarladığım elbiselere basarak 
kreasyonlar düzenliyorum. Yaz koleksi-
yonumuzu da pandemi nedeniyle ileri 
bir tarihe erteledik.

13,5 metrekare ile dünyanın en büyük 
ebrudan Türk bayrağı rekorunu kırdı-
nız. Bir önceki 12 metrekarelik rekor 
da size aitti. Yeni bir rekor denemesi 
yapacak mısınız?

Dünyanın en büyük ebrudan Türk bayra-
ğı etkinliğimizi; 2016 yılında Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı ile PTT’nin ev sahipliği 
yaptığı, Dünya Posta Kongresi’nin İstan-
bul’daki Zirve Toplantısı’nda gerçekleş-
tirmiştik. Etkinlikten sonra ebrudan yap-
tığımız Türk bayrağımız Ankara’daki PTT 
Pul Müzesi’nde daimî olarak yerini aldı. 
PTT gibi 180 yıllık büyük bir kurumun 
müzesinde bir eserimin sergileniyor ol-
ması benim için büyük bir onur oldu. 
Bu bayrağımızın pul olarak basılması da 
o gün gündeme gelmişti. Umarım bu 
hayalimiz de gerçekleşir. Yeni rekor de-
nemesini 23 Nisan’da bu kez çocuklarla 
ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 
yapmayı planlamıştık. Ancak pandemi 
nedeniyle bu tür büyük buluşmalar ne 

yazık ki hep ertelendi. Bu projenin hayat 
bulacağı günü heyecanla bekliyorum.

Sanat yolculuğunuzda PTT ile yolunu-
zun kesiştiğini görüyoruz. Günümüz-
de PTT’nin hangi hizmetlerini kullanı-
yorsunuz?

Bir kere PTT Hayat’ı düzenli olarak oku-
duğumu söylemeliyim. Hatta babamın 
okuması için sayılarınızı biriktirip Alman-
ya’ya da götürüyorum. Yeni nesil tekno-
lojiyi çok kullanıyor. Bu durum nitelikli 
okuma alışkanlığını köreltiyor. Bu gibi 
yayınlar bu alışkanlığa ve kültüre hizmet 
ediyor. Çok güzel bilgiler paylaşıyorsunuz 
orada. Oldukça kaliteli bir dergi. Emek ve-
ren herkesin eline, koluna yüreğine sağlık. 
PTT’nin kargo ve bankacılık alanında ver-
diği hizmetlerden de oldukça memnu-
num. Tabii teknolojiyle birlikte mektup-
laşma alışkanlığı da azaldı. Bir mektubun 
yerine ulaşmasını beklemek, birinden 
mektup almak…  Yeni neslin bu heyecanı 
yaşayamıyor olmasına çok üzülüyorum. 
Her şeyi çok çabuk kaldırıp atıyoruz. Sev-
gileri bile çabucak tüketiyoruz. Online 
olarak sosyalleştiğini sanıyor insanlar ama 
aslında yalnızlaşıyor ve kendi dünyalarının 
içerisine kapanıyorlar. Bu durum, pande-
mi döneminde daha da hissedildi.

Bir Türk kadını olarak 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlara 
yönelik bir mesajınız var mı?

Dünyanın hangi noktasında olursa ol-
sun bütün kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Özellik-
le ülkemin fedakâr, güçlü ve üretken 
kadınlarına sevgilerimi yolluyorum. Bir 
kadın olarak; kadınlara ve çocuklara 
destek vermek ve onlarla zaman geçir-
mek benim için çok önemli. Bunu sanat 
yoluyla yapmak çok daha anlamlı ve 
özel. Çünkü sanat, tıpkı sevgi ve aşk gibi 
paylaştıkça güzelleşir ve çoğalır. Bütün 
kadınlarımızın içinde sanatsal bir güç 
olduğuna inanıyorum. Dünyayı güzel-
leştiren de onların içindeki bu güçtür. 
Bu gücü insanlıkla paylaşmaktan çekin-
mesin ve hep üretsinler.

Our traditional arts like water ebru art, 
miniature and illumination have found 
their value all around the world. This va-
lue has increased even more as each tea-
cher posted their own training video and 
the photos of their works of art, which is 
pleasing. All in all, we really see the posi-
tive effects of technology.

Were you able to continue your trai-
ning activities during the pandemic?

At times when the number of cases 
were lower we started our classes as we 
had missed so much. Then we had to 
give a break again as cases surged aga-
in. Distance teaching of the art of water 
ebru art is a little difficult. We try to re-
ach people through online conferences 
and webinars. I also design clothes for a 
brand. I print my works of water ebru art  
and miniature on clothes I have desig-
ned myself to create designs. We have 
postponed our summer collection to a 
future date due to the pandemic.

You have broken a record by ma-
king the largest (a 13.5 square-meter 
wide) Turkish flag with the art of wa-
ter ebru art. You were also the holder 
of the 12 square-meter wide record. 
Will you attempt a new record?

The largest Turkish flag made with the 
art of water ebru art event was held in 
2016 in İstanbul Summit of the Universal 
Postal Congress hosted by the Ministry 
of Transportation and Infrastructure and 
Turkish Post (PTT). Following the event, 
the Turkish flag we made with the art 
of water ebru art was moved to the Tur-
kish Post (PTT) Stamp Museum in Anka-
ra. I was greatly honored that one of my 
works was exhibited at the museum of 
Turkish Post (PTT), a 180-year old great 
corporation. On that day it was discussed 
that our flag could be printed as a stamp. 
I hope this dream will come true. We 
were intending to attempt a new record 
on April 23 together with our children 
and the President of the Republic. But, 
such great gatherings were continuous-

ly postponed due to the pandemic. I am 
looking forward to seeing the day this 
great project will come true.

We see that your path crossed with 
Turkish Post (PTT) in your journey of 
art. Which services of Turkish Post 
(PTT) do you use today?

I should say that I read PTT Life regularly. 
I also collect the issues and take them to 
Germany for my father to read. He uses 
advanced technology a lot, which blunts 
high quality reading habit. Such kind of 
publications serve this habit and culture. 
You share useful data there. It is a high 
grade periodical, indeed. God bless all 
those who give efforts in this. I am quite 
pleased with the cargo and banking ser-
vices Turkish Post (PTT) offers. The habit 
of sending letters has waned with tech-
nology for sure. Waiting for a letter to re-
ach its addressee, receiving a letter from 
someone… I feel sad for the new genera-
tion as they cannot  feel  this excitement. 
We abandon things so quickly. We even 
consume love so quickly. People believe 
they are getting social online, but they 
become even more isolated and live 
in their own world. This was felt more 
powerfully during the pandemic.

As a Turkish woman, do you have 
any message for women on the oc-
casion of March 8 International Wo-
men’s Day?

I wish a happy March 8th International 
Women’s Day to all women around the 
world. I particularly send my love to tho-
se self-sacrificing, strong and productive 
women of my country. As a woman, it is 
important for me to support women and 
children and to spend time with them. 
It is even more meaningful and special 
to do this through art. Just like love, art 
grows and blossoms out when shared. I 
believe every woman has an intrinsic ar-
tistic power. This power makes the world 
better. They should not refrain from sha-
ring this power with humanity and they 
should produce continuously. 

13,5 metrekarelik 
dünyanın en 
büyük ebrudan 
Türk bayrağı PTT 
Pul Müzesi’nde 
sergileniyor.
 The 13.5 square-
meter-wide Turkish 
flag made with the 
art of water ebru art  
is exhibited at the 
Turkish Post (PTT) 
Stamp Museum.

Suna Koçal  
ebruya başlamanın 
yaşı olmadığını 
ifade ediyor;  
2,5 yaşında ebruya 
başlayan minik 
öğrencisinden 
gururla bahsediyor. 
Suna Koçal states that there 
is no age to start the art of 
water ebru art. She proudly 
speaks of her little student 
who took up water ebru art  
at the age of  2.5.

SUNA KOÇAL- KIRGIZISTAN- BIŞKEK 

SUNA KOÇAL- ÇEK CUMHURIYETI- PRAG 

SUNA KOÇAL - KYRGYZSTAN BISHKEK

SUNA KOÇAL - CZECHIA - PRAGUE
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Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation

YENİLİĞİN VE 
DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ:

İLHAM VEREN
KADINLAR

Bilim, eğitim, kültür, sanat, tarım, ticaret, spor, siyaset… Ka-
dınlar yaşamın her alanında büyük yeniliklere imza atıyor 
ve toplumsal değişime öncülük ediyor. 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nde Türk kadınının imza attığı başarıların bir 
kısmını hatırlıyor, kadınlarımızın gücüne ve üretkenliğine 
duyduğumuz saygıyı yineliyoruz…

Science, education, culture, art, agriculture, trade, sports, politics... 
Women break ground in all fields of life and pioneer social change. 
On March 8th International Women's Day, we remember some of the 
achievements of Turkish women and pay our respect to the power 
and productivity of our women...

THE PIONEER OF 
INNOVATION AND 
CHANGE:
INSPIRING WOMEN

•

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation

Zelal Arabacı
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Zübeyde Fıtnat Hanım  
(d. 1725 – ö. 1780) gelmiş 

geçmiş en önemli divan 
şairlerimiz arasındadır. 

Nüktedanlığıyla tanınan 
şair, Türk şiirinin 

gelişmesine büyük katkı 
sağlamıştır.

Mihri Müşrik Hanım, Türkiye’de 
çağdaş resim çalışmalarını 
başlatan kadın ressamdır.  
1886 – 1954 yılları arasında 
yaşayan sanatçı, pek çok tanınmış 
kişinin portresini yapmış, İnas 
(Kız) Sanayi Nefise Mektebi’nin ilk 
kadın yöneticisi olmuştur.

1890 – 1912 yılları arasında 
yaşayan Müfide Kadri, ilk Türk 

kadın ressamlardan biridir. 
Çeşitli kız okullarında resim 

öğretmenliği de yapan sanatçı; 
Münih’teki bir sergide altın 

madalya kazanarak Osmanlı 
İmparatorluğu’nun resim 

alanında uluslararası ödül 
almış ilk ressamı olmuştur.

Mimar Vedat Tek ve eski İstanbul 
Şehremini Yusuf Razi Bey’in annesi 
Leyla Saz, Türk müziğinin önemli 
bestecileri arasında kabul edilir. 
“Yaslı gittim, şen geldim”, “Seni 
sevda çiçeğim, tâc-ı serim” gibi çok 
bilinen eserlere imza atan bestekâr, 
1850 – 1936 yılları arasında 
yaşamıştır. Leyla Hanım’ın şair ve 
yazar kimliği de bulunmaktadır.

1872 doğumlu Selma Rıza, 
Türkiye’nin ilk kadın gazetecisidir. 

Bir süre Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti’nin (Türk Kızılay) genel 

sekreterliğini üstlenen Selma 
Rıza; yazar ve siyasetçi olarak 
da etkili çalışmalar yapmıştır. 

1931’de yaşamını yitiren Selma 
Hanım, Uhuvvet isimli romanında 

kadın haklarını işlemektedir.

Türk edebiyatının ilk kadın 
romancısı Fatma Aliye Topuz 
(1862-1936), ilk dönemlerde 
‘Bir Kadın’ müstear adıyla 
eserler verdi. Kendi imzasıyla 
yayımladığı ilk roman, 1892 tarihli 
Muhadarat’tır. Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti (Türk Kızılay)’nin ilk 
kadın üyelerinden olan Fatma 
Aliye’nin resmî, 50 TL’lik 
banknotlarda yer almaktadır.

Zübeyde Fıtnat Hanım 
(b. 1725 – d. 1780) is one 
of our greatest ottoman 

poets. Known for her 
wittiness, the poet made 

a great contribution to 
the development of the 

Turkish poetry. 

Mihri Müşrik Hanım, is the 
female artist who started the 
modern painting in Turkey. Living 
between 1886 and 1954, the 
artist draw the portraits of many 
famous individuals and became 
the first female executive of the 
İnas Sanayi Nefise Mektebi (girls 
school).

Living between 1890 and 
1912, Müfide Kadri is one of 

the first Turkish female artists.
Worked as an art teacher in 

various girls schools, the artist 
won a gold medal in an exhibit 
in Munich and became the first 
artist who won an international 
award in the field of painting in 

the Ottoman Empire. 

The mother of architect Vedat Tek 
and Yusuf Razi, the former Mayor 
of İstanbul, Leyla Saz is considered 
among the important composers 
of Turkish music. Composed many 
well-known pieces like "Yaslı gittim 
, şen geldim" (Was feeling sad, now 
I feel happy) and "Seni sevda çiçe-
ğim, tâc-ı serim" (You, my lover, the 
jewel in the crown), the artist lived 
between 1850 and 1936. Ms. Leyla  
was also a poet and writer.

Born in 1872, Selma Rıza is the 
first female journalist in Turkey. 
Worked as the general secreta-

riat of the Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
(Turkish Red Crescent) for a 

while, Selma Rıza conducted 
effective works as a writer and 

politician. Ms. Selma addressed 
women's rights in her novel 

named Uhuvvet (Fellowship) and 
lost her life in 1931.

The first female novelist of Turkish 
literature, Fatma Aliye Topuz (1862-
1936) produced works named "A 
Woman" pseudonym in the early 
days. The first novel she published 
under her name was Muhadarat 
(A Conservative Woman) in 1892. 
One of the first female members of 
the Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Turkish 
Red Crescent), the picture of Fatma 
Aliye appears in the bills of 50 TL. 

Nezihe Muhiddin  
(d. 1889 – ö. 1958), 
Türkiye’nin önemli gazeteci, 
yazar ve kadın hakları 
savunucularındandır. Kadın 
haklarını savunmak amacıyla 
arkadaşlarıyla birlikte 
Kadınlar Halk Fırkası’nı 
kurmak için başvuruda 
bulunmuştur. Daha sonra 
da Türk Kadınlar Birliği 
Derneği’ni kurarak kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı 
verilmesi için çalışmıştır.

Nezihe Muhiddin  
(b. 1889 – d. 1958) is one of 
the most important journalist, 
writer and feminist in Turkey. 
She made an application to 
establish the Kadınlar Halk 
Fırkası (Women's Public 
Party) with her friends to 
advocate for women's rights. 
Then, she founded the 
Turkish Women's Association 
and worked for women to be 
granted the right to elect and 
to be elected.

Samiye Cahid Morkaya  
(d. 1897 – ö. 1972), Türkiye’nin 
ilk ehliyetli kadın sürücüsü 
ve otomobil yarışçısıdır. 
Katıldığı onlarca yarışta 
dereceye girmiş, 1932’de 
ise birincilik kazanmıştır. 
Yarışmaya katılanların 
yarışma kurallarında 
kadınların yarışabileceğini 
gösteren bir madde 
olmadığı itirazı üzerine, 
Morkaya’nın şampiyonluğu 
Sulh Mahkemesi’nce tescil 
edilmiştir.

Samiye Cahid Morkaya  
(b. 1897 – d. 1972) is the 
first female driver with a 
driver license and the first 
race driver in Turkey. She 
placed in the first ranks in 
many races she participated 
and came in first in 1932. 
Upon the rejection of the 
racers contested in the race 
about that there is no article 
stating that women can 
race, the championship of 
Morkaya was registered by 
the Court of First Instance.

Safiye Ali  
(d. 1894 – ö. 1952) 
Türkiye’nin ilk kadın tıp 
doktoru ve tıp eğitimi 
veren ilk kadınıdır. 
Anne – çocuk sağlığı 
için yaptığı çalışmalarla 
tanınan Safiye Ali, Türk 
kadının seçme ve seçilme 
hakkı kazanması için 
de mücadele etmiştir. 
Gönüllü çalışmalarıyla 
pek çok insanın hayatına 
dokunan Safiye Ali, 
dünya tıp literatürünü 
takip ederek mecmualara 
yazılar da hazırlamıştır. 

Safiye Ali  
(b. 1894 – d. 1952) is the 
first female doctor of 
medicine and the first 
women to give medical 
education. Known with 
her studies on maternal-
infant health, Safiye Ali 
fought for Turkish women 
to get the right to elect 
and be elected. Safiye Ali 
touched the lives of many 
with her voluntary works 
and prepared articles 
for journals by following 
the international medical 
literature. 

Kurtuluş Savaşı’nda görev 
yaparak rütbe alan ve savaş 

kahramanı kabul edilen Halide 
Edip Adıvar (1882-1964), 

halkı işgale karşı harekete 
geçirmek için yaptığı hararetli 

konuşmalarıyla bilinir. Gazeteci 
kimliğiyle de tanınan Adıvar, 

yazdığı roman, hikâye ve tiyatro 
eserleriyle döneminin en üretken 

kalemlerinden biri olmuştur. 

Considered a war hero with 
her services in the War of 

Independence, Halide Edip 
Adıvar (1882-1964) is known 

for her female artists she made 
to activate the public against 
the invasion. Also known for 
her journalist identity, Adıvar 

became one of the most 
productive writers of her era 
with the novels, stories and 

theater plays she wrote. 

ZÜBEYDE FITNAT HANIM  

MÜFIDE KADRI

SELMA RIZA

LEYLA SAZ

HALIDE EDIP ADIVAR

SAMIYE CAHID MORKAYA

NEZIHE MUHIDDIN

SAFIYE  
ALI

FATMA ALIYE TOPUZ

MIHRI MÜŞRIK HANIM
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Tiyatroyu çok seven ve sahnelerde 
olmanın hayalini kuran Afife Jale 
(d. 1902- ö.1941), Türk tiyatrosunda 
sahneye çıkan ilk Müslüman kadındır. 
O dönem, kadınların sahneye çıkması 
yasak olduğundan kariyerini devam 
ettirememiş ve yarım kalan tiyatro 
tutkusu nedeniyle bunalıma girmiştir.

Tango, vals, operet ve şarkı 
formlarında eserleriyle tanınan 
Neveser Kökdeş  
(d. 1904 – ö. 1962), bestelerinde 
alışılmış kalıpların dışına 
çıktığı için müzik çevrelerince 
dışlanmış, hatta alay konusu 
olmuştur. Şairlik yönü de olan 
Kökdeş’in değeri, ölümünden 
yıllar sonra anlaşılmış ve 
adı Türk müziğinin büyük 
bestekârları arasında sayılmıştır.

Sabiha Rıfat Gürayman, 
Türkiye’nin ilk kadın inşaat 
mühendisi ve Fenerbahçe 
Spor Kulübü’nün ilk kadın 
voleybol oyuncusudur. 
1910 – 2003 yılları arasında 
yaşayan Gürayman, 
Anıtkabir’in inşaatında 
da kontrol şefi olarak 
çalışmıştır.

Loving the theatre and dreaming to 
be on stage, Afife Jale  
(b. 1902- d.1941) is the first Muslim 
woman to get on the stage in Turkish 
theatre. As it was forbidden for 
women to get on stage at that time, 
she could not continue her career 
and fell into depression because of 
her incomplete passion for theatre.

Known for her pieces in the form of 
tango, waltz, operetta, and song, 
Neveser Kökdeş (b. 1904 – d. 
1962) was alienated from the music 
communities and became an object 
of derision as she went beyond the 
ordinary in her compositions. The 
value of Kökdeş, also a poet, was 
understood years after her death 
and she was considered among 
the greatest composers of Turkish 
music.

Sabiha Rıfat Gürayman 
is the first civil engineer 
in Turkey and the first 
female volleyball player of 
Fenerbahçe Sports Club. 
Lived between 1910 and 
2003, Gürayman worked as 
the control manager in the 
construction of Anıtkabir 
(Atatürk's Mausoleum).

Remziye Hisar  
(d. 1902- ö. 1992), Türkiye’de 

kimya biliminin kadın öncüsü 
kabul edilir. Öğrenciliğinin 

ilk yıllarından beri kendinden 
küçük öğrencilere kimya 

dersleri veren Hisar, Sorbonne 
Üniversitesi’nde doktorasını 
yapmış ve Madam Curie’nin 
tek Türk öğrencisi olmuştur.

Gül Esin  
(d. 1901 – ö.1990), 
1933 yılında Aydın’ın 
Çine ilçesine bağlı 
Demircidere köyüne 
muhtar seçilerek, 
Türkiye’nin seçilmiş 
ilk kadın muhtarı oldu. 
Görev süresi boyunca 
kahvehanelerde 
kumar oynamayı 
yasaklayan Esin, 
çocukların okula 
yazdırılması, 
kadınların sosyal 
hayata hazırlanması, 
kız kaçırma olaylarının 
önlenmesi ve nikâh 
işlemlerinin düzene 
sokulması için çalıştı.

Remziye Hisar  
(b. 1902- d. 1992) is accepted 
as the female pioneer of che-
mistry in Turkey. Giving che-

mistry lectures to younger 
students since the first years 
of her study, did a doctorate 
in Sorbonne University and 

became the only Turkish 
student of Madam Curie.

Gül Esin  
(b. 1901 – d.1990) 
was elected as 
the village head of 
Demircidere village 
in Çine district of 
Aydın, Turkey in 1933 
and became the first 
female village head 
elected in Turkey. Esin 
prohibited gambling in 
village coffeehouses 
during her term time 
and worked to enroll 
children in school, 
prepare women for 
social life, prevent the 
kidnapping of girls 
and regulate wedding 
procedures.

Arkeolog Halet 
Çambel  
(d. 1916 – ö. 2014) 
bilim dünyasının 
“Hitit hiyerogliflerinin 
çözüldüğü yer” 
olarak tanımladığı 
Karatepe – Arslantaş 
Höyüğü’nde 
Türkiye’nin ilk açık 
hava müzesini kurdu 
ve Hitit mirasının 
ortaya çıkarılmasına 
büyük katkı sundu. 
Aynı zamanda 
eskrim sporcusu 
olan Çambel, 
olimpiyatlara katılan 
ilk Türk kadın 
sporcu unvanını 
taşımaktadır.

Müzeyyen Senar  
(d. 1918 – ö. 2015), plak dolduran 
ilk kadın şarkıcılar arasında yer 
alır. Yaşamı boyunca şöhretini 
koruyan ve “Cumhuriyetin Divası” 
olarak tanımlanan Senar, Türk 
müziğinde kendine özgü bir 
ekolün baş icracısı oldu ve geniş 
kitlelerce çok sevildi.

The archaeologist Halet Çambel  
(b. 1916 – d. 2014) founded the first 
outdoor museum in the Kartepe-Arslantaş 
Höyüğü known by the science world as 
"the place where the Hittite hieroglyphs 
were solved" in Turkey and made a great 
contribution to the discovery of Hittite 
heritage. Also a fencer, Çambel is the first 
Turkish woman to join the Olympics. 

Müzeyyen Senar  
(b. 1918 – d. 2015) is one of the 
first female singers to make a 
record. Maintaining her fame 
throughout her life and known as 
"the Diva of the Republic", Senar 
became the main performer of a 
specific ecole in Turkish music 
and was loved by large masses.

Semiha Berksoy  
(d. 1910 – ö. 2004) Avrupa’da 
sahne alan ilk Türk opera 
sanatçısıdır. 1931’de Muhsin 
Ertuğrul’un yönetmenliğini 
yaptığı ilk sesli Türk filmi 
olan İstanbul Sokakları’nda 
başrol oynayan sanatçı, 
aynı zamanda iyi bir ressam, 
hikâye yazarı ve şairdi.

Semiha Berksoy  
(b. 1910 – d. 2004) is the 
first opera singer to take the 
stage in Europe. She played 
the leading role in İstanbul 
Sokakları (İstanbul Streets), 
the first sound Turkish film 
directed by Muhsin Ertuğrul. 
She was also a good artist, 
story writer and poet. 

Hatice Nüzhet Gökdoğan  
(d. 1910 – ö. 2003), Türkiye’nin 
ilk gök bilimcisi ve ilk 
kadın dekanı unvanını taşır. 
Türkiye’deki akademik 
çalışmaların yurtdışında kabul 
görmesinde, yurtdışından pek 
çok bilim insanının Türkiye'ye 
getirilmesinde ve Türkiye’de 
önemli astronomların 
yetişmesinde büyük katkıları 
olmuştur.

Türkiye’nin ilk 
kadın gezi ve savaş 
fotoğrafçısı Semiha 
Es (d. 1912- ö. 
2012), hayatının 
elli yılında fotoğraf 
makinesini elinden 
hiç düşürmedi. 
Kore, Vietnam 
ve Ruanda gibi 
savaş bölgelerinde 
cesaretle görev yaptı.

Hatice Nüzhet Gökdoğan  
(b. 1910 – d. 2003) is 
the first astronomer 
and first female dean in 
Turkey. She made a great 
contribution for Turkish 
academic studies to be 
recognized abroad, many 
scientists from abroad 
to come to Turkey, 
and to raise important 
astronomers in Turkey.

The first female 
travel and war 
photographer in 
Turkey, Semiha Es 
(b. 1912- d. 2012) 
was glued to camera 
in the fifty years of 
her life. She bravely 
served in war zones 
such as Korea, 
Vietnam and Rwanda.

GÜL ESIN

REMZIYE HISAR

SABIHA RIFAT GÜRAYMAN

SEMIHA ES

HATICE NÜZHET  
GÖKDOĞAN

 AFIFE JALE

NEVESER KÖKDEŞ MÜZEYYEN SENAR

SEMIHA BERKSOY

 
HALET ÇAMBEL
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Yazar Şule Yüksel Şenler  
(d. 1938 – ö. 2019), başörtülü 
kadınların eğitim ve çalışma 
yaşamına katılması için 
mücadele etti. Yazıları, 
konuşmaları ve gönüllü 
faaliyetleriyle pek çok 
kadına ilham veren Şenler’in 
Huzur Sokağı isimli romanı, 
sinemaya ve televizyona 
uyarlandı.

1973 doğumlu judo 
sporcusu Hülya 
Şenyurt, 1992 Barselona 
Olimpiyatlarında bronz 
madalya kazanarak olimpiyat 
madalyası kazanan ilk Türk 
kadını oldu.

1960 doğumlu Lale Orta, 
Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı 
futbol hakemidir. Ayrıca 
Türkiye’de futbol alanında 
doktora yapan ilk ve tek 
kadındır.

1964 yılında dünyaya gelen 
Leyla Ağaçkoparan Türkiye’nin 
ilk kadın uzun yol şoförü olarak 
biliniyor. 20 yıl ağır vasıtalarda 
görev yapan Ağaçkoparan, 
erkeklerin egemen olduğu 
bir meslek dalında kadınları 
başarıyla temsil ederek 
önyargıları yıkmayı başardı ve 
pek çok kadına örnek oldu.

Writer Şule Yüksel Şenler 
(b. 1938 – d. 2019) fought for 
women wearing headscarf 
to join in education and 
business life. Her articles, 
speeches and voluntary 
activities inspired many 
women and Şenler's novel 
named Huzur Sokağı (Peace 
Street) was adapted to 
cinema and television.

Born in 1973,  
judoist Hülya Şenyurt won 
a bronze medal in 1992 
Barcelona Olympics and 
became the first Turkish 
woman to win a medal in 
Olympics.

Born in 1960, Lale Orta is the 
first football referee licensed 
by FIFA in Turkey. She is also 
the first and only woman with a 
postgraduate degree in football 
in Turkey.

Born in 1964, Leyla Ağaçkopa-
ran is known as the first female 
long-distance driver in Turkey. 
Driving heavy vehicles for 20 
years, Ağaçkoparan has repre-
sented women in a profession 
dominated by men and broken 
down the prejudices and become 
an example for many women.

Astrofizikçi  
Dilhan Eryurt  
(d. 1926 – ö. 2012), 
NASA’da görev alan 
ilk Türk kadın bilim 
insanıdır. 1969’da Ay’a 
İniş Projesi’ne olan 
katkıları sebebiyle 
Apollo ödülüne layık 
görülmüştür. Ayrıca 
ODTÜ’de Astrofizik 
Anabilim Dalını kurmuş 
ve aynı üniversitenin Fen 
Edebiyat Fakültesinde 
dekanlık yapmıştır.

Astrophysicist  
Dilhan Eryurt  
(b. 1926 – d. 2012) is the 
first Turkish scientist 
to work in NASA. 
She was granted the 
Apollo award due to 
her contributions to the 
Moon Landing Project in 
1969. She also founded 
the Department of 
Astrophysics in ODTÜ 
and served as the dean 
in the Faculty of Science 
and Literature.
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DILHAN  
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ŞULE YÜKSEL ŞENLER

LEYLA AĞAÇKOPARAN

LALE ORTA

HÜLYA  
ŞENYURT
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ŞİİR GİBİ ŞEHİR

BEYRUT
BEIRUT, A CITY  

LIKE POETRY

Öznur Durukan

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home

Bazı şehirler vardır hangi köşesine dönseniz, hangi sokağına girseniz tanıdık bir 
yüzle bakıyordur size. Tüm yüzler birbirinden farklıdır ama hepsi aynı hüzünle 
doludur ve zıtlıkların oluşturduğu bu uyum sizi daha fazla içine alır. Tıpkı bir şi-
irin her dizesinde ayrı bir anlam bulmak gibi… Bu ay, o farklı yüzlerin ama aynı 
tanıdık ifadelerin şehri, Beyrut’u ziyaret ediyoruz. 

There are some cities looking at you with a familiar expression, no matter what street 
you walk down and what corner you round. All faces are different, but they are all filled 
with the same sadness, and the synthesis of opposites makes you more involved in 
itself. It is like finding a separate meaning in each line of a poetry... This month, we visit 
Beirut, a city of those different faces with the same familiar expressions. 
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Doğu Akdeniz’in en önemli liman kentlerin-
den biri olan Beyrut, Orta Doğu’nun etnik ve 
dinî açıdan en fazla çeşitliliğe sahip ülkele-
rinden Lübnan’ın başkentidir. Beyrut; Orta 
Doğu’ya açılan bir havza ve medeniyet dura-
ğı olarak önemli tarihî olaylara sahne olmuş-
tur. Barış içinde bir arada yaşama kültürü de 
deneyimlediği yıkım ve acılar da Beyrut’un 
omuzlarındadır. Tezatların bütünlüğünden 
gelen eşsiz duruşu-
na o acı tecrübelerle 
vakur bir güzellik ek-
lenmiş, dokunaklı bir 
şiir olmuştur Beyrut.  

GÜVERCIN  
KAYALIKLARI 

Beyrut’un en lüks 
semtlerinden, uçu-
rumun kenarına 
inşa edilmiş Raou-
che’nin kıyısında iki 
büyük kayayla karşı-
laşırsınız. Doğal kaya 
oluşumunun en özel 
örneklerinden biri 
olan Güvercin Kaya-
lıkları aynı zamanda 
güneşin batışının 
seyredi lebi leceği 
en güzel mekânlar 
arasında gösterilir. 
Gökyüzüyle denizin 
birleştiği nokta gün 
batımıyla kızıla bü-
rünür, dev kayalar 
da güneşin müthiş 
renklerinden nasibini alırken Feyruz’un duru 
sesi sanki kulağınızdadır: “Selam sana yüre-
ğimin derinliklerinden ey Beyrut!..”

Beyrut’un dingin çehresiyle tanışmışsınızdır. 
Bir de kayalıkların hikâyesi vardır. Rivayete 
göre Lübnan’da farklı dinlerden evliliklere 
aileler tarafından izin verilmemekteymiş. Bu 
yüzden zamanında farklı inançtan oldukları 
için birbirine kavuşamayan çiftler, beraber 
Akdeniz’in sularına atlarlarmış. Eşine en sa-
dık kuş da güvercin olduğu için buraya Gü-
vercin Kayalıkları ismi verilmiş.

One of the most important port towns in 
the Eastern Mediterranean, Beirut, is the 
capital of Lebanon, one of the most eth-
nically and religiously rich countries in the 
Middle East. Beirut has been the scene of 
important historical events as a watershed 
and civilization destination that opens to 
the Middle East. Beirut shouldered both 
the culture of peaceful coexistence and the 
destruction and suffering it experienced. 

Beirut turned into 
a touching poetry, 
with a solemn beauty 
added to its unique 
stance coming from 
the integrity of con-
trasts with those 
painful experiences.  

PIGEON ROCKS 

In Raouche, situat-
ed on the edge of a 
cliff, one of Beirut's 
most luxurious dis-
tricts, you encounter 
two large rocks.  One 
of the most special 
examples of the nat-
ural rock formations 
on the planet, Pi-
geon Rocks, is also 
considered as one of 
the greatest places 
to watch the sunset. 
While the junction 
of the sky and the 
sea goes red with the 
sunset, and the giant 
rocks take their share 
of amazing colors of 

the sun, you thought you heard the lovely 
voice of Fairuz: "From my heart a greeting 
to Beirut"

And now you have met the serene face of 
Beirut. And the rocks have got a story too.  
Rumor has it that interfaith marriages are 
not allowed by families in Lebanon. That is 
why couples who could not come together 
because they were of different faith used to 
jump into the waters of the Mediterranean 
together. Because the most loyal bird to its 
partner is the pigeon, this place is called Pi-
geon Rocks.

JEITA GROTTO 

Beyrut’un doğal güzelliklerinden biri de 
Jeita Grotto’dur. Karstik kireç taşların-
dan yıllar içinde oluşmuş devasa sarkıt-
lar ve dikitlerle dolu olan Jeita, Aramice 
“kükreyen su” anlamına gelmektedir. 
Grotto ise mağara demek. İki katlı bir 
mağara olan Jeita’nın alt galerisinde 
sandal gezisi yapabilirsiniz. Dünya’nın 
yedi harikasından birine aday olarak 
gösterilen ancak listeye giremeyen Je-
ita Grotto, Beyrut’un bambaşka bir yö-
nünü göstermektedir. 

Beyrut sokaklarında, caddelerinde ve 
sahillerinde gerçek bir dünyadasınızdır. 
Oralarda Lübnan trajedileri de kendini 
zaman zaman hissettirir. Jeita Grotto 
ise size fantastik bir evrenin kapılarını 
açar ve her şeyden uzak masalsı bir di-
yarın içine alır sizi. Dünya’nın yedi hari-
kasından biri olarak seçilemese de sizi 
büyülemeyi ve gönlünüzün “harika”sı 
olmayı başaracağı kesindir.

BEYRUT ŞEHIR MERKEZI

Jeita Grotto’dan çıktıktan sonra tekrar 
gerçek dünyanın içindesinizdir ve Fey-
ruz’un nağmeleri eşliğinde Beyrut ge-
ziniz sürer. Osmanlı ve Fransız mimari-
sinin dokunduğu yapıları takip ederek 
Beyrut’un merkezine vardığınızda ken-
dinizi şiirin en vurucu dizesini okuyor 
gibi hissedebilirsiniz. Çünkü burada 
zenginliğin ahengi zirvededir. 

JEITA GROTTO 

One of Beirut's natural beauties is the 
Jeita Grotto. With its huge stalagmites 
and stalactites wonderfully shaped by 
karst limestone over the years, Jeita 
means “roaring water” in Aramaic. And 
grotto means a cave. You can take a 
boat trip in the lower part of Jeita, which 
is a two-story cave. Jeita Grotto which 
was a candidate for 7 Wonders of Na-
ture competition but could not be se-
lected, shows a different side of Beirut.   

You are in a real world when you walk 
on the streets, avenues, and beaches of 
Beirut. There, Lebanese tragedies also 
make themselves feel from time to time. 
Jeita Grotto opens the doors to a fantas-
tic universe and takes you into a fairy-
tale land far from everything. Although 
it could  not be selected as one of the 
Seven Wonders of Nature, it is certain 
that it will succeed in charming you and 
becoming the “wonder” of your heart.

BEIRUT'S TOWN CENTER

After leaving the Jeita Grotto, you are 
back in the real world and accompa-
nied by the tunes of Fairuz, you are 
going on Beirut trip. Once you are in 
the city center of Beirut, following the 
buildings where you feel Ottoman and 
French architecture, you may feel like 
you are reading the most striking line 
of poetry. Because here the harmony of 
wealth is at its peak. 

Beirut is a small city, but 
it has too many places 
you should absolutely 
see. Gemmayzeh 
Neighborhood, Hamra 
Street, Cornice, Mar 
Mikhael Neighborhood are 
other places worth seeing 
in Beiru

Beyrut küçücük bir şehir 
ama görülmezse hatırı 
kalacak çok fazla mekâna 
sahip. Gemmayzeh 
Semti, El Hamra Caddesi, 
Korniş Sahili, Mar Mikhael 
Mahallesi Beyrut’ta 
görülmeye değer diğer 
yerler. 

•

JEITA GROTTO
JEITA GROTTO
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SAAT KULESI

AZIZ GEORGE YUNAN 
ORTODOKS KATEDRALI

ROMA HAMAMLARI

BEYRUT ULUSAL MÜZESI

MUHAMMED  
EL-EMIN CAMII
 MOHAMMAD  
AL-AMIN MOSQUE 

CLOCK TOWER

SAINT GEORGE GREEK  
ORTHODOX CATHEDRA

ROMAN BATHS

NATIONAL MUSEUM OF BEIRUT

SAAT KULESI: Yıldız Meydanı’nda 
kuşların mesken tuttuğu 25 metre 
yüksekliğindeki saat kulesi gerçek-
ten bir yıldız gibi şehrin merkezinde 
arzıendam eder. Bu saat kulesi 2. 
Abdülhamid’in tahta geçmesini 
kutlamak için yapılmıştır.

MUHAMMED EL-EMIN CAMII: 
Osmanlı döneminde Sultan Abdül-
mecid tarafından yaptırılan cami, 
açık kahverengi dış yapısıyla şehir 
merkezinin yine aynı tondaki renk-
leriyle uyum içindedir. Gökyüzüyle 
tamamlanan mavi kubbe ise şehrin 
aykırı rengidir sanki.

AZIZ GEORGE MARUNI  
KATEDRALI:  
Gökyüzüne baktıkça başka aykırı-
lıklar da görürsünüz. Muhammed  
El Emin Camii’nin minarelerinin 
arasında göğü işaret eden bir haç 
ilginizi çeker. Bu haç, 1884-1894 yılları 
arasında inşa edilmiş Aziz George 
Maruni Katedrali’ne aittir. Ülkenin 
iki farklı dinine ait, şehrin iki ikonik 
yapısı birbirine komşu olmuştur.

EL ÖMER CAMII: 12. yüzyılda Haç-
lı kilisesi olarak inşa edilen El Ömer 
Camii, Memlükler döneminde kili-
seden camiye çevrilmiştir ve sadece 
Beyrut’un değil tüm dünyanın en 
iyi İslami mimarilerinden biri olarak 
gösterilmektedir.

AZIZ GEORGE YUNAN ORTODOKS 
KATEDRALI: El Ömer Camii’nden çık-
tıktan sonra yine kısa mesafede tüm 
ihtişamıyla sizi bekleyen farklı bir dinî 
yapı vardır. Aziz George Yunan Orto-
doks Katedrali olan bu dinî yapının in-
şası 1767’de tamamlanmıştır ve şehrin 
en eski kilisesidir.  

ROMA HAMAMLARI: MÖ 64 yılında 
Lübnan topraklarına giren Romalıla-
rın inşa ettiği Roma Berytus Hamam-
ları olarak bilinen bu kalıntılar, şehrin 
kadim geçmişine ayna tutmakta. 
1968'de keşfedilen, 1990'ların ortaların-
da tadilattan geçen Roma Hamamları, 
günümüzde turistlerin uğrak noktası.

BEYRUT ÇARŞISI: Beyrut Çarşısı’nda 
eski yapılı binaların arasından modern 
ve popüler mağazalara ulaşırsınız. Ser-
gi, caz festivalleri ve imza günleri gibi 
çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlendi-
ği Beyrut Çarşısı’nda, hediyelik eşyalar 
alabileceğiniz dükkânları bulabilirsiniz. 

BEYRUT ULUSAL MÜZESI 

Fenikelilerin ana vatanı Lübnan, birçok 
medeniyete de ev sahipliği yapmış ve 
uygarlık tarihinin ilk adımları burada 
atılmıştır. Bu durum ülkeyi arkeolojik 
buluntular kaynağına dönüştürmüş-
tür. Lübnan’ın tarihsel servetine şahit 
olmak istiyorsanız 1942 yılında açılan 
Beyrut Ulusal Müzesi’ne mutlaka git-
melisiniz.

Tarih öncesi çağlardan 19. yüzyıla ka-
dar yaklaşık yüz bin arkeolojik esere 
sahip Müze üç kattan oluşmaktadır.  
Müzenin girişinde mozaikler ve mer-

CLOCK TOWER: The 25-meter-high 
clock tower, which is inhabited by 
birds in the Star Square, really makes 
an appearance in the city center like 
a star. This clock tower has been built 
to celebrate the anniversary of Sultan 
Abdul Hamid II's coronation. 

MOHAMMAD AL-AMIN MOSQUE: 
With its light brown colored facade, 
The mosque, built by Sultan Abdul-
majid during the Ottoman period, is 
in harmony with the colors of the city 
center in the same tone. And the blue 
dome, completed with the sky, is kind 
of opposite color of the city.

ST. GEORGE MARONITE  
CATHEDRAL: As you look up at the 
sky, you see other contradictions. 
Among the minarets of the Moham-
med Al-Emin Mosque, you might be 
interested in a cross pointing to the 
sky. This cross belongs to the Ca-
thedral of St. George Maronite, built 
between 1884 and 1894. Belonging to 
two different faiths of the country, the 
two iconic buildings of the city have 
been neighboring each other.

AL-OMAR MOSQUE: Built originally 
as a church in the 12th century, Al-
Omar Mosque was converted to a 
mosque during the Mamluks period 
and is considered as one of the best 
Islamic architectural building not only 
in Beirut but also all over the world.

SAINT GEORGE GREEK ORTHODOX  
CATHEDRAL: Short distance from 
Al-Omar Mosque, there is another 
religious building waiting for you in 
all its glory again.  This is the Saint 
George Greek Orthodox Cathedral 
that was built in 1767 and is the old-
est church in the city.  

ROMAN BATHS: Known as the Ro-
man Berytus, and built by the Ro-
mans who entered Lebanese territory 
in 64 B.C., these ruins hold a mirror to 
the city's ancient past. Discovered in 
1968, and renovated in the mid-1990s, 
the Roman Baths, is a tourist destina-
tion today. 

BEIRUT BAZAAR:  Passing through 
old buildings, you reach modern and 
popular shops when you are in Beirut 
Bazaar. In Beirut Bazaar, where sev-
eral social events such as exhibitions, 
jazz festivals and autograph sessions 
are held, you can find shops where 
you can buy souvenirs. 

NATIONAL MUSEUM OF BEIRUT 

Lebanon, the home of the Phoeni-
cians, was also home to many civi-
lizations, and the first steps of the 
civilization were taken here. This has 
turned the country into a source of ar-
chaeological finds. If you want to wit-
ness Lebanon's historical wealth, you 
should visit the National Museum of 
Beirut, founded in 1942.

With nearly a hundred thousand 
archaeological artifacts from pre-
historic times to 19th century, the 
museum is a three-story building.  

AZIZ GEORGE 
MARUNI  

KATEDRALI
ST. GEORGE 

MARONITE 
CATHEDRAL
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merden yapılmış anıtsal nitelikli eserler, 
üst katında tarih öncesi, Tunç Çağı, Arap 
ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar ve 
en alt katında cenaze ve definle ilgili eser-
ler bulunmaktadır. 

SURSOCK MÜZESI 

Sursock Müzesi, Beyrut’un Doğu böl-
gesinde, çoğunlukla Hristiyan nüfusun 
yaşadığı Eşrefiye’dedir. Lübnanlı kolek-
siyoner Nicolas İbrahim Sursock’un giri-
şimleriyle 1912 yılında yaptırılan modern 
sanat müzesinde; Osmanlı, Venedik ve 
Lübnan mimarisine özgü ayrıntılar sem-
bolize edilmektedir.  4000’den fazla ese-
rin bulunduğu müzede her yıl 10’un üze-
rinde sergi düzenlenmektedir. Ne yazık 
ki geçen seneki Beyrut patlaması, Bey-
rut’un en önemli turistik noktalarından 
Sursock Müzesi’nde ciddi hasarlar bırak-
mıştır. Yaralarının sarılabilmesi için Sur-
sock Müzesi şu an kapalı durumdadır.

Düşse de yeniden ayağa kalkmaya, be-
lini doğrultmaya alışık Lübnan’ın, bunu 
da atlatacağını ve Beyrut’a giderseniz 
Sursock Müzesi’nin hasarlarını onarmış 
şekilde sizi bekleyeceğini umuyoruz. 
Sanatın tadına varacağınız müzede pat-
lamadan kalmış yaraların izlerine şahit 
olabilir ve “Beyrut’un yorgun güzelliği 
de bir sanat” diyebilirsiniz. Beyrut’un 
kendisi gerçekten bir sanat eseri. Şeh-
rin harmonisi, estetiği, sentezi kusursuz 
ve ölçülüdür. Tıpkı kafiyelerle birbirine 
bağlanmış mısralar misali Beyrut şiir 
gibi şehirdir.  

At the entrance of the museum there 
are mosaics and monumental works 
made of marble, on the top floor there 
are the remains of prehistoric, Bronze 
Age, Arab and Ottoman periods, and on 
the lower floor there are artifacts related 
to funerals and burial. 

SURSOCK MUSEUM 

The Sursock Museum is in the Achrafieh 
district of Beirut, predominantly Chris-
tian neighborhood. Built in 1912 by 
Lebanese collector Nicolas İbrahim 
Sursock, the Museum of modern art 
symbolizes details specific to Ottoman, 
Venetian, and Lebanese architecture. 
With more than 4000 art works, the 
museum host over 10 exhibitions every 
year.  Unfortunately, Sursock Museum, 
one of Beirut's most important tour-
ist attraction, suffered a lot of damage 
from the explosion occurred last year.  
The Sursock Museum is now closed so 
that the damage is repaired. 

We hope that Lebanon used to fall-
ing but standing up again will get 
through this, and that the Sursock 
Museum will wait for you the way it 
was before the explosion, if you travel 
to Beirut.  In the museum, where you 
will enjoy the art, you can witness the 
traces of damages left by the explo-
sion and say, “the tired beauty of Bei-
rut is also an art.” Beirut itself is truly 
a work of art. The harmony, aesthet-
ics, synthesis of the city is perfect and 
moderate. Beirut is a city like poetry, 
like verses connected by rhymes.  

What to eat? 
With its synthesis of Arab 
and Mediterranean tastes, 
Lebanon, also proves its 
uniqueness to the world 
with its cuisine. If you are 
in Beirut, be prepared to 
be captured by a variety 
of spices and aromatic 
fragrances. Do not come 
back before you eat Falafel, 
tabbule salad, hummus, 
mutabbal and baba 
ganoush. It is important to 
remember that they own 
Baklava and Kunefey as 
much as we do.

Ne Yenir? 
Arap ve Akdeniz sentezi 
lezzetleriyle Lübnan, 
mutfağıyla da emsalsizliğini 
dünyaya kanıtlıyor. Eğer 
Beyrut’taysanız çeşit çeşit 
baharatlar ve aromatik 
kokularla mest olmaya 
hazır olun. Falafel, tabbule 
salatası, humus, mütebbel 
ve baba ghanoug yemeden 
dönmeyin. Baklava 
ve künefeyi de bizim 
kadar sahiplendiklerini 
hatırlatalım.

•

SURSOCK  
MÜZESI

SURSOCK 
MUSEUM

WHEN TO VISIT?

Beirut is included in the Mediterranean 
climatic region. So, a visit between the 
months of April - November will be ideal 
in terms of weather conditions. 

WHERE TO STAY? 

Beirut is divided into three parts: east, 
west, and central Beirut. There are com-
fortable and luxury hotels in all three 
regions. You can choose the accommo-
dation options in Hamra, Downtown, 
Achrafieh, Raouche, and Verdun dis-
tricts as they are close to the attractions. 

HOW TO GET THERE? 

Direct flights from İstanbul to Beirut 
are available. From other cities, you can 
travel to Beirut via İstanbul. Beirut Raf-
ic Hariri International Airport is located 
9 kilometers from the city center.  You 
can take a taxi to reach the city center. 
It is also possible to visit Lebanon with-
out a visa if you stay there for less than 
90 days. 

NE ZAMAN GIDILIR?

Beyrut Akdeniz ikliminin etkisinde bir 
şehirdir. Bu yüzden hava koşulları açısın-
dan nisan ve kasım ayları arası Beyrut’u 
ziyaret etmek için en uygun zamandır. 

NEREDE KALINIR? 

Beyrut; Doğu, Batı ve Merkez Beyrut 
olarak üçe ayrılır. Üç bölgede de kon-
forlu ve lüks oteller bulunmaktadır. Tu-
ristik yerlere yakın olması bakımından 
Hamra, Downtown, Eşrefiye, Raouche 
ve Verdun bölgelerinde konaklama se-
çeneklerini değerlendirebilirsiniz. 

NASIL GIDILIR? 

İstanbul’dan Beyrut’a direkt uçuşlar 
mevcuttur. Diğer şehirlerimizden ise 
İstanbul aktarmalı olarak Beyrut’a se-
yahat edebilirsiniz. Beyrut Refik Hariri 
Uluslararası Havalimanı şehir merkezin-
den 9 km uzakta bulunmaktadır. Şehrin 
merkezine ulaşmak için taksileri tercih 
edebilirsiniz. Ayrıca 90 günden az kala-
caksanız Lübnan’ı vizesiz olarak ziyaret 
etmek mümkündür. 
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Son yıllarda adını sık duymaya başladığımız buz hokeyi, kış aylarıyla özdeşleşen 
sporlardan biri. Yüzyıllardır Kuzey Avrupa’nın soğuk ikliminde yapılan bu spor 
1800’lerden itibaren tüm dünyada yaygınlaştı ve bir olimpiyat sporuna dönüştü. 

Heyecan dolu karşılaşmalarıyla milyonlarca insanı peşinden sürükleyen buz 
hokeyi, Türkiye’de de ilgiyle izleniyor. 

We started to hear about ice hockey which is a sport identified with winter season. 
Played in the cold climate of Northern Europe for hundreds of years, ice hockey has 

become popular in the entire world as of the 1800s and turned into an Olympic sport. 
Ice hockey attracts millions of people with exiting matches and it is followed with 

interest in Turkey. 

•

A SPORT OF BALANCE, STRENGTH 
AND RACING:ICE HOCKEY

DENGE, GÜÇ VE MÜCADELE SPORU:

BUZ HOKEYİ

Talha Kabukçu
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Orta Çağ’dan bu yana Kuzey Avrupalı-
lar tarafından oynanan buz hokeyi, Ka-
nada’da kendine özgü kuralları olan bir 
spor haline geldi. Günümüzde ABD ve 
Kanada başta olmak üzere Rusya, İs-
veç, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti gibi 
ülkelerde oldukça popüler bir spordur.  
 
Ülkemizde, Türkiye Buz Hokeyi Fede-
rasyonu’na bağlı olarak düzenlenen 
liglerde çok sayıda takım kıyasıya mü-
cadele ediyor. Buz hokeyi, gelişen te-
sis altyapısı ve artan sporcu sayısıyla 
meraklıları tarafından heyecanla takip 
ediliyor.

NASIL OYNANIR

Buz hokeyi; 1’i kaleci olmak üzere 6’şar 
oyuncunun bulunduğu 2 takımla 15 
ya da 20’şer dakikalık üç set halinde 
oynanıyor. Basketbolda olduğu gibi 
oyunun devam etmediği anlarda süre 
durduruluyor. Bu nedenle maçlar sa-
atlerce sürebiliyor. Takımlar, savunma 
ve hücum taktikleriyle “pak” adı veri-
len siyah diski, hokey sopalarıyla kay-
dırarak karşı takımın kalesine atmaya 
ve sayı kazanmaya çalışıyor. Üç setin 
de berabere bitmesi durumunda 5 
dakikalık ek süre ile kazanan takım 
belirleniyor. Gerilimli anların yaşandığı 
maçlarda, kural ihlali yapan oyuncular 
faulün derecesine göre 2, 5 ya da 10 
dakikalığına oyundan çıkartılıyor.

Played by the Northern Europeans since 
the Middle Age, ice hockey has become 
a sport with distinctive rules in Canada. 
It is quite popular especially in the USA 
and Canada followed by Russia, Sweden, 
Finland and Czechia and it has become 
widespread in Turkey since the 1990s. 
This branch of sports has begun to be 
recognized with the efforts put by the 
Turkish Ice Hockey Federation estab-
lished in 2005 and it attracts attention 
with improved infrastructure and the in-
creasing number of players. Many teams 
compete in leagues held by the Turkish 
Ice Hockey Federation.

HOW TO PLAY

Ice hockey is played in three sets of 
15 or 20 minutes with two teams of 6 
players including one goalkeeper in 
each. The time is stopped when the 
game is not continued like basketball. 
Therefore, the matches can take hours. 
Teams try to slide the black disc, called 
the "puck", with hockey sticks to the 
opposing team's goal and score with 
their defense and offensive tactics. 
If all three sets end in all square, the 
winning team is decided with an ad-
ditional time of 5 minutes. In match-
es including tense moments, players 
violating the rules are sent off of the 
game for 2, 5 or 10 minutes depending 
on the degree of the foul.

Penaltı ve ofsayt sisteminin de bulun-
duğu buz hokeyinde, penaltı vuruşu-
nu yapacak oyuncu sahanın ortasın-
dan tek başına hareket ederek kaleye 
yöneliyor. Böylece rakip oyuncuların 
müdahalesi olmadan atış gerçekleşi-
yor. Sahayı üçe bölen mavi çizgiler ise 
ofsayt kuralının uygulanmasını sağ-
lıyor. Hücum yapan takım oyuncuları 
mavi çizgiyi diskten önce geçerse of-
sayt sayılıyor ve oyun durduruluyor. 
Kurallar karmaşık gibi görünse de 
oyunun heyecanını bir an olsun kes-
miyor. 

ÖZEL EKIPMAN VE KIYAFETLER

Buz hokeyi, diğer branşların aksine 
yüksek efor gerektiren ve oyuncu-
lar arasında sert ve yoğun temas ya-
şanan bir spordur. Oyuncular buz 
zeminde kayarak ilerlediğinden ya-
ralanma riski taşır. Bu nedenle omuz-
luk, dizlik, kask, tozluk, eldiven ve yüz 
siperi gibi özel koruyucu ekipmanlar 
kullanırlar. Buz üzerindeki manevra 
kabiliyetlerini arttırmak için de ayak-
larına buz pateni giyerler.

Ice hockey has a penalty and offside 
system and the player who will make 
the penalty shootout moves toward the 
goal post starting from the middle of 
the rink on his/her own. Thus, the shoot-
out is performed without the interfer-
ence of the opponent players. The blue 
line dividing the rink into three enables 
the implementation of the offside rule. 
If the attacking team players pass the 
blue line before the disc, then it is con-
sidered offside and the game is stopped. 
Although rules seem complex, they do 
not meddle with the excitement of the 
game even for a moment. 

SPECIAL EQUIPMENT AND CLOTHES

Unlike other branches of sports, ice 
hockey requires high effort and allows 
harsh and intense contact between 
players. Players have the risk of injury 
as they move on the icy ground gliding. 
Therefore, they use special protective 
equipment such as shoulder pad, knee 
pad, leggings, gloves and face shield. 
They wear ice skate to increase their ca-
pability to maneuver on ice.

Buzdan Zemin: Buz 
hokeyi sahası 61 
metre uzunluğunda 
ve 30 metre 
enindedir. Sahanın 
köşeleri ovaldir.

Buz hokeyi kış 
olimpiyatlarının en 
heyecanlı sporları 
arasında yer alıyor. 
Diğer kış sporlarına 
kıyasla buz hokeyi 
müsabakalarının 
temposu hayli yüksek.

Icy Ground: The ice hockey 
rink is 61 meter long and 30 
meter wide. The edges of the 
rink are oval.

Ice hockey is one of the most 
exciting sports of the Winter 
Olympics. Compared to other 
winter sports, the rhythm of 
ice hockey matches is quite 
high.
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Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı’nda 
Çanakkale Cephesi oldukça önemlidir. Bu cephede vücut bulan 
millî birlik  ve beraberlik ruhu sadece bir savaşın değil, bir 
ülkenin kaderini değiştirmiş; Mustafa Kemal Paşa’yı tarih 
sahnesine çıkartarak Kurtuluş Savaşımıza giden yolu açmıştır. 
Çanakkale, tarihe altın harflerle kazınan pek çok kahramanlık 
öyküsüne de tanıklık eder. Seyit Onbaşı nezdinde bütün Çanakkale 
kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, Çanakkale Zaferimizin 

106. Yılını kutluyoruz…

In one of the greatest conflagrations of all time,  the First World War, 
Galipoli Front is very important. The spirit of national unity and 
solidarity embodied in this Front changed the fate of not only a war, but 
also a country; bringing Mustafa Kemal Pasha to the stage of history, it 
paved the way to our war of independence. Çanakkale also witnessed to 
many heroic tales written down in history with gold letters. Starting with 
Corporal Seyit, we commemorate all our Çanakkale  heroes with respect 

and mercy, and celebrate 106th anniversary of our Çanakkale Victory...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE 
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ’NDE
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI  
VE RAHMETLE ANIYORUZ…
WE COMMEMORATE THE MARTYRS 
OF ÇANAKKALE WITH RESPECT AND 
MERCY ON MARCH 18TH ÇANAKKALE 
VICTORY AND MARTYRS' DAY 

•

A ÇANAKKALE WAR HERO: 
CORPORAL SEYİT

BİR ÇANAKKALE KAHRAMANI:

SEYİT ONBAŞI
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.

(Mehmet Akif Ersoy – Çanakkale Şehitlerine Şiirinden…)

Oh soldier, for this earth's sake fallen to the dust! 
If your heavenly forbears kissed your brow, "twere just"

How exalted you are, your blood makes “God is one” victorious,
Only the lions of Badr could be as glorious...

Who can dig a sepulchre great enough for you?
History itself, say I , cannot contain you.

(For the Martyrs of Çanakkale by Mehmet Akif Ersoy)

86
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Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak 
görev alan Seyit Ali, 18 Mart 1915 tarihin-
den sonra onbaşı rütbesine yükseltilir. 
Çünkü o gün Seyit Ali, savaşın seyrini 
değiştirecek bir olayın başkahramanı 
olur. Kaynaklara göre; Müttefik donan-
masının başlattığı saldırı püskürtülse de  
tabyada bulunan topun vinci parçalan-
mış ve alandaki askerler yaralanmıştır. 
Bunun üzerine Seyit Ali, 215 kilogram 
ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak 
top kundağına yerleştirmiş ve peş peşe 
üç atışla İngiliz zırhlısı Ocean’ı batırmıştır.

Seyit Ali’nin 215 kiloluk mermiyi tek 
başına sırtlaması Çanakkale’de düş-
mana galebe çalan “iman gücü”nün 
ve Çanakkale Destanımızın sembol-
lerinden biri olmuştur. Zira Çanakka-
le Cephesi’ndeki başarımız, tıpkı Seyit 
Onbaşı’nın 215 kiloluk mermiyi taşıma-
sı gibi insan üstü ve imkânsız görün-
mekteydi. Ancak Türk askeri Müttefik 
askerleriyle kıyaslanmayacak kadar zor 
şartlarda savaşmasına rağmen imkân-
sızı başarmış ve “Çanakkale Geçilmez” 
şiarını tarihe yazmıştır.

PTT Ailesi olarak Çanakkale’nin unutul-
maz kahramanı Seyit Onbaşı nezdinde 
Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kah-
ramanlarımızı saygıyla anıyor, onların 
aziz hatırasını pullarımızda yaşatıyo-
ruz. Çanakkale Zaferimizin 106. yılın-
da başta Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak  
üzere Çanakkale’de savaşan bütün as-
kerlerimiz ile şehit ve gazilerimizi rah-
met ve minnetle yâd ediyoruz.

Seyit Ali, who served as an artillery offi-
cer in the Front of Gallipoli, was promo-
ted to the rank of corporal after March 
18, 1915. Because that day, Seyit Ali be-
came the main character of something 
that changed the course of the war. Ac-
cording to sources, the cannon crane 
at the base was torn apart and the sol-
diers in the field were wounded althou-
gh the attack launched by the allied 
navy was crushed. After that, Seyit Ali 
carried the shells weighed 215 kg. and 
placed them to artillery piece and sank 
the British battleship Ocean, with three 
consecutive shots.

Having carried the shells weighed 215 
kg., Seyit Ali has become one of the sy-
mbols of the “power of faith” that de-
feated the enemy in Çanakkale and 
The Epic Of Gallipoli. Because our suc-
cess in the Front of Gallipoli was impos-
sible, just as Corporal Seyit  carried a 
215-kg shells. But despite the fact that 
the Turkish military fought under very 
difficult circumstances in comparison 
to the ones of Allied soldiers, they achie-
ved the impossible and wrote the sign 
“Çanakkale is impassable” in history.

As Turkish Post (PTT) family, we respect-
fully commemorate all our heroes who 
made Çanakkale impassable, starting 
with Corporal Seyit and we keep their 
cherished memory alive on our stamps. 
On the 106th Anniversary Of Our Victory 
In Çanakkale, we commemorate all our 
soldiers and martyrs and veterans who 
fought in Çanakkale, especially Mustafa 
Kemal Atatürk, the Founder of our Re-
public, with mercy and gratitude.

“Koca Seyit” lakaplı Seyit Ali Çabuk  
(d. 1889 – ö. 1939) Çanakkale Savaşı’nı 
sembolize eden kahramanlardan biridir.

Seyit Ali, also known as "Koca Seyit" 
(Great Seyit) (B. 1889-d. 1939) is one 
of the heroes who symbolized the 
Çanakkale War.

•
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Dilruba Yayla

Fatma Seher Hanım
Among the Heroines of the  

National Struggle

MİLLÎ MÜCADELEMİZİN KADIN 
KAHRAMANLARINDAN
FATMA SEHER HANIM

•

Halide Edip, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Halime Çavuş… 18 Mart Çanakka-
le Zaferimizin 106. Yıldönümünde “Kara Fatma” olarak da tanınan Fatma 
Seher Hanım’ı anıyor ve onun nezdinde, Millî Mücadelemizde görev alan 

isimli isimsiz tüm kadın kahramanlarımıza saygımızı ifade ediyoruz…

Halide Edip, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Halime Çavuş… We remember 
Fatma Seher Hanım known as "Kara Fatma" in the 106th anniversary of 

March 18th Çanakkale Victory and pay our respect to all heroines of our 
National Struggle...

Kadınlar evlat, eş ve anne olarak haya-
tımızın merkezinde olduğu gibi top-
lumların kaderine yön veren büyük 
mücadelelerin de içinde olmuştur. 
Türk kadınının Millî Mücadele yılların-
da üstlendiği görev ve sorumluluklar 
bu anlamda oldukça değerlidir. Cep-
heden cepheye silah taşıyan, fabrika-
larda ve imalathanelerde temel ihti-
yaç malzemelerini üreten, askerimize 
giyecek ve yiyecek temin eden, cephe 
gerisinde hemşirelik yaparak yaralıla-
rımıza şifa dağıtan, cemiyet ve miting 
çalışmalarıyla topluma moral aşılayan 
kadınlarımız; yaptıkları fedakârlıklarla 
zafere büyük katkı sağlamıştır.

Women are at the center of our lives as 
children, partner and mother as well as 
being part of great struggles shaped 
the destiny of societies. The role and re-
sponsibilities undertaken by the Turkish 
women during the National Struggle are 
extremely valuable in this regard. Our na-
tion's women who carried weapons be-
tween fronts, produced basic necessities 
in the factories and facilities, provided 
clothes and food to our soldiers, healed 
our casualties through nursing behind 
the fronts, and fortified the society with 
community and rally works made a ma-
jor contribution to the victory with their 
sacrifices.

FATMA SEHER HANIM
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SADECE CEPHE GERISINDE 
DEĞIL

Kadınlar cephe gerisinde olduğu 
gibi cephede de mücadele ettiler. 
Tüfeği ve süngüsüyle cepheye ko-
şan kahraman kadınlar arasında 
“Kara Fatma” oldukça öne çıkar. 
Kendisi direnişe katılmakla kal-
mamış, Batı Anadolu’da önemli 
bir milis gücü oluşturmuştur. Asıl 
adı Fatma Seher olan Kara Fatma, 
1888 yılında Erzurum’da doğmuş-
tur. Eşi subay Derviş Bey ile önce 
Balkan Savaşlarına ardından da 
Birinci Dünya Savaşı'na katılır. Eşi-
nin vefatından sonra da evlatlarıyla 
birlikte vatan savunmasını vazife 
edinir. Başı dik, korkusuz, dirayetli, 
yardımsever bir kadındır ve çevre-
sinde bu özellikleriyle tanınır.

MUSTAFA KEMAL PAŞA’YLA 
GÖRÜŞME

Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas’a 
geldiğini duyunca İstanbul’dan 
Gülcemal vapuru ile Samsun’a, 
oradan da yaylı arabayla Sivas’a 
giden Fatma Seher Hanım, 3 
gün boyunca Paşa ile görüşme-
nin yolunu arar. Bir akşam ansızın 
Mustafa Kemal Paşa’nın önüne 
çıkarak “Paşam sizinle görüşmek 
istiyorum” der. Paşa şaşkınlıkla 
“Sen kimsin kadın?” diye sorunca 
Fatma Seher Hanım “Tek isteğim 
başlattığınız İstiklâl Savaşı'nda fii-
len görev almak. Bir yetki belgesi 
istiyorum” diye talebini dile getirir. 
Mustafa Kemal Paşa “Bu erkek işi, 
toptan tüfekten korkmaz mısın?' 
diye sorunca da “Hayır Paşam, 
toptan da tüfekten de korkmam” 
diye karşılık verir.

Aralarındaki bu diyalog Mustafa 
Kemal Paşa’nın çok hoşuna gider. 
Gözü karalığından dolayı Fatma 
Seher’e “Kara Fatma” namını ve-
rir. Bununla da kalmaz. Kara Fat-
ma, Mustafa Kemal Paşa’dan üs-
teğmen rütbesi alarak, yazılı izinle 
birliğini kurar. İstanbul ve İzmir’de 
düşmanla mücadele eder. Büyük 
Taarruz sırasında esir düşse de kaç-
mayı başarır ve yeniden birliğinin 
başına geçer.

MAAŞINA DOKUNMADI

Anadolu kadınının fedakarlığının, 
vatan sevgisinin ve cesaretinin tim-
sallerinden biri olan Fatma Seher 
Hanım, zaferin ardından “İstiklâl 
Madalyası” ile ödüllendirilir ve İs-
tanbul’a yerleşir. Devletin kendisine 
bağladığı maaşa hiç dokunmamış, 
tüm gelirini Kızılay’a bağışlamıştır. 
Soyadı kanunu ile “Erden” soyadını 
alan Fatma Seher Hanım, hayatı-
nın son zamanlarını Darülacize’de 
geçirmiş ve 2 Temmuz 1955’te bu-
rada vefat etmiştir.

NOT ONLY BEHIND THE FRONTS

Women fought not only behind the 
fronts but also at the fronts. Among 
heroic women who run to the fronts 
with their weapons at hand, "Kara 
Fatma" shines out notably. She par-
ticipated in the resistance as well 
as forming an important paramili-
tary force in the West Anatolia. Kara 
Fatma, whose real name was Fatma 
Seher, was born in Erzurum, Turkey 
in 1888.  She fought in the Balkan 
Wars and then World War I with her 
husband military officer Derviş Bey. 
After the death of her husband, she 
assumed the duty of defense of the 
nation with her children. She is an 
upright, fearless, skilled, and helpful 
woman and is known by these char-
acteristics by those around her.

MEETING WITH MUSTAFA  
KEMAL PASHA

When she heard that Mustafa Kemal 
Pasha was coming to Sivas, Fatma Seh-
er went from İstanbul to Samsun on the 
Gülcemal ferry, and from there to Sivas 
with a spring car, and sought ways to 
meet with Pasha for 3 days. One night, 
she suddenly confronts Mustafa Kemal 
Pasha and says, "Dear Pasha, I would 
like to meet with you."  When the pa-
sha asks, "Who are you?" with bewilder-
ment, Fatma Seher Hanım names her 
request; "My only wish is to actively take 
part in the War of Independence that 
you have started.  I want an authoriza-
tion document." Mustafa Kemal Pasha 
asks the following: "This is a man's job, 
aren’t you afraid of weapons?" and she 
answers as, "No Pasha, I am not afraid 
of weapons."

This dialog between them pleases 
Mustafa Kemal Pasha. He gives her the 
nickname "Kara Fatma" (Fearless Fat-
ma) because of her courageousness. 
She does not stop there. Kara Fatma 
receives the rank of lieutenant from 
Mustafa Kemal Pasha and gathers her 
troop with a written authorization. She 
fights against the enemy in İstanbul 
and İzmir. Although she was taken cap-
tured during the Great Offensive, she 
manages to run away and takes the 
helm of her troop.

NOT EVEN TOUCHED  
HER SALARY 

One of the symbols of the devotion, pa-
triotism and courage of the Anatolian 
women, Fatma Seher Hanım was award-
ed a "War of Independence Medal" and 
moved to İstanbul. She never touched 
the wage given by the government and 
donated all her income to Kızılay (Turk-
ish Red Crescent). Given the surname 
"Erden" with the surname act, Fatma 
Seher Hanım spent the last days of her 
life in Darülacize (worker's shelters) and 
passed away there on July 2nd 1955.

Millî Mücadele'nin ilk 
yıllarında kadınlar tarafından 
çok sayıda Müdafaa-i 
Hukuk derneği kuruldu. 
Bunlar arasında en 
bilinen; Sivas Valisi Reşit 
Paşa’nın eşi Melek Reşit 
Hanım ve arkadaşları 
tarafından kurulan ve 
kısa sürede Anadolu’nun 
muhtelif şehirlerinde 
örgütlenen Anadolu 
Kadınları Müdafaa-i Vatan 
Cemiyeti’dir.
A great number of 
Müdafaa-i Hukuk (Civil 
Defense) associations were 
founded by women in the 
first years of the National 
Struggle. The most well-
known among these is 
Anadolu Kadınları Müdafaa-i 
Vatan Cemiyeti (the 
Association of Anatolian 
Women for the Defense of 
the Nation) founded by 
Melek Reşit Hanım, the wife 
of Sivas Governor Reşit 
Pasha, and her friends,  
organized in various cities of 
Anatolia in a short time.

•

Kara Fatma’nın 
heyecan dolu yaşamı 
pek çok kez beyaz 
perdeye ve tiyatroya 
aktarıldı. 2020 
yılında Mehmet 
Dağıstanlı’nın “Ben 
Kara Fatma” isimli 
kitabından aynı isimle 
tiyatroya uyarlanan 
oyunda da Kara Fatma 
karakterini, usta 
oyuncu Sevtap Çapan 
canlandırdı.
The thrilling life of Kara 
Fatma was turned into 
screen and theater plays 
many times. In the play 
named "Ben Kara Fatma" 
(I'm Kara Fatma) adapted to 
the theater from Mehmet 
Dağıstanlı's book with the 
same name in 2020, the 
character of Kara Fatma was 
played by the great actress 
Sevtap Çapan.  
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2 su bardağı süt (400 ml)

2 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

60 g beyaz çikolata

100 ml krema

2 adet orta boy pancar

1 küçük kalıp beyaz peynir

1) Beyaz Çikolatalı  
Muhallebi

1) Pancarlı ve  
Beyaz Peynirli Salata

MALZEMELER:

MALZEMELER:YAPILIŞI

YAPILIŞI

RECIPE:

RECIPE:

Sütü, şekeri, unu, nişastayı 
ve yumurta sarısını karıştırıp 
kıvam alana kadar pişiriyoruz. 
Muhallebi koyulaştığında 
ocaktan alıyoruz. Çikolata ve 
kremayı ekleyerek karıştırıyoruz. 
Soğumadan sunum yapılacak 
tabaklara paylaştırıyoruz. Pancarları yuvarlak şekilde 

dilimleyerek tencereye alıyoruz. 
Üzerini geçecek kadar su 
ekleyerek yumuşayana kadar 
pişiriyoruz. Soğuduğunda servis 
tabağına alıp üstlerine peynir 
serpiştiriyoruz. İsteğe göre ceviz 
veya maydanoz da eklenebilir.

Mix milk, sugar, flour, starch 
and egg yolk and cook until 
creamy. Turn of the stove after 
it gets creamy. Add chocolate 
and cream and mix. Serve out to 
cups before it cools down.

Cut the beets in circles and put 
them into the pot. Add water 
to cover them and cook until 
they soften. Put on the service 
plate when they cool down and 
sprinkle cheese on top. You can 
add walnut or parsley upon your 
preference.

INGREDIENTS:

INGREDIENTS:

2 cups of milk (400 ml)

2 table spoons of sugar

1 table spoon of flour

1 table spoon of starch

1 egg yolk

60 g white chocolate

100 ml cream

2 middle-size beets

1 small white cheese

White Chocolate  
Custard

Beet and  
White Cheese Salad 
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Resimdeki
Roma'da
bulunan
dünyaca
ünlü arena

Sterlinin
yüzde biri

Plaj elbisesi

Ağır akan su
Yunan

alfabesinin
üçüncü harfi

Aydınlatma
aracı

Bazı bitkilerin
öz suyu

Mihrak
Bir nehrimiz

Sanki

Müzikli
tiyatro eseri

Kabile, boy

Bayraktar

Batman’da
bir dağ

Erkek eş,
zevç

Cezire

Daktiloda
hareketli
parça

Süpürge otu

Özgü

Mütareke

Tozlaşma

Kosta
Rika’da bir
yarımada

Bir tür org

Otlar

İrinli yara

Tesirli,
müessir Şaka

Seyahat

Brezilya’nın
para birimi

Trabzon
ilçesi

Kütahya'nın
bir ilçesi

Anadolu
Ajansı (kısa)

Bir tembih
sözü

Futbolda bir
kural

Kan pıhtısı

Aşama

Bebeklerin
çıkardığı ses

Röntgenyum
simgesi

Bir füze türü

Koruma,
himaye

Bir tür
mezgit balığı

Kötü niyet

İtici güç

Öldürme

Yatak giysisi Şerit perde

Böcekleri
örten sert
doku

Mimarlıkla
ilgili

Yeşil abanoz

Sodyum
simgesi

Güreşte bir
oyun

Görüntü
eşliğinde
müzik

Amaç, gaye

Hayvanın
tasmasına
bağlı ip

Ada

Karakteristik

1

2

3

4 5

6

7

8

KOLEZYUM

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

K P K G F O A
O P E R A A L E M D A R

K L A N R A M A N A D A
E R İ K A A T E Ş K E S

Ö Z E O S A E R A T
Y O L C U L U K R E A L
U A A O F S A Y T A

E M E T A G U R O K E T
M E R L A N O S İ T İ

E S İ R G E M E İ T L A F
U N K İ T İ N İ P E

P İ J A M A
N A İ

S İ L K M E
Y U L A R

C E Z İ R E
T İ P İ K

1

2

3

4 5

6

7

8

P T T K A R G O

9 6 3 4
2 4 3

3 8 1 9
4 5 2 8

4 8
7 9 1 4

6 9 8 7
3 2 1

6 8 1 3

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

5 8 4 9 3
1 8 6

7 6 1
6 4 2 7

9 8 2
7 6 3 9

9
2 9 4 8

4 6
3 5 2 9

1
5 6 8 4
8 1 4

8 5 3 4
4 9 6 8

2
6 7 9 2

8 7
7 8 4 3

7
1 2 6 7
9 6 8 4

6 8 5 2
5 6 8 7

9 6
1 7 9 5

7 2 1
5 6 8 2

7 4
2 5 3 7

4 1 7 3

2 9 3
5 1

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

7 1 2
8 1

1 3 7

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

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

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

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

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

5 2 8 7 9 1 3 6 4
6 4 7 3 8 5 9 1 2
9 1 3 2 6 4 5 8 7
8 5 2 4 7 3 6 9 1
1 6 4 8 2 9 7 5 3
7 3 9 5 1 6 2 4 8
3 7 5 9 4 8 1 2 6
2 8 6 1 5 7 4 3 9
4 9 1 6 3 2 8 7 5
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Bu sayımızda 
konuğumuz olarak 
değerli bilgilerini 
PTT Hayat okurlarıyla 
paylaşan Prof. Dr. 
Feriha Akpınarlı’ya çok 
teşekkür ederiz.

In this issue sharing her 
valuable information with 
PTT Hayat readers as our 
guest, Thank you very 
much to Prof. Dr. Feriha 
Akpınarlı.

#ptthayatıniçinde

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ''Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme'' teması çerçevesinde
Türkiye Ulaştırma Politikası kapsamında eylem adımlarını ortaya koymak üzere

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

ulastirmasurasi.com uabakanligi uabakanligi T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

12. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ŞURASI
6-7-8 Ekim 2021, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi

Türkiye’nin en önemli ulaşım odaklı etkinliğinde
ulaştırma sektörünün öncüleri bir araya gelecek. 




