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Foreword

Sunuş

We are Proud of our
Forefathers Making
us Experience Many
Victories

Bize Nice Zaferler
Yaşatan Ecdadımızla
Gurur Duyuyoruz
26 Ağustos 1071’de Sultan Alp Arslan’ın liderliğinde kazandığımız Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun
kapılarını Türklere açtı. 30 Ağustos 1922’de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kazandığımız Dumlupınar Zaferi de Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu kalacağını bütün dünyaya kanıtladı.
Sultan Alp Arslan’dan Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya uzanan silsile de bize nice zaferler yaşatan ecdadımızla gurur
duyuyor; bu topraklarda kurduğumuz köklü medeniyeti
korumak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı ve 1071 Malazgirt Zaferimizden
itibaren bu toprakları bize vatan kılmak için can veren
şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor; milletimizin
ve devletimizin ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde
dünya durdukça yaşayacağına yürekten inanıyorum.
2020 Tokyo Olimpiyatlarında gençlerimizin kazandığı başarılar “Zaferler Ayı” olarak tanımladığımız
Ağustos’a çok yakıştı. Okçuluktan boksa, karateden
artistik cimnastiğe, tekvandodan güreşe gençlerimizin kazandığı madalyalar; Türk milleti olarak her
birimizin göğsünü kabarttı. 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz
madalyayla döndüğümüz 2020 Tokyo Olimpiyatları; gençlerimizin azim, kararlılık ve disiplinli çalışma ile neler başarabileceğini hepimize gösterdi.
Derece kazansın ya da kazanmasın; Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden bütün sporcularımıza
teşekkür ediyor, farklı branşlarda madalya kazanarak
Tokyo’da şanlı bayrağımızı göndere çeken gençlerimizi
tebrik ediyorum.
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Ağustos ayında; zaferlerimizin gururunu ve olimpiyat
başarılarımızın
mutluluğunu
paylaştığımız gibi, ülkemizin farklı bölgelerinde gerçekleşen yangın ve sel felaketlerinin hüznünü de
yaşadık. Akdeniz ve güney Ege’de gerçekleşen orman yangınları her birimizi derinden üzdü. Yangınlar,
devletimizin ve milletimizin gönül ve güç birliği içinde kontrol altına alınırken biz de Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı olarak sahadaydık, söndürme ve soğutma
çalışmalarında bütün imkânlarımızı seferber ettik.
Bolu, Karabük Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde gerçekleşen sel felaketi de bizleri ziyadesiyle üzdü.
Bu felakette de Bakanlık olarak bölgedeki ihtiyaçları hızlıca giderdik ve köy yollarını açık tutarak hayatın
normal akışına dönmesi için var gücümüzle çalıştık.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yangın ve sel felaketinin tüm izlerini ortadan
kaldıracak, vatandaşımızın yaralarını süratle sarmaya
devam edeceğiz. Yaşadığımız felaketlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet,
yakınlarına baş sağlığı diliyor; aziz milletimize geçmiş
olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

The victory of Manzikert, which we won on August
26, 1071, under the leadership of Sultan Alp Arslan,
opened the gates of Anatolia to the Turks. The Dumlupınar Victory we achieved on August 30, 1922, under the leadership of Commander-in-Chief Gazi Mustafa Kemal Pasha, proved to the entire world that
Anatolia will always remain a Turkish homeland.
From Sultan Alp Arslan through Gazi Mustafa Kemal Pasha, our forefathers have provided us with
numerous victories. We are working hard to preserve and expand the deep-rooted civilization
that we have established throughout these lands.
We commemorate with gratitude and mercy, on the
occasion of the August 30 Victory Day, the founder of
our Republic, Mustafa Kemal Atatürk, our heroes of the
War of Independence, and our martyrs who gave their
lives to make these lands our homeland since our Victory of Manzikert in 1071; I sincerely believe that our
nation and country will live under the shadow of our
flag with crescent and star as long as the world exists.
The accomplishments of our young people in the 2020
Tokyo Olympics fit well with the month of August,
which we call the "Month of Victories." Medals earned
by our young people in sports including archery, boxing, karate, artistic gymnastics, taekwondo, and wrestling have made each of us proud as a nation. The
2020 Tokyo Olympics, from which we returned with
2 gold medals, 2 silver medals, and 9 bronze medals,
shown to all of us what our young people can achieve
with patience, determination, and disciplined practice.
I would like to thank all of our athletes who represented
our country in Tokyo, whether they achieved a ranking or
not, and I would like to congratulate our young people
who raised our wonderful flag in Tokyo by winning medals in various branches.

We shared the pride of our victories and the joy of
our Olympic accomplishments in August, as well as
the grief of the fire and flood that raged in several regions of our country. The forest fires in the Mediterranean and the Southern Aegean burned a hole in
each of our hearts. While the fires were brought under control by the strength and unity of our country
and nation, we, as the Ministry of Transport and Infrastructure, were on the ground and mobilized all of our
resources for extinguishment and cooling operations.
We were also deeply affected by the flood catastrophes in the provinces of Bolu, Karabük, Bartın,
Kastamonu, and Sinop. As the Ministry, we promptly responded to the needs of the region and worked
tirelessly to turn the life to its normal pace by keeping the village roads open during this catastrophe.
Under the leadership of our President, His Excellency Mr.
Recep Tayyip Erdoğan, we shall continue to clear all remnants of the fire and flood catastrophes and promptly
heal our citizens' wounds. We pray for Allah's mercy on
our citizens who perished in the catastrophes we faced,
as well as condolences to their families; I extend my best
wishes to our beloved nation. May Allah almighty keep
our country and nation safe from any catastrophes.
Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
AĞUSTOS / AUGUST
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Foreword

Sunuş

Zaferlerin
Ayında Olimpiyat
Başarılarımızla
Gururlandık
Ağustos ayında gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada hepimizi derinden yaralayan doğal afetler yaşadık. Ülkemizin birçok noktasında ortaya çıkan orman
yangınları ve sellerden ötürü hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, milletimize
geçmiş olsun temennilerimi iletmek istiyorum. Devletimiz tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşlarımızın ve doğamızın yaralarını sararken, PTT Ailesi olarak biz de her zaman olduğu gibi milletimizin
yanındaki yerimizi aldık. 181 yıllık tarihimiz boyunca
vatandaşlarımızın zor zamanlarında üstlendiğimiz
görevlerimizi, doğal afet koşullarında da aksatmadan
sürdürmeye devam ettik.
Bir yandan doğal felaketlerin üzüntüsü içindeyken
bir yandan da Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’ndan gelen haberler ile bir nebze olsun mutlu olduk.
Olimpiyat tarihimizin en başarılı performanslarından
birini gösterdiğimiz bu turnuvada birçok ilki yaşadık.
Okçulukta ilk altın madalyamızı Mete Gazoz’la kazanırken yine ilk defa kadınlar boks branşında Busenaz
Sürmeneli ile olimpiyat şampiyonluğuna uzandık.
Toplamda on üç madalya ile tamamladığımız oyunlarda Kadın Millî Voleybol Takımımızla çeyrek finalde
yer alarak tarih yazmayı başardık.
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We Are
Proud of Our Olympic
Success During the
Month of Victories
Bizim için zaferlerin ayı olarak nitelendirebileceğimiz
Ağustos ayının tarihimizde büyük önemi bulunuyor.
Anadolu’yu bir Türk yurdu hâline getiren Malazgirt
Zaferi’yle ve bu zaferden 851 yıl sonra, Kurtuluş Savaşı’nın en çetin mücadelelerinden birinin gerçekleştiği
Büyük Taarruz ile Anadolu’nun ilelebet vatan toprağı
olacağını tüm dünyaya ilan etmiş olduk.
Milletimizin özgür olmak için her şeyi göze aldığı, “Ya
istiklâl ya ölüm” diyerek topyekûn katıldığı bu mücadelenin sonunda elde ettiğimiz galibiyetin kıvancı içerisinde, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten
kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş
Savaşı kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygı ile
anıyorum.

Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü

Natural catastrophes struck our country and the rest
of the world in August, inflicting severe harm on all
of us. I pray for Allah's mercy on our citizens who perished as a result of forest fires and floods in various
regions of our country, and I pray that our country
recovers quickly. While our country mobilized all of
its resources to heal the wounds of our citizens and
nature, we, the Turkish Post (PTT) Family, stood behind our nation as we always have. We have continued to carry out our tasks, which we undertook during
the challenging times our citizens endured, without
interruption, even in the face of natural disasters throughout our 181-year history.
While catastrophic events were heartbreaking, the
news from the Tokyo 2020 Olympic Games was rather uplifting. In this tournament, we have achieved
several firsts, including one of the most successful
performances in our Olympic history. While Mete Gazoz earned our first gold medal in archery, Busenaz
Sürmeneli reached the Olympic championship for
the first time in women's boxing. We finished the games with a total of thirteen medals and made history
by competing in the quarter finals with our Women's
National Volleyball Team.

The month of August, can be considered as the
"Month of Victories," holds a special place in our history. With the victory of Manzikert, which proclaimed
Anatolia as a Turkish homeland, and the Great Offensive, one of the severest battles of the War of Independence, we affirmed to the entire world that Anatolia will always be a Turkish homeland.
I sincerely celebrate the August 30 Victory Day, proud
of our nation's victory at the end of this battle, in which our nation risked all to be free, saying "either freedom or death." I commemorate Gazi Mustafa Kemal
Atatürk and our War of Independence heroes with
mercy, gratitude, and respect.

Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation
AĞUSTOS / AUGUST
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•
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Millî Mücadele
Başlarken
Prof. Dr.
M. Tayyib Gökbilgin
Millî Mücadele
Başlarken
Prof. Dr.
M. Tayyib Gökbilgin
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Gelecek (2001)
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Bir Mâniniz
Yoksa Annemler
Size Gelecek (2001)
Ayfer Tunç
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İnkılap tarihi her zaman ilgimi çeken
bir alan olmuştur. 30 Ağustos Zaferimizi kutladığımız bu ay, kütüphanemdeki tarih kitaplarını gözden
geçiriyor ve hafızamı tazeliyorum. Bu
alanda en çok faydalandığım ve “referans” kabul ettiğim eserlerden biri
Prof. Dr. M.Tayyib Gökbilgin’in “Millî
Mücadele Başlarken” adlı kitabıdır.
İlk olarak iki cilt hâlinde yayımlanan
kitap 2011 yılından itibaren tek cilt
olarak basılmaya başlanmış. Kitabın
1959’da yayımlanan 1. cildi Mondros
Mütarekesi’nden Sivas Kongresi’ne
uzanan zorlu yılları yani Millî Mücadele’nin başlangıç dönemini işliyor.
1965’te yayımlanan 2. ciltte de Sivas
Kongresi’nden Büyük Millet Meclisinin açılmasına kadar geçen olaylar
ele alınıyor. Kitabı okuduğunuzda
Prof. Dr. M. Gökbilgin’in Millî Mücadele yıllarını akademik bir yaklaşımla ve
son derece ayrıntılı bir şekilde ele aldığını görecek ve ülkemizin kurulduğu koşulları çok daha iyi anlayacak-

Ayfer Tunç’un ilk olarak 2001 yılında yayımlanan “Bir Mâniniz
Yoksa Annemler Size Gelecek”
isimli kitabı 70’li yılların mahalle ve komşuluk ilişkilerini esprili
bir dille anlatıyor. Kitap, Balkan
ülkeleri arasında düzenlenen
“Balkanika Ödülü”nü kazanmış
ve birçok yabancı dile çevrilmiş.
Buram buram nostalji kokan
kitabın kapağında yazarın kendi çocukluk fotoğrafı yer alıyor.
Kitabın dili öyle samimi ki kendimi bir aile büyüğümün anılarını dinler gibi hissediyorum.
162 başlık arasında en çok sokak
oyunları ilgimi çekiyor. Yaşım o
kadar ileri olmasa da tüm bu
oyunlara ben de aşinayım: Ya-

sınız. Prof. Dr. M. Tayyib Gökbilgin’in
Millî Mücadele yıllarını şahsen yaşamış olması kitabın değerini daha da
artırıyor. Bağımsızlık mücadelemizde
milletimizin sergilediği fedakârlıkları
daha iyi anlamak ve Millî Mücadele
kahramanlarımızı anmak istiyorsanız
bu kitabı mutlaka okumalısınız.

History of the Revolution has
always been an area of interest
to me. During this month when
we celebrate our victory August
30th, I go through the history
books in my library and refresh
my memory. One of the works I
benefit from the most and take
as a "reference" is the book of
Prof. Dr. M. Tayyib Gökbilgin named "Millî Mücadele Başlarken".
The book was first published in
two volumes but continued to
be published in one volume as of
2011. The 1st volume of the book
published in 1959 addresses
the difficult times experienced
between Armistice of Montrose
and Sivas Congress, in other words, the beginning of the National
Struggle. The 2nd volume, on the
other hand, addresses the events
encountered between the Sivas
Congress and the opening of the
Great National Assembly of Tur-

key. . . Once you read the book,
you will see that Prof. Dr. Gökbilgin addressed the National Struggle period with an academic
approach and in an extremely
detailed manner, and you will
better understand the conditions of the establishment of our
state. . . The fact that Prof. Dr. M.
Tayyib Gökbilgin personally experienced the National Struggle
period makes the book so much
more valuable. If you want to
better understand the sacrifices
of our nation in our struggle for
independence and commemorate our National Struggle heroes, then you should definitely
read this book.

kan top, istop, seksek, beştaş,
ip atlama derken tekrar çocukluğuma dönüyor; uçurtmaları,
topaçları, bez bebekleri, bilyeleri hatırlıyorum. Kitap; dönemin modasından sınıflardaki
kalemtıraş kuyruklarına, kaset
doldurtmaktan fotoğraf albümlerine kadar herkese hitap edecek detaylarla dolu. Eminim siz
de çocukluğunuzdan, gençliğinizden kısacası kendinizden bir
parça bulacaksınız. Kitap sadece bir 70’ler nostaljisi değil bir
dönemin kültürünü kayıt altına
alıp arşivlere armağan eden tarihsel bir belge olarak da görülebilir.

Ayfer Tunç's book "Bir Mâniniz
Yoksa Annemler Size Gelecek,"
first published in 2001, chronicles the story of the 1970s neighborhood and neighborhood
relations in a humorous style.
The book received the “Balkanika Award,” which was organized among Balkan countries,
and it has been translated into
numerous foreign languages.
Filled with nostalgia, the book
has the author's childhood picture on the cover. The narrative
of the book is so sincere that I
feel like I am a part of a large family. Among 162 headings, I am
most interested about those related to street games. Although

I am not that advanced in age,
I am familiar with all these games. Reading about dodgeball,
stop, hopscotch, jacks, jump-rope, I go back to my childhood
and remember kites, humming
tops, rag dolls and marbles. The
book is filled with all kinds of
details appealing to everyone
such as the fashion of that time,
pencil sharpener lines, recording
cassette tapes, and photograph
albums. I am sure that you will
find a piece of your childhood
or youth in this book. The book
is not only a nostalgia from the
70s but it can also be considered
a historical document recorded
and gifted to archives.
AĞUSTOS / AUGUST
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Ah Güzel
İstanbul
Atıf Yılmaz (1966)
Ah Güzel İstanbul
Atıf Yılmaz (1966)
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Hachi: Bir Köpeğin
Hikâyesi – Lasse
Hallström (2009)
Hachi: A Dog's Tale
Lasse Hallström (2009)
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Senaryosunu Safa Önal ve Ayşa
Şasa’nın yazdığı ve Atıf Yılmaz’ın
yönettiği 1966 yapımı “Ah Güzel
İstanbul”, Yeşilçam’ın en önemli
filmlerinden biri. Film, Sadri Alışık’ın canlandırdığı Haşmet İbriktaroğlu karakterinin kendini tanıtmasıyla başlar. Köklü ve zengin
bir ailenin çocuğu olan Haşmet,
aile mirasını tüketmiş ve seyyar
fotoğrafçılık yapmaya başlamıştır.
Günlerden bir gün artist olmak
için İzmir’deki evinden kaçan
Ayşe (Ayla Algan) ile yolları kesişir. Haşmet ve Ayşe’nin romantik
aşk hikâyesi, genel olarak eski ile
yeninin çatışmasını yansıtır. Bu
hikâyede Haşmet eskiyi, yani geleneği temsil ederken Ayşe yeniyi
temsil etmektedir. Film siyah beyaz olsa da gözümüze çok renkli
ve sıcak görünür. Bu renk ve sıcaklık; filmin yansıttığı mahalle
kültürü, dostluk, komşuluk ve

karşılıksız yardımlaşma ilişkilerinden gelir. İstanbul’un bir dönemini öyle güzel belgeler ki izlediğiniz manzaralara hayran kalırsınız.
Sadri Alışık’ın final repliği ise filmi
bir “sinema klasiği” hâline getiren
son dokunuş olmuştur: “Korkma,
dünyada her zaman inanılacak
sağlam şeyler bulunur.”

2009’da vizyona giren “Hachi: Bir Köpeğin Hikâyesi”, kolay
kolay ağlamayan insanları bile
duygulandıracak derecede etkili. Lasse Hallström’ün yönettiği filmde, Richard Gere’in en iyi
performanslarından birini izliyoruz. Ancak filmin esas yıldızı,
Akita cinsi bir köpek. Yavru köpek, Profesör Parker Wilson tarafından tren istasyonunda bulunup sahipleniliyor. Haçiko adı
verilen sevimli köpek, zamanla
tüm ailenin kalbini kazanıyor
ama özellikle Profesör Wilson’la
çok sıcak bir dostluk kuruyor.
Onu her sabah tren istasyonuna bırakıp akşam karşılamayı da
âdeta bir görev biliyor. Bir akşam

bu rutin bozuluyor ve Profesör
Wilson geri gelmiyor. Haçiko da
sonraki 9 senesini aynı tren istasyonunda sahibini bekleyerek
geçiriyor. Mahalleli istasyonun
önüne Haçiko’nun heykelini dikerek onun sahibine duyduğu
sevgiyi ve sadakati onurlandırıyor. Film, köpeklerle insanların
dostluğunu ve aralarındaki sıcak
bağı o kadar güzel yansıtıyor ki
bu hâliyle izleyenlerin yüreğine
dokunuyor. Biz de Haçiko gibi
ömrünün çoğunu sokaklarda
geçiren ve mahallelerimizin birer sakini olan dostlarımıza biraz
mama, biraz su, biraz da sevgi
sunabiliriz.

Ah Güzel İstanbul (Oh beautiful İstanbul) is one of most important
Yeşilçam (Turkish cinema) movies.
Its scenario was written by Safa Önal
and Ayşa Şasa and it was directed by
Atıf Yılmaz in 1966. The movie starts
with the introduction of Haşmet İbriktaroğlu played by Sadri Alışık. The
son of a well-established and rich
family, Haşmet drained the family
inheritance and started working as
a mobile photographer. He comes
across with Ayşe (Ayla Algan) who
run away from her home in İzmir to
be an artist. The romantic love story
of Haşmet and Ayşe generally reflects the conflict between the old and
new. Haşmet represents the old, in
other words, tradition while Ayşe
represents the new in this story.
Even though the movie is black and
white, it looks colorful and warm.
This color and warmth come from
the neighborhood culture, friendship, neighborship, and outright cooperation relationships reflected by

the movie. The movie documents
a certain period of Istanbul so beautifully that you be amazed by the
views you watch. The final line of
Sadri Alışık was the final touch turning the movie into a "classic": "Do
not be afraid, there is always something to believe in the world."

"Hachi: A Dog's Tale" came to the
theaters in 2009 and it is such
a dramatic movie that it can
make people who would not cry
easily to cry. Directed by Lasse
Hallström, the movie presents
one of the best performances
of Richard Gere. However, the
leading star of the movie is an
Akita breed dog. The puppy is
found and adopted by Professor
Parker Wilson in a train station.
The cute puppy named Haçiko
wins over the whole family but
a very sincere friendship is established between he and Professor Parker Wilson. He takes
it as his duty to leave and welcome him to the train station

every day. This routine is disrupted one day, and Professor Wilson does not come back. Haçiko
spends the next 9 years waiting
for his owner in the same train
station. The neighborhood people erect the statue of Haçiko
in front of the station and honor
his love and loyalty to his owner.
The movie reflects the friendship and sincere bond between
dogs and people so good that
it touches the audience's heart.
We can put some food and water and give a little love to our
animal friends spending most
of their lives in the streets and
become the residents of our neighborhood.
AĞUSTOS / AUGUST
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•
DIZI / TV SERIES

Rasim Öztekin ve
Seksenler
Rasim Öztekin and
Seksenler

•
MÜZE / MUSEUM

Poyraz Konağı
Eski Malatya
Mahalle Yaşam
Müzesi
Poyraz Konağı
Eski Malatya Mahalle
Yaşam Müzesi
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Birol Güven ve ekibinin yaptığı Seksenler, 2012 yılında hayatımıza girdi.
TRT’de yayımlanan bu dönem dizisi
80’li yılların mahalle hayatını, komşuluk ilişkilerini ve esnaf dayanışmasını tüm sıcaklığıyla yansıtıyor. Ünlü
sanatçı Rasim Öztekin, dizinin kalabalık oyuncu kadrosunun yıldızıydı.
Dizide baba karakteri Fehmi’yi canlandıran Öztekin, ailenin yaşadığı
gündelik olayların merkezinde babacan, bilge, sempatik hâlleriyle hepimizi gülümsetiyor, âdeta modern
zaman Münir Özkul’u gibi doğruluğu ve dürüstlüğü temsil ediyordu.

Seksenler (The Eighties) written and
directed by Birol Güven came to our
lives in 2012. The period series broadcasted in TRT presents the neighborhood life, relations and artisan solidarity with all its sincerity. Distinguished
artist Rasim Öztekin was the star of
the large cast of the series. Playing
the father character Fehmi in the series, Mr. Öztekin makes us smile with
his fatherly, wise and sympathetic attitudes in the center of daily events
experienced by the family. He represented integrity and honesty as if the
modern-day version of Münir Özkul.

Geçtiğimiz aylarda Öztekin’i kaybettik. Vefat haberi sadece Seksenler
Ailesi’ni değil, tüm Türkiye’yi üzdü.
Rasim Öztekin; Kel Hasan Efendi’den İsmail Dümbüllü’ye, İsmail
Dümbüllü’den Münir Özkul’a, Münir
Özkul’dan Ferhan Şensoy’a aktarılan ve Türk tiyatrosunun “ustalık nişanesi” kabul edilen kavuğu bir süre
elinde tutmuştu. Rasim Öztekin, yer
aldığı tiyatro oyunları, müzikaller,

sinema filmleri ve dizilerde unutulmaz performanslara imza atarak
ustalığını sergilemiş, geniş kitlelerin sevgisini ve saygısını kazanmıştı. Sanatsal içerikli çalışmalar kadar
yüksek gişeli ticari filmlerde de yer
alan ünlü sanatçı, ardından “bir hoş
sada” bırakmayı başardı. Yıllar geçse
de eserleriyle hatırlanmaya ve sevilmeye devam edecek.

Malatya’da Battalgazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Mahalle Yaşam Müzesi, ziyaretçilerine oldukça ilginç bir deneyim sunuyor.
Müze, 1890’da yapımı tamamlanan
ve 2011’de restore edilen Poyraz Konağı’nda kurulmuş. Zaten konağın
kendisi başlı başına bir müze. Geleneksel Türk evinin avlu, selamlık, sofa, işlik gibi tüm bileşenlerini
taşıyor. Avludan adımımı attığım
andan itibaren buram buram tarih kokusu alıyorum. Konaktaki her
adımımda tarihin ayak izleri de peşimden geliyor. İçeride eski dönem
kıyafetlerinden ev mobilyalarına,
mutfak eşyalarından yastık – yorgan takımlarına, zanaat aletlerin-

den dantel işlemelerine kadar kültürümüzü yansıtan pek çok obje
sergileniyor. En çok da bal mumu
heykeller ilgimi çekiyor. Yöresel kıyafetlerle sergilenen bu bal mumu
heykeller; ekmek pişiren, gergef
işleyen, yorgan diken insanları canlandırarak bir dönemin yaşantısına
âdeta hayat veriyor. Oldukça ayrıntılı ve gerçekçi yapılmış heykelleri
görünce kendimi müzeye değil de
misafirliğe gitmiş gibi hissediyorum. Bu sayede eski mahalle, aile
ve komşuluk kültürünün sıcaklığını hissediyorum. Malatya’ya giderseniz bu güzel müzeyi görmeden
dönmeyin.

Şensoy for a while. Rasim Öztekin
displayed his mastership with unforgettable performances in theather
plays, musicals, movies and TV series
and earned the love and respect of
large masses. Appearing in art works
as well as commercial movies with
high box office, the artist succeeded
at leaving "a fine legacy" behind. His
works will be watched, remembered
and loved even if years pass by.

We lost Mr. Öztekin in the last month.
The news of his death pained not
only the Seksenler Family but the
entire Turkey. Rasim Öztekin held
the quilted turban considered the
"mastership mark" of Turkish theather which was transferred from Kel
Hasan Efendi to İsmail Dümbüllü,
from İsmail Dümbüllü to Münir Özkul, and from Münir Özkul to Ferhan

Mahalle Yaşam Müzesi (Neighborhood Life Museum) supplied
to the city by Battalgazi Municipality in Malatya, provides an interesting experience to visitors.
The museum was established in
Poyraz Mansion built in 1890 and
restored in 2011. The mansion itself is a museum. It has all the
components of a traditional Turkish house such as the garden,
welcoming area for men, sofa,
and atelier. The moment I step in
the garden, I smell and feel the
history. The footsteps of the history follow my every move in the
mansion. Many objects reflecting
our culture such as old clothes,

house furniture, kitchenware,
quilt sets, handicraft tools, and
laceworks are exhibited inside.
I am most interested about beeswax sculpture. These beeswax
sculpture displayed wearing traditional outfits animate people
baking bread, embroiding and
stitching and present the live of a
certain era. I feel like I am visiting
a friend rather than a museum
looking at very detailed and realistic sculptures. Thus, I feel the
warmth of old neighborhood, family and neighborship culture.
Do not forget visiting this museum if you go to Malatya.
AĞUSTOS / AUGUST
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İZMIR’IN KALBININ
ATTIĞI YER
TARIHÎ KEMERALTI
ÇARŞISI
THE HEART OF İZMİR
HISTORICAL KEMERALTI BAZAAR
•
İzmirlilerin gündelik yaşamının merkezinde konumlanan Kemeraltı; tarihî dokusu, ticari hareketliliği ve kendine has kültürüyle İzmir’i İzmir yapan unsurların başında geliyor. İyonyalılardan Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara
birçok uygarlığın ruhunu taşıyan tarihî çarşı, İzmir Limanı’nın çevresinde gelişmiş ve yüzyıllar boyunca şehrin kalbinin attığı yer olmuş.
Deprem, yangın, salgın gibi badireler atlatarak İzmir tarihine tanıklık eden Kemeraltı, işgal kuvvetlerine ilk kurşunun atıldığı yer olarak da ülkemizin kaderini etkilemiş. Kurtuluş müjdesi de hemen girişindeki Hükümet Konağı’nda verilmiş. Haydi İzmirlilerin deyimiyle “Kemeraltı’na inelim” ve onun labirent gibi
birbirine açılan sokaklarında kaybolalım.
Located in the center of the daily lives of people living in İzmir, Kemeraltı is one of the
elements complementing İzmir with its historical structure, commercial mobility, and
specific culture. The historical bazaar carrying the spirit of many civilizations from
Ionians to Romans, Seljukians and Ottoman has developed around İzmir Harbor and
become the heart of the city for hundreds of years.
Witnessing the history of İzmir after overcoming tragedies like earthquakes, fire, and
pandemics, Kemeraltı affected the fate of our nation as the place first gun was fired against
occupation forces. The struggle for independence was put up in Hükümet Konağı at the
entrance of the bazaar. As stated by the residents of İzmir, "let us go to Kemeraltı" and get
lost in its maze-like streets.
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Kemeraltı, ülkemizin en eski ve en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden
biridir. Esnaf kültürümüzü tüm canlılığıyla yaşatan çarşı, günümüzde yaklaşık 270 hektarlık alanda, 230’u aşkın
farklı sektöre dokunan 10.000’den fazla iş yerini barındırıyor. Çarşı o kadar
büyük ki başlı başına bir “semt” olarak
tanımlanıyor.
Kemeraltı esnaf kültürümüzün ve
geleneksel zanaatlarımızın nesilden
nesile aktarıldığı bir okul gibi de görülüyor. Kemeraltı esnafının çoğunluğu
çarşının kumaş, kahve, zımpara kokan
sokaklarında çocuk denecek yaşta
meslek hayatına atılmış. Baba yadigârı
dükkânlar, müdavim müşterileri sayesinde yıllarca ayakta kalmış ve zaman
içerisinde birer markaya dönüşmüş.

Kemeraltı; İzmir’in tekstil, gıda,
yayıncılık, matbaa ve kırtasiye
alanında birçok markasının
doğduğu yer. Çarşı sanatçıların,
gazetecilerin ve öğrencilerin
buluşma noktası olarak müthiş
bir üretkenliği yansıtıyor.
Kemeraltı is the place of birth of many
brands in textile, food, publishing,
printing, and stationery. The bazaar reflects
an amazing productivity as the meeting
point of artists, journalists, and students.

Kemeraltı is one of the oldest and biggest shopping centers in Turkey. Sustaining our culture of chandlering with
all its vitality, the bazaar is located in an
area of almost 270 hectares and contains
more than 10.000 workplaces operating
in more than 230 sectors. The bazaar is
so large that it is defined as a "district".
Beyond being a bazaar, Kemeraltı is
regarded a school where our culture
of chandlering and traditional crafts
are passed down from generation to
generation. The majority of the shopkeepers in Kemeraltı entered upon
business life at a very early age in the
streets of the bazaar filled with fabric,
coffee, and emery odors. Family heirloom shops have survived thanks to
regular customers and turned into a
brand in time.
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TARİHİ KIZLARAĞASI HANI
VE HİSAR CAMİİ
HISTORICAL KIZLARAĞASI
BAZAAR AND HISAR
MOSQUE

KEMERALTI’NA İNELIM

LET'S GO TO KEMERALTI

Kemeraltı’nın tek bir girişi yok. Ama
ana girişi Konak Meydanı’ndan. Saat
Kulesi ve Hükümet Konağı’nı selamlayıp Anafartalar Caddesi’nden çarşıya
girebilirsiniz. Bu ana rotada bir süre
ilerledikten sonra kendinizi “kaybolmuş” hissetmeniz mümkün. Öyle ki
çarşının labirent gibi birbirine açılan
sokaklarında ilerlerken nereden çıkacağınıza dair planlarınızı birkaç kez
değiştirmeniz kuvvetle muhtemel.
Hisar, Basmane, Tilkilik, Mezarlıkbaşı,
Agora, İkiçeşmelik ve Damlacık semtleri ile çevrelenen tarihî çarşı tüm bu
semtlerle bütünleşmiş bir görüntü veriyor. Bu nedenle çarşıda alışverişe çıkanların tanımlanmış tek bir rota izlemesi çoğu zaman mümkün olmuyor.

Kemeraltı has more than one entrance. But the main entrance is from
Konak Square. You can salute the
Clock Tower and Hükümet Konağı
and enter the bazaar from Anafartalar
Street. You may feel "lost" after moving
ahead on this route. It is quite possible for you to change your plans about
which exit to use for a few times while
proceeding in the maze-like streets of
the bazaar. The historical bazaar surrounded by Hisar, Basmane, Tilkilik,
Mezarlıkbaşı, Agora, İkiçeşmelik and
Damlacık districts appears integrated
with all these districts. Thus, it is not
possible for those out for shopping
in the bazaar to follow a single route
most of the time.
AĞUSTOS / AUGUST
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ETHNOGRAPHY MUSEUM

İZMIR TARIHINE TANIKLIK
Kemeraltı’na ana girişten girip hemen sağa dönünce kendimizi Millî
Kütüphane Caddesi’nde buluyoruz.
Caddenin sonuna doğru Cumhuriyet
Dönemi'nde inşa edilmiş iki tarihî binayı görüyoruz: “Devlet Opera ve Balesi
Elhamra Sahnesi” ve “Millî Kütüphane”.
Biraz ileride tarihî Damlacık sokaklarının yamacında Diş Hastanesi ve Etnografya Müzesi var. Çarşının ana girişinden itibaren Körfez’e paralel uzanan
Birinci Beyler, İkinci Beyler, Üçüncü
Beyler sokakları birbirine açılan pasajlarla örülü. Pasajlardaki yolculuğunuzun derme çatma bir çay ocağına, salaş bir esnaf lokantasına ya da asırlık bir
dibek kahvecisine varması dinlenme
zamanının geldiğini gösteriyor.
ESKI LIMANIN KIYI ÇIZGISI:
HANLAR VE CAMILER
Kemeraltı, Osmanlı döneminden kalma beş önemli camiye ev sahipliği yapar: Kemeraltı (1671), Başdurak (1652),
Kestanepazarı (1668), Şadırvanaltı (1636)
ve Hisar (1597-1598). Bunlara Konak
Meydanı’na bir biblo gibi parlayan Yalı
Camii’ni de eklemekte fayda var. Yapımı
1755’te tamamlanan cami, İngiliz Ayşe
Camii olarak da biliniyor. Söz konusu
camiler yangın ve depremlerden hasar
görse de yeniden yapılmış ve İzmir halkına hizmet vermeye devam etmiş.
DEVLET OPERA VE BALESI ELHAMRA SAHNESI
NATIONAL OPERA AND BALLET ELHAMRA STAGE

Seyyah / Voyager

•
“Kemeraltı” adının
nereden geldiğine dair
farklı rivayetler var. Bazı
tarihçilere göre bölgenin
adı Anafartalar Caddesi
boyunca yer alan kemerli
yapılardan geliyor.
Bazılarına göreyse yıkılan
eski Saray Sineması’nın
açığa çıkardığı kemerin
ötesini işaret ediyor.

There are different
stories about the name
of "Kemeraltı" (archway
). According to some
historians, the name of the
region comes from the
arched structures located
along Anafartalar Street.
Some indicate the beyond
of the arch revealed by
the old demolished Saray
cinema.

YALI (İNGILIZ AYŞE) CAMII
YALI (İNGİLİZ AYŞE) MOSQUE

WITNESSING THE HISTORY
OF İZMİR
We found ourselves in Milli Kütüphane
Street after entering Kemeraltı from
the main entrance and turning to left.
We see two historical buildings constructed during the Republic Period
towards the end of the street: National
Opera and Ballet Elhamra Stage and
National Library. When we go a little
further, there is the Dental Hospital
and Ethnography Museum on the hill
of historical Damlacık streets. Extending parallel to the Gulf from the main
entrance of the bazaar, Birinci Beyler,
İkinci Beyler, Üçüncü Beyler streets
are full of alleys opening to one another. When you run into a makeshift tea
shop, a shabby artisan restaurant or a
century-old dibek coffee shop during
journey through the alleys, it means it
is time to rest.
THE COASTLINE OF OLD HARBOR:
INNS AND MOSQUES
Kemeraltı is home to five important
mosques from the Ottoman period.
Kemeraltı (1671), Başdurak (1652), Kestanepazarı (1668), Şadırvanaltı (1636)
and Hisar (1597-1598). We should count
Yalı Mosque shining as a trinket in Konak Square among these. Constructed in 1755, the mosque is also known
as İngiliz Ayşe Mosque. Even though
the abovementioned mosques were
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Camilerin çevresinde çok sayıda tarihî çeşme, sebil ve kemer kalıntısına
rastlamak mümkün. Hanlar ve kervansaraylar ise Osmanlı mimarisinin
özelliklerini birebir yansıtıyor. Özellikle
18. yüzyılda yaptırılan ve çarşıya mistik
bir atmosfer katan Kızlarağası Hanı,
İzmir şehir içi turizminin gözbebeği.
Dört giriş kapısı bulunan 2 katlı han,
Hisar Camii’nin hemen yanı başında
konumlanmış. Günümüzde halı, kilim,
takı, antika eşya gibi hediyelik ürünlerin satıldığı hanın avlusunda kahve içip yorgunluk atmak mümkün.
Hanın yan sokaklarından birinde ise
1868’de kurulan ve 70 yıl boyunca İzmirlilere hizmet veren tarihî Belediye
Binası bulunuyor. Bina günümüzde
Egemenlik Evi ve Çetin Emeç Sanat
Galerisi olarak kullanılıyor.
Kemeraltı’nın iç kesimlerinde kalan
Abacıoğlu Hanı yakın zamanda restorasyonu bitirilen bir diğer önemli yapı.
18. yüzyıl başlarında yaptırıldığı tahmin
edilen handa mutfak atölyeleri, börekçiler, müzikli restoranlar ve el sanatı
ürünleri satılan dükkânlar bulunuyor.

KIZLARAĞASI HANI
KIZLARAĞASI INN

18. yüzyılda
yaptırılan ve
Kemeraltı’na mistik
bir atmosfer katan
Kızlarağası Hanı,
İzmir turizminin
gözbebeği.
Presenting a mystical
atmosphere to the
bazaar, Kızlarağası Inn,
established in the 18th
century, is the center of
tourism in İzmir.

damaged by fires and earthquakes,
they have been reconstructed and
serving the people of İzmir.
There are many historical wells, public fountains, and arch ruins around
the mosques. Inns and caravansaries
reflect the characteristics of the Ottoman architecture completely. . Presenting a mystical atmosphere to the
bazaar, Kızlarağası Inn, established in
the 18th century, is the center of inner-city tourism in İzmir. Two-layered
inn with four entrance doors is located
next to Hisar Mosque. You can have a
coffee break and relax in the garden
of the inn where carpets, rugs, antics,
and souvenirs are sold. The Municipality Building, which was established
in 1868 and has been serving to the
people of İzmir for 70 years, is located
in one of the by-streets of the inn. The
building is now used as Egemenlik Evi
(National Sovereignty House Exhibition) and Çetin Emeç Art Gallery.
Another
significant
structure
that has recently been restored
is the Abacolu Inn, which is located in the inner parts of Kemeraltı.
AĞUSTOS / AUGUST
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Arap Hanı ile Leblebicioğlu ve Küçük Karaosmanoğlu hanları da
mimari özellikleri ve turistik değeriyle Kemeraltı’nı 24 saat yaşayan
canlı ve renkli bir merkez hâline
getiriyor.
HAVRA SOKAĞI
Balıkçı, turşucu, taze sebzeci,
peynirci, kahveci, lokumcu, baharatçı, leblebici, kuru gıdacı…
Şehirlinin gündelik gereksinimlerinin karşılandığı dükkânlarla
süslü Havra Sokağı, Kemeraltı’nın
en gözde yerlerinden. Sokağın
adı, çevresinde konumlanan 9
havradan geliyor. 15. yüzyılda İspanya ve Portekiz’den sürgün
edilen ve Osmanlı topraklarına
göç ederek asırlar boyunca barış
ve huzur içinde yaşayan Museviler, İzmir’de ilk olarak bu bölgeye
yerleşmiş. Buradaki yapılar özenle korunuyor ve İzmir’in kültürel
hayatına derinlik katıyor.

DÜĞÜN – BAYRAM ALIŞVERIŞI
HAVRA SOKAĞI
HAVRA STREET

•
Havra Sokağı şehir halkının
gündelik gereksinimlerinin
karşılandığı çok sayıda
dükkânla süslü.

Havra Street is filled with
many shops were city people
meet their daily needs.

The inn, which is estimated to have
been built in the early 18th century,
features culinary workshops, pastry
shops, restaurants with live music,
and handicraft shops. Arap Inn and
Leblebicioğlu and Küçük Karaosmanoğlu inns turn Kemeraltı into
a lively and colorful center open for
24 hours with its architectural features and touristic values.
HAVRA STREET
Shops for fish and pickle, greengrocer, shops for cheese and coffee, shops for Turkish delight,
spices, roasted chickpeas, and dry
food... Filled with shops where citizens meet their daily needs, Havra
Street is one of the popular places
in Kemeraltı. Jewish Community
exiled from Spain and Portugal
in the 15th century and migrated
to the Ottoman lands have first
settled in this region in İzmir and
have been living in peace and serenity. The buildings are preserved
meticulously and add depth to the
cultural life of İzmir.
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Kemeraltı’nda 1-2 dakika yürüseniz
neler görürsünüz neler: Kuyumcu, kumaşçı, kunduracı, oyuncakçı, gelinlikçi,
saatçi, gözlükçü, tatlıcı, havlucu, çeyizci,
züccaciyeci, tuhafiyeci… Kemeraltı’nda
yok yoktur. Otantik yapısıyla modern
AVM’lere direnen çarşı, özellikle bayram
günlerinde ve düğün sezonunda cıvıl
cıvıl olur. İzmirliler için evlilik, sünnet
ve bayram alışverişlerini Kemeraltı’nda yapmak âdeta bir ritüeldir. Alışveriş
sırasında sokak lezzetlerini tatmak da
olmazsa olmazdır. Bir esnaf lokantasında karnınızı doyuruncaya kadar kokusu
ve görüntüsüyle sizi cezbeden pek çok
lezzet tadabilirsiniz. Sokak lezzetleri
demişken bu şehirde simide “gevrek”
dendiğini hatırlatalım. Malum, İzmirliler bu konuda oldukça hassas.
SHOPPING FOR WEDDINGS HOLIDAYS
If you walk for 1-2 minutes in Kemeraltı,
you will see jewelry shops, fabric shops,
shoe shops, toy shops, bridal shops,
clockmakers, eyewear shops, patisserie,
towel shops, dowry shops, glassware
shops, clothing store... Nothing is missing in Kemeraltı. The bazaar resisting
against modern malls with its authentic structure becomes alive and well especially during holidays and wedding
season. It is a ritual for the citizens of İzmir to shop in Kemeraltı for weddings,
celebrations, and holidays. It is a must
to try out street foods while shopping.
You can try many delights attracting
you with its smell and appearance
until you eat your fill in traditional restaurants. Speaking of street foods, we
should remind you that simit (Turkish
bagel) is called "gevrek" (crispy) in this
city. The people of İzmir are very sensitive about this.
AĞUSTOS / AUGUST
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İZMIR AGORASI
Kemeraltı’nın Eşrefpaşa yönündeki
çıkışı Roma Dönemi'nden kalma
Agora Ören Yeri ile çevrelenmiş
durumda. MÖ 4. yüzyıla tarihlenen
antik kent, mermer sütunları, heykelleri ve sarnıçlarıyla İzmir tarihinin Roma Dönemi'ne ışık tutuyor.
Kazı çalışmalarının devam ettiği
bölgede Antik Tiyatro ve Roma Hamamı da gün yüzüne çıkartılıyor.
İzmir Agorası, Tarihî Kemeraltı Çarşısı ve Kadifekale birlikte İzmir’in
tarihsel önemini ve turizm gücünü
perçinliyor.

THE AGORA OF İZMİR
The exit of Kemeraltı in the direction
of Eşrefpaşa is surrounded by the
Agora Archaeological Site from the
Roman era. . The ancient city dating
back to the 4th century B.C. enlightens the Roman period in the history of İzmir with its marble pillars,
sculptures, and cisterns. An Ancient
Theater and Roman Bathhouse are
unearthed in the region where excavation works continue. The Agora of İzmir enhances the historical
importance and tourism power of
İzmir along with the Historical Kemeraltı and Kadifekale.
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Namazgâh semtindeki İzmir Agorası, Roma Dönemi'nden kalma bir
mücevher gibi parlıyor ve Kemeraltı’nın güzelliğini tamamlıyor.
The Agora of İzmir located in Namazgâh district shines as a jewelry from the Roman era
and completes the beauty of Kemeraltı.
AĞUSTOS / AUGUST
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Zelal Arabacı

Kültürümüzde
MAHALLE VE KOMŞULUK
Neighborhood and Neighborship
in Turkish Culture
•

“Devamlı veya geçici olarak ikamet etmek için kurulan küçük yerleşim birimi” anlamına gelen mahalle, Türk kültüründe bundan
çok daha öte anlamlar taşır. Bizim için mahalle; sımsıcak komşuluk ilişkileri temelinde paylaşmayı, yardımlaşmayı ve aidiyet duygusunu ifade eden bir sosyal alandır. Büyük dönüşümler yaşayan
dünyamızda yaşam alanlarımız hayli değişmiş olsa da mahalle
kültürünün bize hatırlattığı değerler bugün de özünü koruyor ve
farklı görünümlerle karşımıza çıkıyor.
Meaning "the small settlement unit established for permanent or temporary
residence", neighborhood means so much more than a settlement unit in
Turkish culture. It is a social sphere representing sharing, cooperation
and the feeling of belonging based on sincere neighborship relations.
Although our living areas and neighborhoods have changed significantly
in the ever changing world, the values evoked by the neighborhood culture
are still essential and come in different appearances.
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Türk devlet geleneğinde şehrin en temel idari
ve sosyal birimi mahalledir. Genellikle bir cami
etrafında kurulan mahalle; birbirini sarmalayan
sokaklarda konumlanan çeşme, fırın, bakkal,
kahvehane, sağlık ocağı, postane, çarşı, okul gibi
fiziki mekânlarla tamamlanır. Ancak mahalleye
ruh ve kimlik veren esas unsur bu fiziki mekânların çevresindeki haneler ve aralarındaki komşuluk ilişkileridir.
Mahallede hayat belli bir kültür, değer ve gelenek çerçevesinde örülür ve tüm mahalle sakinleri bu hayatın bir parçası olur. Mahallenin kendi
içinde ortaya çıkardığı düzen ve asayiş, zaman
içerisinde yazılı olmayan toplumsal kurallara dönüşür ve mahalle sakinlerine sorumluluk yükler.
Düğün, cenaze, bayram, asker uğurlama gibi
önemli olaylar tüm mahalleyi bir araya getirir.
Sokakların temizliği, çocukların gözetilmesi,
hasta ve yaşlıların bakımı gibi konular dayanışma anlayışı temelinde herkesin görevi olur.
AIDIYET DUYGUSU
Mahalle sakinleri zaman içerisinde kendi mahallelerine ait kültür ve yaşam tarzına güçlü bir aidiyet duyar. Bir mahalleye ait olmak, mahalleye
karşı sorumluluk yüklediği gibi insana bir konfor
alanı da sağlar. Bu, kendi özel alanında güvende
hissetmek ve zora düştüğünde yardımına koşulacağını bilmektir. Mahalledeki birlik ve dayanışma ruhu bu güven hissinin temelidir.
Gerçekten de mahalleler sınıf ve statü farkı gözetmeksizin herkesin bir arada yaşadığı alanlardır. Fakir ve zengin aileler, yan yana evlerde
oturup komşuluk yapabilir. Kimse kimsenin
ihtiyacına kayıtsız kalmaz ve yoksulluk mahalle içinde eritilerek görünmez hâle getirilir. Güvenliğin fiziksel boyutu da “kefalet sistemiyle”
sağlanır. Mahalleye birinin dâhil olabilmesi
için öncelikle mahalleliden birinin kefil olması
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Neighborhood is the basic administrative and
social unit in the Turkish state order. Generally
established around a mosque, the neighborhood is completed with surrounding streets
including physical places such as fountains,
bakeries, coffee houses, healthcare centers,
post offices, bazaars, and schools. However,
the main element constituting the soul and
identity of the neighborhood is the surrounding households and neighborship relations.
The life in a neighborhood is formed around
a certain culture, values, belief, ritual and custom and neighborhood residents become a
part of this life. The order established within
the neighborhood turns into unwritten social
rules in time and throw the book at the residents. Important events like weddings, funerals, holiday celebrations, sendoff events for
soldiers bring all neighborhood together. It is
everyone's duty to keep the streets clean, look
out for children and care for the elderly based
on the understanding of solidarity.
SENSE OF BELONGING
Neighborhood residents feel a strong belonging to the culture and life style of their neighborhood. Belonging to a neighborhood lays
a burden against the neighborhood as well
as providing people with comfort. Being a
neighborhood resident means feeling safe in
your personal space and knowing that people
will help you when in need. The spirit of unity
and solidarity in the neighborhood is the basis of this feeling of safety.
In fact, people from all classes and positions live
in harmony in the neighborhoods. Poor and
rich families live next to one another and establish neighborship relations. No one disregards
the needs of others and poverty is resolved and
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gerekir. Kefalet sistemi sayesinde kendiliğinden bir güven ortamı sağlanmış
olur. Bu sistem o kadar ciddiye alınır ki
mahallede bir suç işlendiğinde eğer
suçlu ortaya çıkarılmazsa tüm mahalleli sorumlu kabul edilir.
CANLI SOSYAL HAYAT
Mahalle, kişinin sosyalleştiği ilk mekândır. Yakın aile ve akrabalar dışında farklı
insanlarla karşılaşıp sosyalleştiğimiz ilk
yerdir. İster çocuk ister yetişkin olsun
mahallede herkesin bir “kafa dengi” vardır. Çat kapı yapılan komşu ziyaretleri ve
kapı önü sohbetlerinin yanı sıra mahallede pek çok sosyalleşme alanı bulunur:
Çeşme başı, cami avlusu, meydan, kahvehane, çarşı, muhtarlık… Bu mekânlarda bir araya gelinip sorunlar paylaşılır.
Koyu sohbetler eşliğinde yünler birlikte çırpılır, kışlıklar el birliğiyle hazırlanır.
Herkes birbirine karşı duyarlılık gösterir.
Ortak sevinç ve kederler mahalle sakinlerini daha da yakınlaştırır, komşular arasında bir nevi aile bağı oluşur.

•

KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE
MUHTAÇ

Eski mahallelerde yetimin
başını okşamak, yoksulu
gözetmek, hastaya ve
yaşlıya bakmak herkesin
ortak sorumluluğuydu.
Pişirdiği yemekten komşuya
ikram etmek, gelen tabağı
boş göndermemek
âdettendi. Her mahallede
muhtarın yanı sıra akıl
danışılan ve sözü geçen
kişiler bulunurdu.
It was everyone's common
responsibility to care for
orphans, help the poor and
take care of the patients
and elderly in the old
neighborhood. It was a
tradition to offer a plate on
the table and never return
the plate empty. There is
always peoples calling the
shots and asked for advice
in every neighborhood
except the local chief.
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eliminated within the neighborhood. The
physical dimension of safety is ensured
with the "surety system". For a person to
be included in the neighborhood, at least
one resident must stand surety for that
person. A safe environment is naturally
established with the surety system. This
system is regarded so high that if a crime
is committed in the neighborhood and
the criminal is not found, than the whole
neighborhood is accepted responsible.

Eski mahalle kültüründe olup da bugün
eksikliğini hissettiğimiz en önemli unsur
bu güçlü komşuluk ilişkileridir. Çocukların sokaklarda rahatça oynayabildiği, evimizin anahtarını komşumuza emanet
edebildiğimiz günler artık çok geride
kaldı. Yemek yaparken eksik malzememiz olduğunda komşumuzun kapısını
çalmayı da bugün pek tercih etmiyoruz.
Oysa şehirlerin bu ölçüde büyümediği
yakın geçmişe kadar komşuluk ilişkileri
çok daha sıcaktı. Bir mahalleye taşındığınızda telaşınızı bilen komşunuz bir kap
yemek getirir, çok geçmeden de “hoş
geldin”e gelirdi. Yeni komşu mahalleye
tanıştırılır, yabancılık çekmemesi sağlanırdı. Komşuda hasta varsa bir çorba
pişirilir, ihtiyaçları görülürdü. Öyle ki evlilik öncesinde gelin ve damat adayını
komşusundan sorarlar, düğünü de konu
komşu el birliğiyle yaparlardı.

Mahalleler sınıf ve statü
farkı gözetmeksizin
herkesin bir arada
yaşadığı alanlardır.
Mahalleli olmak; kendi
özel alanında güvende
hissetmek ve zora
düştüğünde yardımına
koşulacağını bilmektir.
People from all classes and
positions live in harmony in
the neighborhoods. Being a
neighborhood resident means
feeling safe in your personal space
and knowing that people will help
you when in need.

LEANING ON NEIGHBORS
The most important element of the old
neighborhood culture is these close
neighborship relations we are missing
today. The days when children freely
played on streets and we left our house
keys to our neighbors are long gone. We
no longer prefer to knock on our neighbor's door when we have missing ingredients while cooking. The neighborship
relations were so much more sincere in
the recent past when cities were not this
big. When you moved to a neighborhood, a neighbor would bring you food
and visited your house after a short while
to "welcome" you. The new neighbor
used to be introduced to other residents
and s/he was welcomed in every way. If
someone was sick, people would bring
soup and meet the needs. The neighbors of the bride and groom-to-be were
asked about them and the wedding was
held with the help of the neighbors.

VIVID SOCIAL LIFE
The neighborhood is the first place people socialize. It is the first place we see
and socialize with people other than close
family and relatives. Whether a child or
an adult, everyone has a "like-minded"
friend in the neighborhood. in addition
to unexpected neighbor visits and conversations on the doorstep, there are
many areas for socializing in the neighborhood such as the neighborhood
fountain, square, coffee house, bazaar,
neighborhood administration building.
People meet, converse and share their
problems in these places. People work
and prepare bottled foods for winter together. Everyone is sensitive about one
another. Shared joys and tragedies draw
the residents of the neighborhood closer
together, forming a kind of family bond.
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GÜNÜMÜZDE MAHALLE

YÜKSEK GÜVENLIKLI SITE,
MAHALLELER

Günümüzde hızlı kentleşme ve ileri haberleşme teknolojileriyle birlikte mahalle
kültürünün de bir değişime uğradığını
görüyoruz. Şehirlerin büyük bölümünde mahalle kültürünün ölçeği daralmış,
sokağa hatta apartmana indirgenmiş
durumda. Şehirler kalabalıklaştıkça aynı
apartmanda oturanlar bile birbirini tanımaz hâle gelmişken sosyalleşme ihtiyacı
da haberleşme teknolojileri aracılığıyla
“uzaktan” karşılanıyor. Mahalle kültürüne ait bazı ritüeller güncelliğini korusa
da yardımlaşma, dayanışma ve birbirinden haberdar olma hayli azalmışa benziyor. Bu da komşuluk ilişkilerini ve mahalleye duyulan aidiyeti zayıflatıyor. Çalışma
koşulları ve saatleri nedeniyle insanlar
kendilerine ve ailelerine ayıracak zaman
bulamazken komşuluk ilişkilerine hemen hiç zaman kalmıyor.

Şehirlerin büyümesi ve mahallelerin kalabalıklaşması “aşina” olduğumuz yüzlerin sayısını azaltınca güvenlik ihtiyacı
daha fazla öne çıkıyor. Bu nedenle günümüzde kapılarında güvenlik görevlilerinin beklediği siteler, parmak izi ya da
şifreyle girilen apartmanlar, kameralarla
izlenen plazalar yaygınlaşmaya başladı.
Bu “site – mahalleler” toplumun yüksek
gelirli kesimine kendi parkları, meydanları ve alışveriş merkezleriyle şehirden ayrışmış güvenli bir alan vadederken eski
mahallelerin sıcaklığından hayli uzak görünüyor. Bu sitelerin çoğunda insanlar
bireyselleşmiş ve çekirdek aile düzeyine
indirgenmiş bir yaşam sürüyor. Komşuluk ilişkileri de asansörde ya da otoparkta karşılaşıp “günaydın” demekten öteye
pek geçmiyor.

Şehirlerin büyük
bölümünde mahalle
kültürünün ölçeği
daralmış, sokağa hatta
apartmana indirgenmiş
durumda. Çalışma
koşulları nedeniyle
insanlar komşuluk
ilişkilerine zaman
ayıramıyor.
The neighborhood culture
has been downsized to a
street or even an apartment
in the large parts of cities.
People cannot spare time
for neighborship relations
due to working conditions
and hours.
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•
Yeni bir yaşam alanı
olarak ortaya çıkan siteler,
sakinlerine yüksek güvenlik
sağlasa da mahalle
sıcaklığından hayli uzak
görünüyor.
Having emerged as a new
living area, these building
estates provide high level
of security to residents
exempt of the sincerity of a
neighborhood.

TODAY'S NEIGHBORHOOD
The neighborhood culture has undergone a great change with rapid
urbanization and advanced communication technologies. The neighborhood culture has been downsized to
a street or even an apartment in the
large parts of cities. Cities got crowded and even people living in the same
apartment do not recognize one another. The need for socializing is now
met "remote" via communication
technologies. Although some rituals of the neighborhood culture are
still up-to-date, cooperation, solidarity, and being acquainted have lost
their occurance. This situation weakens the feeling of belonging to the
neighborhood and neighborship relations. How could people have time
for neighborship relations when they
cannot spare time even for themselves and their families due to working conditions and hours.

HIGH SECURITY BUILDING ESTATES
NEIGHBORHOODS
The need for security has increased
as the number of "familiar" faces
decreased with growing cities and
crowded neighborhood. Thus, building estates with security stuff on the
door, fingerprinted or passworded
apartments, camera-monitored plazas have become popular in today's
world. These estates and neighborhoods promise a safe space apart from
the city to high income people with
its own parks, squares and malls. But
they seem distant to the sincerity of
old neighborhoods. People live an individualized lives downsized to the nuclear families in most of these estates.
Neighborship relations are no more
than running into each other in elevators or parking lots and saying "good
morning".
AĞUSTOS / AUGUST

33

A’dan Z’ye / From A To Z
PERIHAN ABLA

BİZİMKİLER

EKMEK TEKNESİ

SÜPER BABA

ESKI BIR ÖZLEM
Büyük şehirlerin bazılarında eski
mahalle kültürünü muhafaza eden
semtler bulmak mümkün olsa da
mahalle sıcaklığı çoğumuz için eski
bir özlem. Belki de Perihan Abla, Ekmek Teknesi, Bizimkiler, Süper Baba
gibi mahalle dizilerini çok sevmemiz
ve birer klasiğe dönüştürmemiz bu
yüzden. Hâlâ bütün mahallelinin,
bir komşuya dair gündelik sıkıntıyı
çözmek için seferber olmasını ilgiyle
izliyor; o dizilerdeki karakterlerle kendimizi özdeşleştirebiliyoruz. Mahalle
kültürü hâlen zihinlerimizde tazeyken bize hatırlattığı değerleri, aramızdaki dayanışma duygusunu canlı
tutarak yaşamımıza katabiliriz.

YEARNING FOR THE PAST
This yearning might be the reason
why we love and classicize neighborhood-related TV series like Perihan Abla, Ekmek Teknesi, Bizimkiler, Süper Baba ve Seksenler. We
watch the mobilization of all the
residents to solve the daily distress
of a neighbor with interest and
we can identify ourselves with the
characters in those TV series. While
the neighborhood culture is still
fresh in our minds, we may incorporate the values that it teaches us
into our daily lives by maintaining a
sense of solidarity among us.
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Fatih Çavuşoğlu

EKONOMIMIZIN
GÜVEN VE İSTIKRAR UNSURU

MAHALLE

ESNAFI
An Element of Confidence and
Stability for Our Economy
NEIGHBORHOOD SHOPS
•
Bakkal, berber, kasap, fırın, tuhafiye…
Küreselleşme ve dijitalleşme çağında büyük bir dönüşüm
yaşamakla birlikte esnaf, mahalleyi mahalle yapan
unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Zincir mağazalar ve
e-ticaret siteleri ekonomik sistemdeki ağırlığını artırıyor
görünse de mahalle esnafı, tedarik zincirindeki ve istihdam
piyasasındaki önemini koruyor.
A local grocery store, a barbershop, a butcher, a bakery, a
haberdashery... Despite significant transformation of the
globalization and digitalization era, shopkeepers remain one of
the elements that define a neighborhood. Although chain stores
and e-commerce sites appear to be gaining a place in the economic
system, neighborhood shops continue to play an important role in
the supply chain and employment market.
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Bugün hızlıca yer değiştirebilen mal
ve hizmetler sayesinde dünyanın bir
ucunda üretilen herhangi bir ürüne
hiç olmadığı kadar kolay ulaşabiliyoruz. Üretim maliyetlerinin düşmesi
ürün fiyatlarına yansıyor ve el emeğinin yerini, makinelerin kullanıldığı kitlesel üretim alıyor. Bu durum ısmarlama kunduraları raflardan indirip bize
fabrikadan çıkan spor ayakkabıları sunuyor. Doğal olarak bu ayakkabıların
bize ulaştığı mecra da değişiyor. Mahallemizdeki kunduracılar AVM dükkânlarının ışıklı vitrinlerinin gölgesinde kalıyor.
SADECE BIR “TIK” UZAKTA

•
Pandemi nedeniyle
sokağa çıkma
kısıtlamalarının uygulandığı
günlerde temel tüketim
malzemelerine esnafımız
aracılığıyla eriştik.
We had access to
essential consumer goods
through our shopkeepers
on days when lockdowns
were imposed due to the
pandemic.

Önce kırtasiyeden kozmetiğe, elektronikten şarküteriye, aklımıza gelen her
türlü ürünü içeren süpermarketler…
Sonra bir dokunuşla sepete girip kapımıza kadar gelen temassız siparişler…
Küreselleşme ve dijitalleşmeyle birlikte tedarik zincirinin yaşadığı dönüşüm
oldukça hızlı ve çarpıcı oldu. Bu dönüşümün merkezinde de büyük ölçüde
mahalle esnafı yer aldı.
DÖNÜŞEN GELENEKSEL SISTEM
Sanayi Devrimi’yle başladığını kabul
ettiğimiz küreselleşme, geldiğimiz
noktada öyle bir boyuta ulaştı ki ulusal ekonomiler uluslararası yapıyla
âdeta bütünleşti. Üretim, dağıtım ve
tüketimde ulus üstü yapıların hâkim
olduğu bu sistem, sosyal ve ekonomik
hayatımızı da derinden etkiledi.
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First, supermarkets with every product
imaginable, from stationery to cosmetics, electronics to charcuterie… Then contactless orders arriving at our door with
the click of a button on the cart. The
transformation of the supply chain has
been quite rapid and dramatic as a result
of globalization and digitalization. The
neighborhood shopkeepers remained
largely at the heart of this transformation.
TRANSFORMING TRADITIONAL SYSTEM
Globalization, which we accept to have
started with the Industrial Revolution, has
progressed to the point where national
economies are almost completely integrated into the international structure.
This system, dominated by supranational
structures in production, distribution, and
consumption, has also had a significant
impact on our social and economic lives.

Son yıllarda artan dijitalleşme ise mal
ve hizmetlerin akışına bambaşka bir
boyut kazandırdı. Özellikle pandemi süreciyle birlikte beklentilerin çok
ötesinde bir talep artışı yaşayan e-ticaret, AVM dükkânlarını bile demode
hâle getirdi. Artık çoğumuz mağaza
mağaza dolaşmak yerine istediğimiz
ürünü internetten sipariş ediyoruz.
E-ticaret bize indirimleri takip etme
ve kullanıcı yorumlarını okuyup karşılaştırma gibi imkânlar da tanıyor.

We can now access any product produced in the opposite parts of the world
easier than ever before, thanks to the
rapid transportation of goods and services. The reduction in production costs
is reflected in product prices, and manual labor is being replaced by mass production of machines. This takes custom
handmade shoes off the shelves and replaces them with sneakers fresh out of
the factory. Naturally, the ways in which
these shoes arrive at our doorsteps varies. The illuminated displays of shops in
the shopping malls cast a shadow on
the shoemakers in our neighborhood.
AT THE "CLICK" OF A BUTTON
Increasing digitalization has added a
completely new dimension to the flow
of goods and services in recent years.
E-commerce, which has seen an increase in demand far beyond expectations, particularly during the pandemic, has outdated the shopping
malls. Instead of going to the store,
most of us now order the product we
desire online. E-commerce also allows
us to track discounts and read and
compare user reviews. This new consumption habit, which tires us less
and saves us time, drives businesses
to create new applications in response
to customer demands.
AĞUSTOS / AUGUST
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Daha az yorulduğumuz ve zamandan tasarruf ettiğimiz bu yeni tüketim alışkanlığı, işletmeleri müşteri
taleplerine göre yeni uygulamalar
geliştirmeye yöneltiyor.
MAHALLE ESNAFI DA
DIJITALLEŞTI
Uzun yıllar süpermarketler ve
AVM’ler karşısında varlık – yokluk
mücadelesi veren mahalle esnafı,
e-ticaret çağında da oldukça ağır
rekabet koşullarıyla karşılaştı. Gelir
kayıpları yaşayan esnafın kıymetini bize hatırlatansa pandemi günleri oldu.

E-ticaret, AVM
dükkânlarını bile
demode hâle getirdi.
Artık çoğumuz
mağaza mağaza
dolaşmak yerine
istediğimiz ürünü
internetten sipariş
ediyoruz.
E-commerce has even
outdated the shopping
malls. Instead of going to
the store, most of us now
order the product we desire
online.

40

Pandemi tedbirleri kapsamında
süpermarketlere ve AVM’lere getirilen düzenlemeler pek çoğumuzu, eskimeyen dostumuz mahalle
esnafına yöneltti. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde temel tüketim malzemelerine
esnafımız aracılığıyla eriştik. Evimizin karşısındaki bakkal, arka sokaktaki kasap, köşe başındaki fırın;
süpermarketlere ve AVM’lere gidemediğimiz günlerde yanı başımızda oldu ve her ihtiyacımızı karşıladı.
Esnafımız telefonla ve kısa mesajla
verdiğimiz siparişleri kapımıza kadar getirerek de bize büyük kolaylık sağladı.
Mahalle esnafı yüzyıllar öncesine dayanan ahilik geleneğini tüm
canlılığıyla günümüze taşırken
bizler için güven, ekonomimiz için
de istikrar unsuru olmaya devam
ediyor. Kendini günün koşullarına
göre yenilemeye ve ekonominin
yeni dinamiklerine ayak uydurmaya çalışan esnafımız, tüm sıcaklığı
ve samimiyetiyle yanı başımızda.
Yaşanan tüm değişime rağmen
hâlen evinin anahtarını bakkala
emanet edenlerimizin sayısı hiç de
az değil. Bizi biz yapan değerlerimiz artsın, eksilmesin.

Ekonomi Dünyası / Economy World

THE NEIGHBORHOOD
SHOPKEEPERS HAVE LIKEWISE
GONE DIGITAL
Neighborhood shops, who have
long struggled for survival and hardship in the face of supermarkets and
shopping malls, have now faced tremendous competition in the age of
e-commerce. The days of the pandemic has served as a reminder of
the value of people who had faced
hardships.
The restrictions imposed on supermarkets and shopping malls as part
of pandemic measures have led
many of us back to our old friends,
the neighborhood shopkeepers. We
had access to essential consumer
goods through our shopkeepers
on days when lockdowns were imposed due to the pandemic. The
butcher in the back street, and the
bakery on the corner were right
by our side and provided all of our
needs on days when we could not
go to supermarkets or shopping
malls, the grocery store across the
street. Our shopkeepers also made
our lives easier by delivering orders
we placed over the phone and via
text messages to our door.
While the shopkeepers of the
neighborhood carry the ahi-order
heritage from generations up to
now with all of its vitality, it remains
a source of trust for us and stability
for our economy. Our shopkeepers,
who strive to reinvent themselves
in response to changing conditions
and to keep up with the new dynamics of the economy, stand by
our side with all their warmth and
sincerity. Despite all of the changes,
there are still a significant number
of people who trust the local grocery stores with the keys to their
houses. Let the values that define
us to grow rather than diminish.

Mahalle esnafı yüzyıllar öncesine dayanan ahilik geleneğini
tüm canlılığıyla günümüze taşırken bizler için güven, ekonomimiz
için de istikrar unsuru olmaya devam ediyor.
We had access to essential consumer goods through our shopkeepers on
days when lockdowns were imposed due to the pandemic.
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PTT'NİN DAĞITIM HİZMETLERİNDE
“ELEKTRİKLİ SKUTER” DÖNEMİ
“ELECTRIC SCOOTER” ERA IN TURKISH
POST'S DELIVERY SERVICES

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bilgi
ve iletişim teknolojilerinin gelişimindeki baş döndürücü
hız malumunuz. Hayatın her alanında etkisi olan bu gelişim, konfor ve kolaylığı, erişimde fırsat eşitliğini ve tasarrufu da beraberinde getiriyor. Bu minvalde, toplumların
ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde de yeni
eğilimler ortaya çıkıyor. Bu yeni dönemin başlıklarını,
verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma
değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemleri
kavramları altında toplayabiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirerek, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri
hayata geçiriyoruz."

PTT AŞ çevreci uygulamalarına bir yenisini daha
ekledi. Şirketimizin dağıtım hizmetlerinde elektrikli skuter uygulaması, İstanbul Acıbadem Posta
İşleme Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıyla
tanıtıldı. Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu "Bugün çevre odaklı
yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli skuter kullanımının, ülkemizin en köklü kurumlarından biri
olan PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını
müjdeliyoruz. Pilot çalışması İstanbul ilimizde
başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız
tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve
kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz." dedi.
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Our company added another one to its environmentally friendly practices. The electric scooter application in delivery services of our company was introduced with the meeting held at Acıbadem Mail
Processing Center in Istanbul. Adil Karaismailoğlu,
Minister of Transport and Infrastructure said the
following: "Today we have good news that the electric scooters, one of our environmental-oriented approaches, will be used in Turkish Post (PTT) Delivery
Services, one of the most established institutions of
our country. We believe that the application to be
piloted in Istanbul, will be welcomed by our citizens
and will soon become widespread and cover other
provinces."

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada “Bizler de hem teknolojik
hem de doğa dostu yenilikleri ilgiyle izliyor, şehirlerimize çevreci ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan
elektrikli skuter'ların öneminin arttığını gözlemliyoruz.
Bu doğrultuda elektrikli skuter'ların dağıtım hizmetlerimizde kullanımına başlıyoruz. Böylelikle çalışma arkadaşlarımız verdikleri hizmetleri vatandaşlarımızla daha
hızlı buluşturacaklar. Günlük çalışmalarını daha kolay ve
konforlu bir şekilde gerçekleştirecekler.” dedi.

Minister Karaismailoğlu continued his words as follows, "As
you know there is a dizzying speed in the development of
information and communication technologies. This development, which is effective in all aspects of life, brings
comfort and ease, equality of access, and savings in its
wake. In this manner, new trends get born in the needs
and expectations of societies regarding the transport. We
can list the titles of this new era under the concepts of efficient, safe, effective, innovative, dynamic, environmentally
friendly, value-added, and sustainable intelligent transportation systems. Developing applications reflecting our
sensitivity to nature, we as the Ministry of Transport and
Infrastructure, implement important projects to quickly
integrate into this period. Today, we are here to share good
news that the electric scooters, one of our environmentally friendly approaches, will be used in Delivery Services of
Turkish Post, one of the most established institutions of
our country.
In his speech during the introductory meeting, Hakan
Gülten, General Director of Turkish Post (PTT) stated, "We
also follow both technological and nature-friendly innovations with interest, and we observe that the importance of
electric scooters, which is an environmentally friendly and
economic alternative to transportation, is increasing.
Gülten stated that they intend to expand the pilot application, which began in Üsküdar and Kadköy, throughout
Turkey: "Our devices can achieve speeds of 25 kilometers
per hour and have a range of 60 kilometers." And this
covers all distribution territories of our walking couriers. I
am looking forward to hearing about the experience and
feedback of our colleagues on the delivery activities they
will do with electric scooters."

Üsküdar ve Kadıköy bölgesinde başlayan pilot uygulamayı tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini
belirten Gülten: “Cihazlarımız saatte 25 kilometre hıza
çıkabiliyor, 60 kilometre menzilleri var. Bu da bizim yaya
dağıtıcılarımızın, dağıtım bölgelerinin tamamını kapsıyor. Çalışma arkadaşlarımızın, elektrikli skuter'larla yapacakları dağıtım faaliyetlerine ilişkin deneyim ve geri bildirimlerini ise sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
AĞUSTOS / AUGUST
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KARGOMAT 7/24 ILE GÜNÜN HER SAATİNDE
KARGO TESLİMİ
DELIVERY SERVICE EVERY HOUR OF THE DAY
WITH SMARTPARCEL LOCKER 24/7
PTT AŞ, Kargomat
7/24 cihazlarını e-ticaret sitelerine entegre etti. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak
faaliyet
gösteren
Şirketimiz, müşterilerimizin gönderilerine istedikleri anda
ulaşabilmelerini
sağlamak amacıyla
Kargomat 7/24 uygulamasını e-ticaret
sitelerine
entegre
etti. PttAVM.com’da
verilen hizmeti yaygınlaştırmak amacıyla
çalışmalarını
sürdüren Şirketimiz,
diğer e-ticaret siteleriyle de söz konusu
hizmetin entegrasyonu için anlaşma
sağladı.
Konuyla ilgili Sayın Hakan Gülten, “Şirket olarak, e-ticaret firmaları ile entegrasyon çalışmaları yaparak, e-ticaret gönderilerinin teslim süreci için yeni bir
dönem başlattık. Müşterilerimiz, artık alışveriş
sonunda kendilerine en yakın Kargomat 7/24
cihazını teslim noktası olarak tercih edebiliyor ve gönderilerini istedikleri zaman cihazdan
teslim alabiliyor.” dedi. Şirketimizin ilk olarak
PttAVM.com’dan yapılan alışverişler için “Kargomat 7/24 teslimli” sipariş hizmeti verdiğini belirten Gülten, “Bu hizmetimiz artık diğer e-ticaret
sitelerinde de geçerli. Ülke ekonomimize önemli
bir katkı sağlayan e-ticaret alanındaki aktif faaliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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Our company has integrated Smart Parcel Locker 24/7 service into e-commerce
sites. Our company,
operating under the
Ministry of Transport and Infrastructure, has integrated
Smart parcel locker
24/7 application into
e-commerce sites to
enable our customers
to reach their shipments at any time.
Our company, which
continues its activities to expand the
services provided at
PttAVM.com, had an
agreement with other
e-commerce sites for
the integration of this
service.
Mr. Gülten stated the following regarding the matter, "As a company, we have started a new phase for
the delivery process of e-commerce shipments by
cooperating with e-commerce companies in terms
of integration. Our customers can now choose the
nearest Smart parcel locker 24/7 (Kargomat) as a
delivery point at the end of shopping and receive
their shipments from the device at any time". Gülten
stated that our company originally provided "Smart
parcel locker 24/7 delivery" order service for PttAVM.
com, and "this service is now available on other ecommerce sites as well. We continue to develop our
current activities in the field of e-commerce, which
makes a significant contribution to our country's
economy."

7/24 KARGO HİZMETİ

24/7 CARGO SERVICE

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli’nde hizmet veren Kargomat 7/24
hizmeti ile adrese teslimi sağlanamayan ihbarlı
gönderiler alıcıya en yakın Kargomat 7/24 cihazına bırakılıyor. Ayrıca müşterilerimiz, kargolarını PTT şubelerimizden "Kargomat 7/24 teslimli"
olarak da gönderebiliyor. Kargomat 7/24 hizmetimizin ülke genelinde yaygınlaştırılması için
çalışmalar sürerken Şirketimiz; önümüzdeki süreçte cihaz sayısını ihtiyaca göre artırmayı hedefliyor.

With Smart Parcel Locker 24/7, serving in Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, and Kocaeli, deliveries that cannot be delivered to the addresses, can
be left to the nearest Smart Parcel Locker 24/7 for the
recipient. Our customers can also send their packages from Turkish Post (PTT) branches by choosing the
"Smart Parcel Locker 24/7 delivery" option. Continuing
its operations to spread the Smart Parcel Locker 24/7
service throughout the country, our company aims
to increase the number of devices for the upcoming
days based on the need.

QR KODUYLA KOLAY TESLİM İMKÂNI

EASY DELIVERY WITH QR CODE

Müşterilerimiz, SMS yoluyla kendilerine gönderilecek olan akıllı şif reyle, SMS içeriğinde adresi
belirtilen "Kargomat 7/24" cihazından gönderilerini teslim alabiliyor. Şirketimiz, gönderilerin
muhafaza edildiği haznelerin, alıcı taraf ından
kimlik numarası ve akıllı şif re girişiyle açılmasını sağlayarak, güvenliği en üst düzeyde tutuyor. Müşterilerimiz, IOS ve Android işletim
sistemli akıllı telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirmeleri hâlinde, gönderiye ait
QR kodunu cihaza okutarak akıllı şif re girmeden de ürünlerini alabiliyor.

With a smart password that will be sent to the customers
via SMS, they can receive their orders from the "Smart parcel locker 24/7" address of which is specified in the SMS
content. Our company provides the security at the highest level by ensuring that the chambers where the shipments are stored are opened by the buyer with an identification number and smart password. If our customers
download the Smart parcel locker 24/7 app on their IOS
and Android smart phones, they can also receive their
packages by scanning the QR code of the shipment left
on the Smart parcel locker 24/7 device into the bar-code
section of the device, without entering a smart password.

PTT'DEN MALAZGİRT ZAFERİ'NİN
950. YILINA ÖZEL ANMA PULU VE
İLKGÜN ZARFI
TURKISH POST (PTT) ISSUES A SPECIAL COMMEMORATIVE
STAMP FOR THE VICTORY OF MANZIKERT
PTT AŞ, "Malazgirt Zaferi'nin
950. Yıldönümü" konulu anma
pulu ve ilkgün zarfını 26 Ağustos 2021 tarihinde tedavüle sundu. 3,00 TL (41 x 78 mm boyutunda) bedelli anma puluna,
söz konusu pula ait 5,50 TL bedelli ilkgün zarfına PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr web
adresinden ve filateli cep uygulamasından ulaşılabilir.

The commemorative stamp
themed “950th Anniversary of
the Victory of Manzikert ” was
issued on August 26, 2020.
The 3,00 TL commemorative
stamp (sized 41x78 mm) and
its 5,50 TL first-day cover is
available at PTT workplaces,
www.filateli.gov.tr, and the PTT
philately mobile application.
AĞUSTOS / AUGUST
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PTT AŞ’DEN YURT DIŞI PARA
TRANSFERİNDE YENİ İŞ BİRLİĞİ

NEW TURKISH POST (PTT) COOPERATION IN INTERNATIONAL
MONEY TRANSFER
PTT AŞ bankacılık alanında müşterilerin hayatını kolaylaştıracak önemli
bir anlaşmaya imza attı ve yurt dışı
para transferi hizmetlerine bir yenisini ekledi. PTT AŞ ile MoneyGram
Ödeme Hizmetleri arasında gerçekleşen iş birliğiyle müşteriler, PTT iş
yerlerinden 200'den fazla ülkeye uygun fiyatlarla dakikalar içinde para
transferi gerçekleştirebiliyor.

Turkish Post (PTT) has added a new one
to its international money transfer cooperation and signed a significant agreement that will make our customers'
lives easier in the field of banking. With
the collaboration of our Company and
MoneyGram Payment Systems, our customers can transfer money from our
workplaces to more than 200 countries
in minutes at affordable prices.

Müşterilerin, MoneyGram hizmetiyle para transferi yapabilmeleri için kimlik kartlarıyla PTT iş
yerlerine başvurmaları yeterli oluyor. PTT iş yerlerinde kabul ve ödeme için hazırlanan başvuru
formları doldurularak işlemler hızlı ve kolay bir
şekilde tamamlanıyor.

Customers can transfer money using the MoneyGram
service by presenting their ID cards at PTT workplaces.
Our customers can complete their transactions quickly
and easily with the MoneyGram by filling out the application forms provided for receiving and paying at PTT
workplaces.

PTT, bankacılık alanında farklı alternatiflerle müşterilerine para transferi konusunda çeşitlilik sunuyor. Bu doğrultuda müşteriler, Western Union,
Uluslararası Para Transferi (UPT), Global Ödeme
Hizmetleri Şirketleri ve Eurogiro ile de yurt dışı
havale kabul ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Turkish Post (PTT) offers a variety in money transfers
with different alternatives to their customers in the field
of banking. Accordingly, customers can also receive and
pay for international money transfers using Western
Union, UPT Odeme Hizmetleri, Global Payment Service,
and Eurogiro.

UYGUN FIYATLARLA HIZLI VE GÜVENLI PARA
TRANSFERI
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten; şirket olarak faaliyet gösterilen her alanda son gelişmeleri
takip ederek hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırdıklarını bildirdi. Gülten, “Yurt dışı para transferi
konusunda iş birliklerimize bir yenisini ekledik.
Böylece 200'den fazla ülkeye uygun fiyatlarla
hızlı ve güvenli para transferi yapabilme imkânı
sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Yaygın iş yeri ağı
ve güvenilirliğini, MoneyGram'ın yurt dışındaki
yaygın ağıyla buluşturduklarını belirten Gülten,
iş yerlerinde müşterilere sundukları hizmet çeşitliliğini çoğaltmanın mutluluğunu yaşadıklarını
ifade etti.
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FAST AND SECURE MONEY TRANSFER
AT AFFORDABLE PRICES
In a statement on the matter, Hakan Gülten, General Director of the Turkish Post (PTT), claimed that they have
expanded the quality and diversity of their services by
staying up to date on the latest innovations in every field
in which they operate. Gülten, "In this regard, we have
introduced a new collaboration in terms of international
money transfer to our existing collaboration. Therefore,
we provide the opportunity to transfer money to over
200 countries quickly and securely at affordable prices.”
Stating that they brought together the widespread
workplace network and reliability with MoneyGram's widespread network abroad, Gülten expressed that they
are happy to add a new service to the variety of services
offered to customers at their workplaces.
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E-TEBLİGAT UYGULAMASIYLA
BİNLERCE AĞAÇ KORUNUYOR

THOUSANDS OF TREES ARE
PROTECTED BY E-NOTICE APPLICATION
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hem yargısal süreçleri
hızlandırıyor hem de kâğıt ve
emek tasarrufu sağlıyor.

The National Electronic Notification System, both speeds up
legal operations and saves on
paper and labor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana 72 milyon 584
bin 256 tebligat elektronik ortamda muhataplarına ulaştı.
Tebligatların anlık olarak ulaşması yargı süreçlerini de hızlandırdı. Bu sayede 961 milyon
748 bin 298 lira tasarruf edildi.

74,584,256 notifications have
been issued electronically to the
appropriate parties since the
launch of UETS. The immediate
delivery of notices sped up the
legal operations as well. 961 million 748 thousand 298 liras were
saved in this manner.

E-tebligat uygulamasının hayata geçmesiyle kâğıt israfı
da önlenerek 43 bin 188 ağaç
kesilmekten kurtarılmış oldu.

The implementation of the e-notification application reduced
paper waste and spared 43,188
trees from being cut down.

PTT’DEN SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN
100. YILINA ÖZEL ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI
TURKISH POST (PTT) ISSUES A SPECIAL COMMEMORATIVE STAMP
FOR THE CENTENARY OF THE SAKARYA BATTLE
PTT AŞ, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı" konulu
anma pulu ve ilkgün zarfını
23 Ağustos 2021 tarihinde tedavüle sundu. 3,00 TL (45x90
mm boyutunda) bedelli anma
puluna, söz konusu pula ait
5,50 TL bedelli ilkgün zarfına
PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr web adresinden ve
filateli cep uygulamasından
ulaşılabilir.

The commemorative stamp
themed “Centenary of the
Sakarya Battle” was issued on
August 23, 2020. The 3,00 TL
commemorative stamp (sized
45x90 mm) and its 5,50 TL
first-day cover is available at
PTT workplaces, www.filateli.
gov.tr and the PTT philately
mobile application.
AĞUSTOS / AUGUST
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Ferahfeza Erdoğan

Karikatürist Fahri Eyican’la Röportaj:
An Interview with Cartoonist Fahri Eyican:

MİZAH, HİCİV VE ÇİZİMİN
BULUŞMASI:

KARİKATÜR SANATI
COMMON GROUND OF HUMOR,
SATIRE AND DRAWING:
CARICATURE ART
•
Karikatür, insan ve toplumla ilgili olay ve durumları hiciv ya da mizah
unsurlarıyla ele alan güldürücü ve düşündürücü bir çizim sanatıdır. Karikatürist,
kıvrak zekâsı ve sanat becerisiyle hazırladığı eserine dünya görüşünü yansıtır ve
tek kare içerisine anlam zenginliği yüksek bir mesaj sığdırır. Karikatürün verdiği
mesaj, bazen sayfalarca süren anlatıdan daha çarpıcı ve etkili olabilir. Bu da
mizahın ve hicvin gücüyle ilişkilidir.
Caricature is a humorous and thought-provoking art of drawing that approaches
events and incidents related to human and society with satire or humor. A cartoonist
reflects his/her world view in his/her work, which he/she has prepared with his/
her wit and artistic skills, and fits a superb message in a single frame. The message
conveyed by the caricature can be more striking and influential than pages of
narrative. This can be related to the power of humor and satire.

Türk karikatürünün gelişimine katkıda bulunan
ve uluslararası karikatür yarışmalarında kazandığı ödüllerle göğsümüzü kabartan Fahri Eyican’la
karikatür sanatı üzerine konuştuk. Aynı zamanda PTT Ailesi’nin üyesi olan Eyican’ın eğitimcilik
vasfı da bulunuyor. 6 yıldır bir kütüphanede 7-14
yaş arası çocuklara karikatür dersi veren Eyican
hem bu önemli sanatı geleceğe taşıyor hem de
çocukların hayal dünyalarını geliştiriyor.
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We had an interview about caricature art with Fahri
Eyican, who contributed to the development of Turkish caricature and made us proud with the awards
he won in international caricature competitions. Mr.
Eyican, who is a member of PTT Family, also is a qualified educator. Mr. Eyican, who has been teaching
caricature art to children aged 7-14 in a library for 6
years, both hands down this important art to future
generations and develops children's imaginations.
AĞUSTOS / AUGUST

49

Atölye / Workshop
KARIKATÜRE ILGINIZ
NASIL BAŞLADI?

Maden ve toprakla uğraşan bir ailenin
çocuğu olarak 1969 yılında Zonguldak’ın Muslu köyünde doğdum. Karikatüre ilgim ilkokul sıralarında başladı.
Resim derslerinde başarılı bir çocuktum. Evimizden 5 kilometre uzaklıktaki Çatalağzı’na yürür, mizah dergileri
satın alırdım. İlk karikatürüm Zonguldak yerel gazetelerinde yayımlandı.
Daha sonra bu gazetelere mizah sayfaları hazırlamaya başladım. Uluslararası pek çok karikatür yarışmasına ve
sergilere katıldım. Aynı zamanda Karikatürcüler Derneği’nin üyesiyim.
ULUSLARARASI DERECELER ELDE
ETMIŞ, BAŞARILI BIR KARIKATÜRISTSINIZ. AMA AYNI ZAMANDA PTT
AILESI’NIN DE BIR FERDISINIZ.

Evet, Zonguldak PTT Baş Müdürlüğüne bağlı Filyos PTT şubesinde çalışıyorum ve PTT Ailesi’nde bulunmaktan gurur duyuyorum. PTT’nin ve
çalışanlarının bu ülkenin kurulduğu
zorlu günlerde milletimize sağladığı katkıları bildiğimden yaptığım işi
kutsal buluyorum. PTT’de çalıştığım
süre boyunca iş arkadaşlarımla ve
yöneticilerimle karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içerisinde bulundum.

Fahri Eyican, sanat
hayatı boyunca yurt
içi ve yurt dışında
düzenlenen karikatür
yarışmalarında pek
çok ödül kazandı.
Karikatürist Eyican;
Japonya, Kore, Çin
ve Almanya gibi
ülkelerde düzenlenen
yarışmalarda da
Türkiye’yi başarıyla
temsil etti ve önemli
dereceler aldı.
Fahri Eyican won many
awards in cartoon
competitions held in Turkey
and abroad throughout his
art life. Cartoonist Eyican
successfully represented
Turkey in competitions held
in countries such as Japan,
Korea, China and Germany,
and placed in the top
rankings.

Atölye / Workshop

HOW HAS YOUR INTEREST
ON CARICATURE STARTED?

I was born in 1969 in Muslu village of
Zonguldak as a member of a family
maintaining their lives with mining and
farming. My interest in caricatures started in elementary school. I was a successful visual arts student. I used to walk to
Çatalağzı, 5 kilometers from our house,
and buy humor magazines. My first caricature was published in Zonguldak local newspapers. Then, I started to work
on humor pages on these newspapers.
I participated in many international
cartoon competitions and exhibitions. I
am also a member of the Association of
Cartoonists.
YOU ARE A SUCCESSFUL CARTOONIST AWARDED WITH INTERNATIONAL
RANKINGS. YET, YOU ARE ALSO A
MEMBER OF THE PTT FAMILY.

Indeed, I work on Filyos PTT branch, affiliated with Zonguldak Provincial Directorate of PTT and I am proud to be
a member of PTT Family. I venerate my
role in Turkish PTT Corporation, knowing
the contributions of Turkish PTT Corporation and its employees to our nation
during the hard times this nation experienced in the establishment of the Republic. During my tenure at Turkish PTT
Corporation, I had a mutual love, respect
and understanding with my colleagues
and directors. I express my sincerest regards to our Turkish PTT Corporation
General Director and Zonguldak Provincial Director of PTT for providing us with
this splendid working environment.
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Bize bu güzel çalışma ortamını sağlayan PTT Genel Müdürümüze ve Zonguldak PTT Başmüdürümüze en kalbî
teşekkürlerimi sunuyorum.
PEKI MESLEĞINIZI YAPMAK
SANATINIZI NASIL ETKILIYOR?

Biraz zaman sorunu yaşadığımı itiraf
edeyim. Evimin bir odasını çalışma ofisi olarak düzenledim. Daha çok hafta
sonları çalışıyor ve üretiyorum. Fakat
dağıtım sırasında yeni fikir ve espriler
üzerine düşünmeye devam ediyorum.
Yani sahada, halkla iç içe olmak bana
gözlem fırsatı veriyor ve üretkenliğimi
artırıyor. Sanatsal faaliyetlerimde sadece ülkemi değil, aynı zamanda PTT
Ailesi’ni de temsil ettiğimi düşünüyorum. Bu durum da bana motivasyon
aşılıyor. Bu sayede daha büyük başarılara ulaşacağıma inanıyorum.
BIZE BIRAZ KARIKATÜR
SANATINDAN VE ÇIZIM
SÜRECINIZDEN BAHSEDER MISINIZ?

Karikatür, resimden farklı olarak bir fikirden yola çıkar. Mizah ve hicivle zenginleşerek insanları gülmeye ya da düşünmeye sevk eder. Bir karikatür tek

HOW DOES YOUR ROLE ON
PTT AFFECT YOUR ART?

I must confess that I am having some
time trouble. I organized a room of my
house as a work office. I mostly work
and produce on weekends. But I keep
thinking about new ideas and wits
during the distribution process. Communing with people in the field gives
me the opportunity to observe my surroundings, and increases my productivity. For me, in my artistic activities, I
represent not only my country, but also
the PTT Family. This motivates me. By
this means, I believe I will achieve greater success.
COULD YOU BRIEFLY MENTION THE
ART OF CARICATURE AND YOUR
DRAWING PROCESS?

Caricature, unlike painting, emerges
with an idea. Enriched with the arts
of humor, satire and exaggeration, it
encourages people to laugh or think.
A caricature can narrate many things
and puzzle people with only a single
frame. For this reason, I always focus
on the specific idea and get the botAĞUSTOS / AUGUST
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bir kare ile çok şey anlatıp çok şey
düşündürebilir. Bu nedenle çizime
başlamadan önce fikir üzerine yoğunlaşır ve konunun derinlerine
inmeye çalışırım. İlk bulduğum fikir veya espriyi geliştiririm. Bazen
konuyu bulmam ve çizmem 2-3
günü bulur. Bazen de bu süreç
haftalar alır. Ama portre karikatürleri farklı. Ben portre karikatürü de
çalışıyorum. Bunları 15-20 dakikada
çizebiliyorum. Çünkü o sadece çizim yeteneğin ile ilgili, fikir üzerinde düşünme süreci gerektirmiyor.
SIZIN ÇOCUKLARA DA KARIKATÜR EĞITIMI VERDIĞINIZI BILIYORUZ. KARIKATÜRLE ILGILENEN VE
EĞITIMLERINIZE KATILAN
ÇOCUKLARDA NASIL BIR DEĞIŞIME TANIKLIK EDIYORSUNUZ?

Sanatla ilgilenen çocukların hayal
gücü ve yetenekleri gelişiyor ve bu
da doğal olarak akademik başarıya
yansıyor. 6 yıldır bir kütüphanede
7-14 yaş arası çocuklara karikatür
dersi veriyorum. Kendi tecrübemde
de bu durumu yakından gözlemledim. Karikatürle ilgilenen bir çocuk kendi sosyal rolünü, toplumsal
ilişkileri, çelişkileri, kavramları çok
daha iyi anlayıp analiz edebiliyor.
Çocukların olaylara hiç umulmadık
bir şekilde, çok farklı ve zengin bakabildiklerine şahit oluyorum. Bu
da bana mutluluk veriyor.
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tom of the relevant matter before
starting to draw. I work up the first
idea or wit I come up with. Sometimes, it takes 2-3 days for me to
find a subject and draw, and sometimes, it takes weeks. But portrait
caricature is something different.
I also do portrait caricature. I can
draw these caricatures in 15-20
mins. Because all you need is drawing ability. You don't need to think
over a specific idea.
WE KNOW THAT YOU ALSO TEACH
CHILDREN CARICATURE. WHAT
KIND OF CHANGE OCCURS IN
CHILDREN WHO ARE INTERESTED
IN CARICATURES AND PARTICIPATE IN YOUR EDUCATION?

The imagination and abilities of
children who are interested in art
are developing, and this naturally reflects on academic success.
I have been teaching caricatures
to children between the ages of 7
and 14 in a library for 6 years. I also
had the chance to observe this
closely. A child who is interested in
cartoons can understand and analyze his own social role, social relations, contradictions and concepts
much better. I witness children
who can view things in a different
way and more diversely in an unexpected way. This gives me joy.

KARIKATÜRIST OLMAK IÇIN IYI
BIR EĞITIME IHTIYAÇ VAR MI?
KARIKATÜRE ILGI DUYAN
ÇOCUKLARA VE GENÇLERE NE
TAVSIYE EDERSINIZ?

IS IT NECESSARY TO RECEIVE A
DECENT TRAINING TO BE A CARTOONIST? WHAT WOULD YOU
RECOMMEND TO CHILDREN AND
TEENAGERS WHO ARE INTERESTED IN CARICATURES?

Karikatüre ilgi duyan, çizim becerisi bulunan ve içinde bir heyecan ve tutku taşıyan herkes çok
çalışarak karikatürist olabilir. Bu
uzun yolda profesyonel destek
alması, daha başarılı olmasına ve
kendini geliştirmesine fayda sağlar. Karikatürist olmak isteyenle-

Anyone who is interested in cartoons, has drawing skills, and has
an excitement and passion, can
be a cartoonist by working hard.
Having professional support ensures more success and self-improvement. I recommend those
who want to be a cartoonist to be

re iyi bir mizah takipçisi olmalarını,
gözlem yapmalarını ve çok okumalarını tavsiye ederim. Ayrıca doğayı,
hayvanları ve insanları sevmelerini
öneririm.
ULUSLARARASI KARIKATÜR
YARIŞMALARINDA ÖDÜL ALMAK
NASIL BIR DUYGU?

Harika bir duygu. Ülkemi temsil etmenin gururunu taşıdığım gibi, dünyaya bir şeyler katmanın ve üretmenin
heyecanını da yaşıyorum. Medya bu
konuya yeterince eğilmese de sanatçılarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerinden şüpheniz olmasın.
Tabii bu yarışmalar diğer kültürlerle
ve farklı karikatür dilleriyle tanışmamızı sağlıyor. Mesela bazı kültürlerde
karikatüristler rahat ve basit espriler
tercih ediyor. Bazı kültürlerde de ağır
ve dramatik konular işleniyor. Bunları
gözlemlemek bana da yeni çağrışımlar yapıyor.

a good follower of humor, to observe
and read a lot. I also recommend
them to love nature, animals and
people.
HOW DOES IT FEEL LIKE TO BE
AWARDED IN THE INTERNATIONAL
CARICATURE COMPETITIONS?

It is a great feeling. I am proud to represent my country. Along with that,
I also experience the excitement of
contributing to the world. Though
not being emphasized on media, our
artists represent our country ideally,
I'll tell you that. Of course, these competitions allow us to experience other
cultures and come across different
caricature languages. For example,
Western cartoonists prefer unconventional and simple jokes, while artists
from countries such as Turkey and
Iran deal with more serious and dramatic topics. Observing these, I also
absorb new ideas.

Karikatürist Fahri
Eyican; Semih
Balcıoğlu, Ahmet
Erkanlı, Raşit Yakalı,
Pavel Kuczynski,
Angel Boligán gibi
karikatür sanatçılarını
takip ettiğini söylüyor.
Cartoonist Fahri Eyican says that
he keeps tabs on cartoonists
such as Semih Balcıoğlu, Ahmet
Erkanlı, Raşit Yakalı, Pavel
Kuczynski, Angel Boligán.
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Zelal Arabacı

KAPI TOKMAKLARINDAN
AKILLI ZILLERE:

EVİMİZE HOŞ GELDİNİZ
From Doorknobs to Smart Bells
WELCOME TO OUR HOUSE
•
Kapı tokmağı deyip geçmeyin… Kapı tokmağı ve ziller kapıda biri olduğunu ev
sahibine bildirme işlevinden çok daha fazla anlam taşır. Evimizi ziyaret edenleri bizden önce karşılayarak “ilk intiba”yı oluşturur ve misafirlere ev ve hane
halkı hakkında çok şey söyler. Evin tertibini, düzenini, gelir seviyesini; o evde
yaşayanların kültürünü, geleneklerini, hatta inançlarını kapı tokmağı ve zillere
bakarak anlamak mümkündür. Gelişen teknolojiyle birlikte ev güvenlik sistemleri çok değişse de tokmak ve zillerin evi “temsil etme” işlevi korunmaktadır.
Do not underestimate doorknobs... Doorknobs and bells have a deeper meaning than just
notifying the landlord that there is someone on the door. They welcome the visitors before
us and form the "first impression". They also tell a lot about the house and household to
quests. It is possible to understand the arrangement, order, income level of the house, and
the culture, traditions and even beliefs of the household just by looking at the doorknobs
and bells. Although home security systems have changed greatly with the developing
technology, the doorknobs and bells' function of "representing" the house is preserved.
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Evlerimizin kapıları, mahrem alanımızın başlangıcı olarak bizi sokaktan ve mahalleden
ayırırken dış dünyaya döndüğümüz yüzümüz
olarak da oldukça önemlidir. Bu nedenle kapının güvenli olması kadar estetik bir görüntü
taşımasına da dikkat edilir. İster ahşap ister çelik ister demir kapı olsun; dünyanın her yerinde kapının sağlamlığı kadar biçimsel özellikleri
de öne çıkar. Şehrin dokusuna, halkın kültürüne ya da gelir seviyesine uygun olarak
ev kapıları özenle
işlenir, boyanır ve
süslenir.
Tokmak ve zil de
kapının olmazsa olmaz parçasıdır. Kapıyı bütünleyecek
şekilde tasarlanan
bu bileşenin esas
işlevi kapıda biri olduğunu ya da misafir geldiğini ev
sahibine bildirmektir. Şehir hayatının
kalabalıklaşması ve
güvenlik ihtiyacının
artmasıyla birlikte
tokmak ve ziller bu
işlevlerinin ötesine
geçecek
özelliklerle
donatılmaya
başlanmıştır. Artık
insanlar sadece kapıda bir ziyaretçi
olduğunu değil; kimin, niye geldiğini
öğrenmek istiyor. Bu nedenle şifreli, parmak
izli, kameralı ya da diyafonlu zil sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Ama kapı tokmaklarını da süslemekten vazgeçmiyor.
GEÇMIŞTE NASILDI?
Sanayi toplumu öncesi henüz büyük şehirler
kurulmamışken, insanlar genellikle bahçeli
ya da avlulu müstakil evlerde çok daha iç içe
yaşıyordu. Mahallelinin birbirine daha fazla
güvendiği ve komşuluk ilişkilerine daha fazla
zaman ayırdığı günlerde çat kapı ziyaretler,
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The doors of our houses separate us from the
street and neighborhood as the beginning of
our private area and are quite important as our
face towards the outside world. Therefore, it is
considered important for doors to be safe as
well as having an aesthetic appearance. Whether it is wooden, steel or iron, the durability of
the door as well as the figural properties of the
door are important in all parts of the world. The
house doors are handled, painted, and decorated meticulously in
accordance with the
culture or income
level of the public.
Knobs and bells are
an essential part
of doors. The main
function of this component designed to
complete the door is
to inform the landlord
that there is someone
on the door or a guest
has come. Knobs
and bells have been
equipped with properties that will exceed
these functions due
to overcrowding of
cities and increasing need for security.
People now want to
learn who is on the
door and why s/he
has come in addition
to the information
that there is a visitor
on the door. Thus,
they need doorbell
systems with passwords, fingerprints, or diaphone. But they do not
give up on decorating doorknobs.
HOW WAS IT IN THE PAST?
People usually lived together in separate houses with gardens or yards when big cities had
yet to be established before industrial society.
Drop ins and casual visits were more common
in those days when neighborhood residents
trusted one another more and spared more
time for each other. You notify the resident
that you have arrived by knocking the knob on
the door and you would easily get in.
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teklifsiz misafirlikler oldukça yaygındı.
Kapı üzerindeki tokmağı ya da halkayı
tıklatıp geldiğinizi haber veriyor, kolayca içeri girebiliyordunuz.
Kapı tokmakları, çıkardıkları tok sesin
yanında tutup çekerek kapıyı kapatmaya da yarıyor ve çok çeşitli görünümlerde karşımıza çıkıyordu: Bitki motifleri,
güvercin, kuş, aslan başı, deniz kabuğu,
balık, insan eli gibi… Bu çeşitlilik, sanatsal bir zenginliği yansıtmakla birlikte
hane halkının ekonomik, sosyal, dinî ve
kültürel kimliklerini de ifade ediyordu.
Örneğin el formundaki tokmaklarda
yüzüğün olmaması ev sahibinin bekar
olduğuna işaretti. Ya da aslan başı güç
ve otoriteyi simgeliyordu.

İster ahşap ister
çelik ister demir
kapı olsun; her
kültürde kapılar
özenle işlenir,
boyanır ve
süslenir.
Whether it is
wooden, steel or
iron, doors are
imprinted, painted,
and decorated
meticulously in all
cultures.

ACABA KIM GELDI?
Kapı tokmaklarının vuruluş şekilleri eve
kimin geldiği hakkında hane halkına
ipuçları verirdi. Eve gelen konuk tanıdıksa kapıdaki halkayı, yabancıysa tokmağı vurmaktaydı. Bazı misafirler tokmağı
vuruş şiddeti ve sayısına göre geldiğini
belli ederdi. Ayrıca ev sakinleri çoğu kez
tokmağın sesinden gelenin erkek mi
kadın mı olduğunu tahmin edebilirdi.

Doorknobs enabled closing the door
as they could be held and pulled in
addition to the dead sound they made
and were in many shapes: Plant motives, dove, birds, lion head, seashell,
fish, human hands, etc... This variety
reflected an artistic richness as well
as expressing the economic, social,
religious, and cultural identities of the
households. For instance, if the handshaped knob did not have a ring in its
finger, than it meant the homeowner was single. Or lion head reflected
power and authority.
WHO MIGHT BE ON THE DOOR?
The way of knocking the doorknob
gave tips to the household about
the visitor on the door. If the quest is
someone familiar, then s/he knocked
the hoop on the door. If a stranger,
then s/he knocked the knob. Some
quests showed that they have arrived with the strength and number
of their knocking. Additionally, the
residents were able to guess whether the visitor is a woman or man
based on the sound of the knob.

AĞUSTOS / AUGUST
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Bunun için kapıya büyük ve küçük
olmak üzere iki ayrı tokmak konurdu. Eve kadın veya çocuk geldiğinde küçük tokmakla, yabancı bir erkek geldiğinde ise büyük tokmakla
kapıyı çalardı. Kapı halkalarının
birbirine iple sıkı sıkıya bağlanması
evde kimsenin olmadığını, gevşek
bağlanması ise evdeki kişinin yakında döneceğini gösterirdi.

Two separate knobs, one big and
one small, were put on the door
for this. If a woman or a child
came home, they would knock
the small one, and if a strange
man came home, then he
would knock the big one. If the
knobs were tightly tied together, it meant there was no one in
the house. But if they were tied
loosely, then it meant the household would be back soon.

TOKMAK SÜSLERI
Kapı tokmakları “göz değmesin”
diye nazar boncuğu ve sarımsakla, “bereket getirsin” diye at nalı,
fil ya da pabuç minyatürleriyle
süslenirdi. Kapılara dua ve ayet
asmak da yaygın bir adetti. Yeni
gelin evlerinin kapısına tel ve duvaklar bağlanır, sünnet törenlerinde de kapılar renklenirdi. Batı kültüründe de Noel ve Paskalya gibi
dönemlerde kapı tokmaklarına
çam dalları ve kozalaklar bağlanır,
bayram coşkusu kapıya taşardı.
Tüm bu gelenekler günümüzde
de büyük ölçüde varlığını koruyor
ve kapı tokmakları ev halkının kültürlerini ve inançlarını yansıtmaya
devam ediyor.
TOKMAKTAN ZILLERE
Kendi dönemi için pek çok ihtiyacı karşılayan ve fonksiyonel bir icat
olan kapı tokmakları şehirleşme ve
teknik imkânların gelişmesiyle şekil değiştirdi. İskoçyalı bilim insanı
William Murdoch, 1817 yılında kendi evinde kullanmak amacıyla bir
mekanik düzenek icat ederek bugün kullandığımız zillere uzanan
dönüşümü başlattı. Bu düzeneğin
bir tarafında zil veya çan, diğer tarafında ise bir ip bulunmaktaydı.
İpin aşağı çekilmesiyle harekete
geçen mekanizma, çanın ses çıkarmasını sağlıyordu. İlk ortaya çıkarıldığı dönemde oldukça ilginç karşılanan bu düzenek hızla yaygınlaştı.
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DOORKNOB ORNAMENTS

Osmanlı
döneminde kapı
süsleme başlı
başına bir sanattı.
O döneme ait
ahşap kapılar Türk
– İslam sanatının
en seçkin örnekleri
arasında kabul
edilir.
Door adornment was
an independent branch
of art in the Ottoman
period. Wooden doors of
that time are accepted
among the finest
examples of Turkish Islam art.

Doorknobs used to be decorated
with evil eye talisman and garlic to "keep the evil eye out" and
with horseshoe, elephant, or shoe
miniatures for "richness". It was a
common tradition to hang prayers
and religious verses on the door.
The doors of newly wedded couples were decorated with strands
and veils. Also, doors were colored
for circumcision celebrations. Pine
tree branches and pinecones are
tied to doorknobs during Christmas and Easter in Western culture
and the holiday excitement is reflected on doors. All these traditions are mostly preserved today
and doorknobs continue to reflect the culture and beliefs of the
household.
FROM KNOBS TO BELLS
Meeting many needs at their time
and being a functional invention,
doorknobs have changed with urbanization and development of
technical possibilities.
Scottish
scientist, William Murdoch invented a mechanic set up to use in his
house and started the transformation to bells used in today's world.
This mechanism has a bell or gong
on one side and a rope on the other side. The mechanism would be
activated by pulling the rope, and
it made the bell to make a sound.
Considered quite interesting at
that time, this mechanism has become widespread rapidly.

Zillerde kullanılan aslan başı
figürü güç ve otoriteyi yansıtır.
The figure of lion head used
on bells reflects power and authority.
AĞUSTOS / AUGUST
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OTOMATIĞE BASMAK

Batı kültüründe de
Noel ve Paskalya
gibi dönemlerde
kapı tokmaklarına
çam dalları
ve kozalaklar
bağlanıyor.
Pine tree branches
and pinecones are tied
to doorknobs during
Christmas and Easter in
the Western culture.
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Elektriğin icadı ve çeşitli alanlarda
kullanımının yaygınlaşmasıyla mekanik ziller elektrikli zillere dönüştü. İlk elektrikli kapı zili 1831 yılında
Amerikalı bilim insanı Joseph Henry tarafından geliştirildi. Butona
basıldığında elektrik tellerini harekete geçirerek uzakta bulunan çanı
çalan bu düzenek 1900’lü yıllarda
tüm evlerde kullanılan sıradan bir
icat haline gelmişti. Genellikle kuş
seslerinin kullanıldığı bu ziller beraberinde apartman hayatını kolaylaştıran bir yenilik getirmişti: Kapı
otomatiği. Yüksek apartmanlarda
misafirleri içeri almak için kapılar
da mekanik hale getirilmiş, otamatiğe basılarak açılmaya başlamıştı.
DAHA FAZLA GÜVENLIK

PRESSING THE AUTOMATIC
DOOR OPERATOR
With the invention of electric and
its widespread use in various areas, mechanic bells have turned
into electrical bells. The first electrical doorbell was developed by
American scientist Joseph Henry
in 1831. This mechanism activating
the electric wires when the button
is pushed and ringing the bell at
the distance became an ordinary
invention used in all houses in the
1900s. Generally having bird noises, these bells have brought an
innovation facilitating the apartment life: Automatic Door Operator. Doors also became automatic to let the visitors inside in high
apartments and people started to
open the door by pressing on the
automatic door operator.

Hızlı şehirleşmeyle birlikte herkesin
birbirini tanıdığı mahalle yaşantısı
ortadan kalkınca kapıların güvenliği daha da önemsenmeye başladı. Geliştirilen sesli veya görüntülü diyafon sistemleri, yakın tarihe
kadar lüks olarak kabul ediliyor ve
her apartmanda bulunmuyordu.
Ancak günümüzde bu teknolojilere hemen her apartmanda rastlamak mümkün. İnsanlar artık özel
güvenlikli sitelerde yaşamayı tercih
ediyor. Kapı ve zil sistemlerinin de
şifre, parmak okuma, kamera, diyafon gibi teknik donanımlara sahip olmasını istiyor. Bu sistemler ev
halkına; daireler arasında iletişim,
güvenlikle görüşme ve kapı önünü canlı olarak izleyebilme gibi imkânlar da sağlıyor.

MORE SECURITY

KAPILAR HÂLÂ SÜSLÜ

STILL ORNAMENTED DOORS

Kablosuz teknolojilerle birlikte kapı
zilleri çok daha gelişmiş bir hâl aldı.
İnternete bağlı çalışan akıllı kapı
zilleri, kapıya bir ziyaretçi geldiğinde ev sahibinin akıllı telefonunu

Doorbells have become more
developed with wireless technologies. Smart doorbells with
internet connection inform the
homeowner on his/her smart
phone or other electronic devices
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veya diğer elektronik cihazlarını
bilgilendiriyor. Vaktinin çoğunu
ev dışında geçirmek durumunda
kalan kişilere kolaylık sağlayan bu
teknoloji aynı zamanda uzaktan
verilen komutla kapıyı açabilmenize ve gelen kişiyle konuşabilmenize de imkân sağlıyor. Öte yandan
kapı önünde bir hareket algılandığında ev sahibinin cihazına yollanan sinyaller kötü niyetli kişiler için
caydırıcı oluyor.
Yaşanan tüm teknolojik dönüşüme
rağmen kapılar ve kapı tokmakları
hâlâ süslü. Ev halkı kapıları ve kapı
tokmaklarını güvenliklerinin yanı sıra
evlerinin ruhunu ve kimliğini yansıtan bir obje olarak görmeye devam
ediyor. Dış dünyaya dönük yüzümüz,
ziyaretçilerini özenle karşılayan sıcaklığıyla “evimize hoş geldin” diyor.

that there is a visitor on the door.
This technology providing convenience to people who have to
spend most of their time outside
the house as well as enabling
people to open the door with a
remote command and talk to
the visitor. On the other hand,
signals sent to the homeowner
when a movement is detected
in the doorstep are deterrent for
the ill-wisher.
Despite all technological transformation, doors and doorknobs are
still ornamented. The household
continues to see doors and doorknobs as an object reflecting the
aura and identity of the house in
addition to considering their security. Our face turned towards
the outside world "greets our
guests" with a warm welcome.

Hızlı şehirleşmeyle
birlikte herkesin birbirini
tanıdığı mahalle yaşantısı
ortadan kalkınca
kapıların güvenliği
daha da önemsenmeye
başladı. Artık sesli veya
görüntülü diyafon
sistemleri neredeyse her
apartmanda bulunuyor.
The safety of doors has become
more important as neighborhood
life has disappeared with rapid
urbanization. Voice or video
diaphone systems are now in
almost all apartments.

The safety of doors has become
more important as neighborhood life has disappeared with
rapid urbanization. Voice or video diaphone systems developed
have been accepted as a luxury
until recently and not all apartments have had them. But it is
possible to see these technologies in almost all apartments.
People now prefer to live in
building complexes with security. They want to have equipment
like password, fingerprint sensor,
camera, and diaphone in door
and bell systems. These systems
enable communication between
apartments, safe communication, and live monitoring of the
doorstep.
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Ferahfeza Erdoğan

RENKLERIN

TROPIKAL CENNETI:
Tropical Heaven
of Colors:

Havana

Dünya üzerinde en çok görülmek istenen şehirlerden biri
Küba’nın başkenti Havana’dır. Tropikal iklimi, rengârenk
sokakları ve tarihî binalarıyla âdeta 1950’lerin film karelerini andıran Havana’da dans eden eğlenceli insanların ritmine kapılmamak elde değildir. Bu romantik kentte tatlı bir
yolculuğa ne dersiniz?

One of the cities people wish to visit the most is Havana,
the capital of Cuba. With its tropical climate, colorful streets,
and historical buildings, it's difficult not to get caught up in the
rhythm of fun people dancing in Havana, which is reminiscent
of the movie styles of 1950s.
How about going on a journey in this romantic city?

62

AĞUSTOS / AUGUST

63

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home
The capital of Cuba, Havana consists
of three main regions: the old Havana
called “Habana Vieja”, the city center
called “Centro Habana”, and “El Vedado” representing the more modern part of the city. As tourists, we are
more interested in the Old Havana
and city center. Because classical cars,
historical places and people wearing
traditional clothes are mostly in these
regions. It is worth seeing the bohemian life identified with Cuba in the
Old Havana. As a tourist, you can find
many museums, churches, art galleries, and restaurants in this region and
experience the daily life in Cuba.

Küba’nın başkenti Havana, üç ana
bölgeden oluşuyor: “Habana Vieja” denilen eski Havana, “Centro Habana”
denilen şehir merkezi ve şehrin daha
modern kesimini temsil eden “El Vedado”. Turist olarak bizleri daha çok Eski
Havana ve şehir merkezi ilgilendiriyor.
Çünkü klasik arabalar, tarihî binalar ve
yöresel kıyafetli insanlar daha çok bu
bölgelerde yer alıyor. Özellikle Eski Havana’da Küba’yla özdeşleşen bohem
yaşam görülmeye değer. Bir turist olarak
bu bölgede pek çok müze, kilise, sanat
galerisi ve restoran bulabilir; Küba’daki
gündelik yaşamı deneyimleyebilirsiniz.
Kuşkusuz Havana’da turistlerin en çok
ilgisini çeken ulaşım aracı 1950’lerden
kalma klasik otomobiller. Bu rengârenk,
nostaljik otomobiller Havana’nın tarihî
atmosferine oldukça yakışıyor. Otomobilleri şehir turuna çıkmak için kiralayabilir ya da bir yerden bir yere gitmek için
taksi olarak kullanabilirsiniz. Klasik otomobillerden biraz daha ucuza kiralayabileceğiniz gündelik araçlar da var. Coco
taksi ve bisiklet taksiler ise genelde kısa
mesafeler için tercih ediliyor. Şehir içi
ulaşımda otobüslerden de yararlanmak
mümkün.
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No doubt, classical cars from the 1950s
attract the attention of tourists the
most in Havana. These colorful, nostalgic automobiles befit the historical
atmosphere of Havana. You can rent
the automobiles for a tour around the
city or use them as taxis to go somewhere. There are less costly cars you
can rent rather than classical automobiles. Coco taxi and bicycle taxis are
usually used for short distances. You
can also use buses for inner-city transportation.

Havana’ya
gittiğinizde
1950’lerin
film karelerini
andıran sokaklar
görecek, kendinizi
nostaljik bir
yolculuğa çıkmış
hissedeceksiniz.
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DEVRIM MÜZESI
REVOLUTION
MUSEUM

DEVRIM MÜZESI
Küba tarihini ve devrim sürecini öğrenmek açısından bu müze oldukça ilgi çekici. Müzede 1953’te başlayıp 1959’a kadar
süren Küba Devrimi’ne ışık tutan fotoğraf ve eşyalar mevcut. Devrimden kalma
kanlı sargı bezleri, silahlar ve giysiler bunların başında geliyor. Müzedeki bilgilerin
sadece İspanyolca yazılmış olması turistlerin çoğu için biraz sıkıntı yaratabilir.
THE MUSEUM OF THE CUBAN
REVOLUTION
This museum is quite interesting to
learn about the Cuban history and the
revolution period. The museum has
photographs and objects enlightening the Cuban Revolution started in
1953 and continued until 1959. Bloody
gauzes, guns and clothes remaining
from the revolution are among these
objects. The fact that information provided in the museum is written only
in Spanish might be troublesome for
most tourists.

When you visit Havana, you
will see streets resembling
film frames of the 1950s
and feel like you are on a
nostalgic journey.
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DEVRIM MEYDANI
REVOLUTION
SQUARE

DEVRIM MEYDANI
Devrim Müzesi’ne gelmişken şehrin kalbi Devrim Meydanı’na uğramamak olmaz. Burası Havana’nın
en ünlü meydanı. Her yıl bir buluşma noktası olarak birçok toplantıya, törene ve kutlamaya ev sahipliği
yapan meydanda iki şey dikkatinizi
çekiyor. Biri Küba millî marşının şairi José Martí’ye ait 17 metre boyundaki görkemli anıt, diğeri ise İçişleri
Bakanlığı duvarındaki demirden
yapılma Che Guevara silueti.
THE REVOLUTION SQUARE
If you are visiting the Museum of
the Cuban Revolution, then you
must stop by Revolution Square,
the heart of the city. This is the most
well-known square in Havana. Two
things attract your attention in the
square hosting many meetings,
ceremonies and celebrations as
the meeting point every year. The
first one is the 17 meter-tall grand
monument of José Martí, the writer of the Cuban national anthem.
The other one is the Che Guevara
silhouette made with iron on the
wall of the Ministry of Interior.
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HAVANA KATEDRALI

HAVANA CATHEDRAL

Havana Katedrali, 18. yüzyılda İtalyan mimar Francesco
Borromini tarafından inşa
edilmiş. Katedral, ismini
kendisinden alan ve şehrin merkezi sayılan Katedral Meydanı’nda bulunuyor.
Katedralin en ilginç özelliği
kulelerinin asimetrik olması. Bir zamanlar Kristof Kolomb’un mezarını ağırlayan
katedral oldukça mistik ve
büyüleyici bir atmosfere sahip. Şu an içerisinde çeşitli
heykel, resim ve freskler yer
almakta. Meydandaki kafelerden birinde oturup taze
ananas suyunuzu içerken
katedralin muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz.

Havana Cathedral was built
by Francesco Borromini, an
Italian architect, in the 18th
century. The cathedral is in
the Cathedral Square named
after itself and considered the
center of the city. The most
interesting feature of the cathedral is its asymmetrical
towers. Having the tomb of
Christopher Columbus at
one time, the cathedral has
a quite mystical and fascinating atmosphere. The cathedral has various sculptures,
paintings and frescos now.
You can watch the magnificent view of the cathedral
while sipping on your freshlysqueezed pineapple juice in
one of the cafes in the square.

Havana
Katedrali’nin de
içinde bulunduğu
Katedral Meydanı,
Havana’nın
merkezi sayılan
yerlerden biridir.
The Cathedral Square,
where Havana Cathedral
is located, is considered
the center of Havana.

HAVANA
KATEDRALI

HAVANA
CATHEDRAL
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CRISTOBAL COLON
MEZARLIĞI
Bir şehrin mezarlığı da
ünlü olur muymuş demeyin çünkü olur. Adını Kristof
Kolomb’un yerel dilde telaffuzundan alan mezarlık,
dünyanın en ilginç mezarlıklarından biri kabul ediliyor. 19. yüzyılda yapılan ve
günümüze ulaşan mezarlığı her yıl çok sayıda turist
ziyaret ediyor. Mezarlığı bu
derece ilgi çekici kılan şeyse
mezar taşları. Her biri birer
sanat eseri gibi özenle hazırlanan ve heykellerle süslenen mezar taşları arasında
gezerken kendinizi bir sanat
galerisinde hissedebilirsiniz.
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TUMBA DE CRISTOBAL
COLON (TOMB OF
CHRISTOPHER COLUMBUS)
Do not say that how would a
graveyard of a city be famous,
because it can. Named after the
pronunciation of Christopher Columbus in the local language, the
graveyard is regarded as one of
the most interesting graveyards
of the world. The graveyard built
in the 19th century and survived
until today is visited by many
tourists every year. Gravestones
make the graveyard this interesting. You can feel like walking
around in an art gallery among
the gravestones prepared meticulously as if a work of art and
decorated with sculptures.
ERNEST HEMINGWAY EVI
Ünlü
Amerikalı
yazar
Ernest
Hemingway Havana yakınlarındaki
evi ile tüm Havana manzarasına hâkim Ambos Mundos Hoteli’ndeki 511
numaralı odası bugün müzeye çevrilmiş durumda. Tam bir Küba aşığı
olan Hemingway, “Silahlara Veda” ve
“Çanlar Kimin İçin Çalıyor” romanlarını bu 511 numaralı ünlü odada yazmış. Hotel odası cüzi bir ücret karşılığında gezilebiliyorken evin içerisine
girmek maalesef mümkün değil.
Şimdiye kadar çok az kişinin girebildiği evin bahçesinde dolaşabilir,
önünde fotoğraf çektirebilirsiniz.

CRISTOBAL COLON
MEZARLIĞI
TUMBA DE
CRISTOBAL
COLON (TOMB OF
CHRISTOPHER
COLUMBUS)
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ERNEST
HEMINGWAY EVI

THE ERNEST
HEMINGWAY HOUSE

THE ERNEST HEMINGWAY HOUSE
The famous American writer Ernest
Hemingway's house near Havana
and the room numbered 511 seeing the entire Havana landscape in
the Ambos Mundos Hotel have now
been turned into a museum. A true
Cuban lover, Hemingway wrote his
novels named "A Farewell to Arms "
and "For Whom the Bell Tolls" in this
famous room numbered 511. You can
visit the hotel room paying a certain fee, but visiting the house is not
possible. You can visit walk around
the garden of house, where a limited number of people entered so far,
and take a picture in front of it.
AĞUSTOS / AUGUST
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PARTAGAS PURO
FABRIKASI
PARTAGAS CIGAR
FACTORY

MALECÓN

MALECÓN

8 kilometre uzunluğundaki sahil
yolu Malecón, Havana’daki en ünlü
yerlerden biri. Eski Havana'daki Havana Limanı'nın ağzından, Centro
Habana ve Vedado mahallelerinin
kuzeyine kadar uzanıyor. Bir tarafında tarihî binalar, diğer tarafında
Havana’nın eşsiz okyanus manzarası var. Sahil boyunca yürüyebilir
ve özellikle akşam saatleri nefes
kesen gün batımını izleyebilirsiniz.

Havana’da klasik otomobillerle şehir turu yapmak
turistlerin en sevdiği aktivitelerin başında geliyor.
Touring around the city with classical automobiles in
Havana is among the favorite activities of tourists.

PARTAGAS PURO
FABRIKASI GEZISI
Havana’da turistlerin çok sevdiği
etkinliklerden biri de puro fabrikası
gezmek. Tabii öncesinde tıpkı bir
müzeye girer gibi bilet almanız gerekiyor. Fabrikada tütün yaprakları
nasıl ayrılıyor, her bir puro tek tek
nasıl sarılıyor ayrıntısıyla görüyorsunuz.
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Malecón sahil
şeridi yerli
halkın en önemli
sosyalleşme
mekânı kabul
ediliyor.
Malecón coastal
road is considered
an important place
for socializing by
locals

PARTAGÁS CIGAR
FACTORY TOUR
One of the favorite activities of
tourists to do in Havana is to tour
a cigar factory. Of course, you have
to buy a ticket beforehand as if visiting a museum. You see in detail
how tobacco leaves are separated
and how each cigar is wrapped in
the factory.
MALECÓN
The 8 kilometer long coastal road
named Malecón is one of the most
famous places in Havana. It extends from the entrance of the
Havana Port in the Old Havana to
Centro Habana and Vedado neighborhoods. The road has historical buildings on one side and the
unique ocean view of Havana on
the other side. You walk along the
beach and watch the breathtaking
sunset at the evening.
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Havana’dan ayrılmadan önce kendinize veya sevdiklerinize birkaç
hatıra almak isterseniz seçenek
çok. Kübalılar sanatı ve müziği
çok sevdiğinden olsa gerek birçok
yağlı boya tablo, seramik, nakış,
mercandan yapılma takılar ve el
yapımı müzik aleti bulabilirsiniz.
Antikaya ilgili biriyseniz etrafta pek
çok antikacı ve tahta oyma eşyalar
satan yerler de var. Ama sizi uyaralım. Ülkeden çıkmadan aldıklarınızı onaylatmanız gerekiyor. Çünkü
onaylı olmayan ürünlerin sınırdan
geçmesine izin vermiyorlar.

COPPELIA

WHAT TO BUY?

NE YENIR?

PULPETA

Kabul, Küba dünyanın en zengin mutfağına sahip değil. Şartlar
yüzünden Kübalı aşçıların birçok
malzemeye ulaşımı yok. Ama yine
de burada herkesin damak tadına
uyacak lezzetler de mevcut. Haşlanmış Meksika fasulyesiyle birlikte
yapılan Küba’nın geleneksel pilavı “congri” hemen her restoranda
karşınıza çıkar. Ana yemek olarak
da bir rosto türü olan “boliche”yi
ya da kıyma içerisine yerleştirilmiş
haşlanmış yumurtalardan yapılan “pulpeta”yı tercih edebilirsiniz.
Eğer sokak lezzeti sevenlerdenseniz size Küba usulü bir hamburger
olan “frita”yı tatmanızı öneriyoruz.
Taze tropik meyvelerden yapılmış
içecekler de sıcak iklimde içinizi
serinletecek.
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NEREDE KALINIR?

BOLICHE

NE ALINIR?

•
İsmini bir balerinden alan Coppelia
dondurması Havana ile özdeşleşen
lezzetler arasında. Önceleri 30’a yakın
dondurma çeşidi sunan meşhur
dondurmacı, şimdilerde çeşit sayısı hayli
azalsa da yerel halktan ve turistlerden ilgi
görmeye devam ediyor.
Named after a ballerina, Coppelia ice
cream is among the delights identified
with Havana. Previously offering nearly
30 ice cream flavors, the famous
ice cream shop continues to attract
attention from locals and tourists
although the number of flavors is very
low nowadays.
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There are many options if you want
to buy some souvenirs for yourself
or your friends before leaving Havana. Since Cubans love art and
music, you can find many oil paintings, ceramics, embroidery, jewelry
made of coral, and handmade musical instruments. If you are into antics, there are many antics shops,
and shops selling wood-carved objects. But we must warn you. You
have to have your purchase approved before leaving the country.
Because unapproved products are
not allow to cross the border.

Havana’da otel ücretleri biraz pahalı. Bu yüzden siz de birçok turist
gibi yerel halkın kendi evlerinde kiraya verdikleri odaları (casa particular) tutabilirsiniz. Çoğu kolonyal mimariye göre inşa edilmiş bu evlerin
içindeki yaşam sizi tam bir Küba
deneyimi sunuyor. Otellere kıyasla
oldukça ucuz olan bu odaları kiralamak tamamen yasal. Ev sahibiniz
belirli bir ücret karşılığında size geleneksel Küba kahvaltısı ve akşam
yemeği de hazırlayacaktır.

WHAT TO EAT?
I would acknowledge that Cuba
may not have the best cuisine in
the world. Cuban cooks cannot
access to many substances due
to the conditions. But everyone
can find some delights for their
taste in here. The traditional rice of
Cuba prepared with boiled Mexican beans, "congri" is presented
in almost all restaurants. You can
prefer “boliche”, a type of roast, or
“pulpeta prepared with minced
meat stuffed with boiled eggs, as
the main course. If you like street
food, then I would recommend
you to try “frita”, a Cuban hamburger. Beverages prepared with
fresh tropical fruits will refresh you
in the hot climate.

Turistler
tarafından sıkça
tercih edilen “casa
particular”lar,
hem ucuz hem
de güvenli bir
konaklama
alternatifi.
"casa particulars" often
preferred by tourists
are both an inexpensive
and safe alternative for
accomodation.

WHERE TO STAY?
Hotel fees are a bit expensive in
Havana. Therefore, you can rent
the rental rooms (casa particular)
in the homes of local people like
most tourists. The life inside these
houses most of which were built
with the colonial architecture enable you to have a complete Cuban
experience. It is absolutely legal to
rent these rooms that are inexpensive than hotels. Your homeowner
will prepare a traditional Cuban
breakfast and dinner for you at a
certain price.
AĞUSTOS / AUGUST
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Spor / Sport
Keziban Soylu

2020 TOKYO

OLIMPIYATLARI:

TÜRKIYE’NIN
OLIMPIYAT GURURU

2020 Tokyo Olympics:
TURKEY'S OLYMPIC PRIDE
•
Tokyo’da düzenlenen 2020 Olimpiyatları’nda elde ettiğimiz başarılar ülkemize
büyük mutluluk yaşattı. Farklı branşlarda 108 sporcumuzla katıldığımız oyunlardan 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla döndük. Orman yangınları ve sel felaketinin hüznünü yaşadığımız günlerde genç sporcularımızın başarıları hepimize teselli oldu. Pek çok ilke imza atarak olimpiyat
tarihimize geçen ve Tokyo’da bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızı tebrik
ediyor, her biriyle gurur duyuyoruz…
Our country was overjoyed with our athletes' achievements in the 2020 Olympics held in
Tokyo. We returned with a total of 13 medals, 2 gold, 2 silver, and 9 bronze, from the games
in which we competed with 108 athletes from various branches. The accomplishment of
our young athletes provided solace to all of us during a time when we were devastated
by the forest fires and flood catastrophes. We salute our athletes who achieved Olympic
history by blazing the trail and waving our flag in Tokyo, and we are proud of each and
every one of them...
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METE GAZOZ
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BUSENAZ SÜRMENELİ

Spor / Sport

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU

Onu 2016 Rio Olimpiyatları’ndaki gülümsemesiyle tanıdık. Rio’da derece elde edemese de Tokyo için hepimize söz vermişti. Verdiği sözü tutup Tokyo’dan altın
madalyayla döndü. 22 yaşındaki genç sporcu, böylelikle Olimpiyat tarihimizdeki ilk okçuluk madalyasını da
kazanmış oldu. Tarih sayfalarında yer açsın! Mete’yi
daha pek çok kez kürsüde göreceğiz!

Türkiye, Avrupa, Dünya…
23 yaşındaki genç boksör bugüne dek girdiği her
müsabakayı dereceyle bitirdi. En sonunda da olimpiyat şampiyonu oldu. Hem de boks tarihimizin ilk
olimpiyat şampiyonu! “Benim kitabımda pes etmek
yok” diyen Busenaz’ın başarıdan başarıya koşacağına eminiz!

25 yaşındaki genç boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2019
Avrupa Oyunları’nda ve aynı yıl düzenlenen Kadınlar
Avrupa Boks Şampiyonası’nda şampiyonluğu yaşamıştı. Buse Naz, Avrupa Kota Müsabakaları’nda da altın madalya kazanan ilk kadın boksörümüz olmuştu.
Genç sporcumuz kotayı kazanmakla kalmayıp 2020
Olimpiyatları’ndan da gümüş madalyayla döndü.

We first met with his memorable smirk at the 2016 Rio
Olympics. Even though he did not rank in Rio, he gave
us all a promise for Tokyo. He delivered on his promise,
returning from Tokyo with a gold medal. So, the 22-year-old young athlete became the first archery gold medalist in our country's Olympic history. Let it be written
in the pages of history! We will see Mete on the podium
many more times

Turkey, Europe and the World… The 23-year-old young
boxer has won every competition she has entered so
far. She has eventually became an Olympic champion. And the first Olympic champion in our country's
boxing history! We are confident that Busenaz, who
once declared, "There is no giving up in my book," will
continue to succeed!

Buse Naz Çakroğlu, a 25-year-old young boxer, won the
championship in the 2019 European Games as well as
the Women's European Boxing Championship that
same year. Buse Naz became the first female boxer to
win a gold medal in the contests for the european quota places. Our young athlete not only won the quota
but also returned from the 2020 Olympics with a silver
medal.

ERAY ŞAMDAN

Ona “rüzgârın oğlu” da diyorlar. Karateye beş yaşında başlayan Eray Şamdan’ın sürati ve atikliği, onu 7 kez Avrupa
şampiyonluğuna taşıdı. 2021’de karatede, Büyükler Avrupa
Şampiyonu olan Şamdan, olimpiyat madalyasının müjdesini çok önceden vermişti. 2020 Olimpiyatları’na ilk kez dâhil olan karatede, ikincilik kürsüsüne çıkarak ilk madalyamızı bize getirdi. Yine bu branşta Uğur Aktaş, Merve Çoban
ve Ali Sofuoğlu bize bronz madalya getiren isimler oldu.

They call him "the son of the wind". With his speed and
agility, Eray Şamdan, who began karate at the age of
five, was seven times European champion. Şamdan,
who became the Senior European Champion in karate
in 2021, broke the news of becoming the next Olympic
medalist a long time ago. Şamdan, who competed in the
2020 Olympics for the first time, finished second in karate and brought our country its first medal. Again in
this branch, Uğur Aktaş, Merve Çoban and Ali Sofuoğlu
were the names that brought us bronze medals.
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HAKAN REÇBER
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HATICE KÜBRA İLGÜN

Spor / Sport

YASEMIN ADAR

RIZA KAYAALP

22 yaşındaki tekvandocu Hakan Reçber, küçük yaşlarda yakalandığı omurilik rahatsızlığı sonrası hayata
sporla tutundu. Tekvandoya olan tutkusu, onu 2021’de
Avrupa şampiyonluğuna kadar taşıdı. 2020 Tokyo
Olimpiyatları’nda da ringe çıkan genç sporcu, -68
kg’da bronz madalya kazanarak yüzümüzü güldürdü.

28 yaşındaki Hatice Kübra İlgün,
2017 Dünya Tekvando Şampiyonası ve 2021 Avrupa
Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak
ikinciliği tatmıştı. Başarılı tekvandocumuz, 2020
Olimpiyatları’ndan da gümüş madalyayla döndü.

Yasemin Adar’a “ilklerin” kadını diyebiliriz. 29 yaşındaki başarılı güreşçi, 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ilk kadın güreşçimiz
olmuştu. 2017 Dünya Güreş Şampiyonası’nda da Türkiye’nin dünya şampiyonu olan ilk kadın güreşçisi.
Dört Avrupa şampiyonluğu bulunan sporcumuz, 2020
Olimpiyatları’nda da bronz madalya kazanan ilk kadın güreşçimiz oldu.

Namıdiğer Madalya canavarı. 31 yaşındaki güreşçimiz, başarıya da madalyaya da hiç yabancı değil.
4 kez Dünya, 10 kez de Avrupa şampiyonu olan Kayaalp,
yıllardır Olimpiyat şampiyonluğunun hayalini kuruyor. Londra Olimpiyatları’nda bronz, Rio Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Kayaalp, kariyerinin
üçüncü Olimpiyat madalyasını da Tokyo’da kazandı ve
ülkemize bronz madalya getirdi.

Hakan Reçber, a 22-year-old taekwondo player, clanged to life through sports despite being diagnosed
with a spinal cord disorder at a young age. His love of
taekwondo propelled him to the European Championships in 2021. The young athlete, who also competed
in the 2020 Tokyo Olympics, put a smile on our face by
taking bronze in -68 kg.

Hatice Kübra İlgün, 28, won a silver medal at the 2017
World Taekwondo Championships as well as a bronze
medal at the 2021 European Taekwondo Championships and had a little taste of victory by becoming a
runner-up. Our successful taekwondo player returned
from the 2020 Olympics with a silver medal.

We can call Yasemin Adar the woman of "firsts". At the
2016 European Wrestling Championship, the 29-year-old successful wrestler became our first female
wrestler to win a gold medal. She is Turkey's first female
world champion, having won the 2017 World Wrestling
Championships. Our athlete, who has won four European championships, is the first female wrestler to win a
bronze medal in the Olympics.

Also known as the Medal Monster. Our 31-year-old
wrestler is no stranger to success or medals. Kayaalp,
a four-time world champion, and ten-time European
champion had aspired to be an Olympic champion for
many years. Kayaalp, who won a bronze medal in London and a silver medal in Rio, won his third Olympic
medal in Tokyo and took home a bronze medal for our
country.
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TAHA AKGÜL
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FERHAT ARICAN

İBRAHIM ÇOLAK

FILENIN SULTANLARI

Tarih, onu çoktan yazdı! 8 kez Avrupa şampiyonluğu
kazanarak Avrupa güreş tarihine geçmiş bir sporcumuzdan bahsediyoruz. 30 yaşındaki güreşçimiz 2016
Rio Olimpiyatları’ndan altın madalyayla dönmüş, birincilik kürsüsüyle zaten tanışmıştı. 2020 Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Dünya Artistik Jimnastik literatüründe 3 tescilli hareketi bulunan ilk sporcu Ferhat Arıcan, Türkiye Millî
Olimpiyat Komitesi tarafından 2016 Rio Olimpiyatları’nda madalya vadeden 16 isim arasına seçilmişti. 28
yaşındaki Arıcan, 2020 Olimpiyatları’nda da bir ilke
imza atarak Olimpiyat tarihimizde madalya kazanan
ilk jimnastikçimiz oldu ve Türkiye’ye bronz madalyayla döndü.

26 yaşındaki sporcumuz, 2019 Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda ve 2020 Avrupa Şampiyonası’nda
halka aletinde altın madalya kazanmış ve bu başarısıyla büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olan ilk
sporcumuz olmuştu. Yeteneğini 2020 Olimpiyatları’nda da ispat eden Çolak, tarihimizde ilk defa yarıştığımız
artistik jimnastik alet finallerinde beşinci olarak bir
ilke imza attı.

Madalya kazanamasa da Tokyo’da ülkemizi başarıyla
temsil eden ve sergilediği performansla adından söz ettiren pek çok sporcumuz var. A Millî Kadın Voleybol takımımız da Tokyo Olimpiyatları’nda bize büyük heyecan yaşattı ve tarihimizde ilk kez çeyrek finale çıkmayı
başardı. 2024 Paris Olimpiyatları’ndan altın madalyayla
döneceklerine eminiz! Çünkü onlar Filenin Sultanları!

He has already been noted in history! We are talking
about an athlete who made European wrestling history
by winning the European title eight times. Our 30-year-old wrestler has already met the podium when he
returned from the 2016 Rio Olympics with a gold medal.
He added a bronze medal to his list of accomplishments
by winning a bronze medal at the 2020 Olympics.

Ferhat Arıcan, the first athlete in World Artistic Gymnastics history to have three registered moves, was chosen
as the aspiring medalist by the Turkish National Olympic Committee among the 16 medalists for the 2016 Rio
Olympics. Arıcan, 28, blazed the trail at the 2020 Olympics by becoming the first gymnast to earn a medal in
our country's Olympic history, returning to Turkey with
a bronze medal.

Our 26-year-old athlete won a gold medal on the still rings at the 2019 World Artistic Gymnastics Championships
and the 2020 European Championships, making him our
first world champion in the senior category. Çolak made
history by finishing fifth in the artistic gymnastics apparatus finals at the 2020 Olympics when our country competed for the first time in its history.

Despite not winning a medal, many of our athletes effectively represented our country in Tokyo and established a
name for themselves with their efforts. Our National Women's Volleyball team also wowed us at the Tokyo Olympics, reaching the quarter-finals for the first time in our
history. We are confident that they will return from the
2024 Paris Olympics with a gold medal! For, they are the
Sultans of the Net!
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Fatih Çavuşoğlu

Kurtuluş Güneşinin
Doğduğu Yer:
WHERE THE SUN OF LIBERTY RISED:

DUMLUPINAR
•
30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazandığımız zafer, Türk milletinin bağımsızlık müjdesidir. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat yönettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi, işgal kuvvetleri açısından tam ve kesin bir yenilgi
anlamına gelir ve vatan topraklarına çöken kara bulutları dağıtır. Kazanılan
zaferle kurtuluş güneşi hiç batmamak üzere yeniden doğar ve ebedî ışıltısıyla
milletimizin bahtını aydınlatır.
Dumlupınar Zaferimizin 99. yılında, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor; 30 Ağustos Zafer
Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.
The victory we won in Dumlupınar on August 30, 1922, marks the independence of the
Turkish nation. The Battle of Dumlupınar, led by Commander-in-Chief Mustafa Kemal
Pasha himself, stands for a complete and decisive defeat for the occupying forces,
dispersing the dark clouds that have descended on the homeland. With the victory, the
sun of salvation rises again to never set, illuminating the fortune of our country with its
eternal shine.
We respectfully commemorate the Commander-in-Chief of our War of Independence,
Mustafa Kemal Ataturk, and his comrades in arms on the 99th anniversary of our
Dumlupınar Victory, and we celebrate August 30 Victory Day with enthusiasm.
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MUSTAFA
KEMAL
PAŞA
MUSTAFA
KEMAL
PASHA

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa,
Dumlupınar Zaferi’nin hemen ardından muharebe meydanını gezerken
şehitler arasında, çukura gömülmüş
bir sancaktar görür. Bu aziz şehit,
toprağın üstünde katılaşmış kolu ile
ay yıldızlı bayrağımızı dimdik tutmaktadır. Can verirken bile sancağı
düşürmeyen şehidimiz Mustafa Kemal Paşa’yı bir hayli duygulandırır.
Daha sonra yapılacak anıtta gördüğü
bu manzaranın sembol alınmasını
emreder.
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Commander-in-Chief Mustafa Kemal
Pasha sees a flag-bearer buried in a pit
among the martyrs while visiting the
battlefield shortly after the Dumlupınar
Victory. This glorious martyr is holding
our crescent and star flag upright with
his arm that has solidified above the
ground. Mustafa Kemal Pasha gets sentimental by our martyr, who refused to
lay down the flag even when he died. In
the monument to be built later, he orders this view to be taken as a symbol.

30 Ağustos 1924 günü Cumhurbaşkanı olarak Dumlupınar’a gelen Atatürk, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nın temelini atarken şöyle der:

After arriving at Dumlupınar as President on August 30, 1924, Ataturk says
the following while laying the foundation for the Martyr Flag-Bearer Mehmetçik Monument:

“Efendiler, Afyonkarahisar – Dumlupınar
Meydan Savaşı ve onun son safhası olan
bu 30 Ağustos Savaşı, Türk tarihinin en
önemli dönüm noktasını oluşturur. Millî
tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada
kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu yalnız
bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni
bir yön vermekte kesin etkili bir meydan
savaşı hatırlamıyorum.

“Gentlemen, the Afyonkarahisar – Dumlupınar Field Battle and its final phase, the
30 August War, are the most significant
turning points in Turkish history. Our national history is rich with great and brilliant
victories. However, I cannot recall a battle
as decisive as the Turkish nation's victory
here, which is effective in addressing a
new direction not only to our history but
also to the history of the world.

There should be no doubt that the foundation of the new Turkish State, the young Turkish Republic, was consolidated here, and
its eternal life was crowned here. The Turkish
blood that flows in this field and the martyr
souls that fly in this firmament are the eternal guardians of our state and republic. The
'Martyr Soldier Monument,' whose foundation we laid here, will represent those spirits,
as well as their veteran friends, the self-sacrificing and heroic Turkish Nation. This monument will remind those who covet the Turkish
homeland of the fire, bayonet, courage, and
severity of power and will of the Turks on August 30.”
As PTT Family, we commemorate the
Commander-in-Chief of our War of Independence and the founder of our Republic, Mustafa Kemal Ataturk, and all
the unnamed heroes of our War of Independence, with respect and mercy, in
the presence of our Martyr Flag-Bearer
Mehmetçik in Dumlupınar, on the 99th
anniversary of our Dumlupınar Victory.
We celebrate 30 August Victory Day of
our nation and our heroic Turkish Armed Forces with joy, and we immortalize our victories on stamps.

Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti’nin, genç Türk Cumhuriyeti’nin temeli
burada sağlamlaştırıldı, ebedî hayatı burada taçlandı. Bu sahada akan Türk kanları,
bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet
ve cumhuriyetimizin ebedî muhafızlarıdır. Burada temelini attığımız ‘Şehit Asker
Abidesi’ işte o ruhları, o ruhlarla beraber
gazi arkadaşlarını, fedakâr ve kahraman
Türk Milleti'ni temsil edecektir. Bu abide;
Türk vatanına göz dikenlere, Türk’ün 30
Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü,
cesaretini, kudret ve iradesindeki şiddeti
hatırlatacaktır.”
PTT Ailesi olarak; Dumlupınar Zaferimizin 99. yıl dönümünde Kurtuluş
Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mutafa Kemal
Atatürk’ü ve Dumlupınar’daki Şehit
Sancaktar Mehmetçiğimiz nezdinde, Kurtuluş Savaşımızın isimli isimsiz
bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Milletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutluyor, zaferlerimizin gururunu
pullarımızda yaşatıyoruz.

ŞEHIT
SANCAKTAR
MEHMETÇIK
ANITI
MARTYR
FLAG-BEARER
MEHMETÇIK
MONUMENT
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Keziban Soylu

MAHALLENIN NEŞESI

ÇOCUK OYUNLARI
The Joy of the Neighborhood
Child Plays
•
Mahallenin dar Arnavut kaldırımları çocukların neşeli kahkahalarıyla
eskirken komşu teyzeleri cama çıkaran gürültüler vakayı adiyedendi.
Çocukluğumuzun birbirinden çeşitli ve heyecanlı oyunları mazide kalsa
da izleri tüm canlılığıyla hafızamızda.
While the children's happy laughter wore down the
neighborhood's narrow cobblestones, the noises that caused the
neighbor aunties to rush to the window were common. Although the
numerous and exciting games of our childhood are long gone,
their remnants vividly live on in our memories.
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Bir çocuğun en çok beklediği şeydi oyun
vakti. Okuldan sonra çantalar eve fırlatılır,
arkadaşlarla buluşulurdu. Annelerimiz çağırmasa eğlence dur durak bilmez, akşam
ezanına kadar sürerdi. En iyisi de hafta sonuydu. Eve sadece yarım ekmekle karın
doyurmak ya da su içmek için uğranırdı.
Eğer üstünüzü kirlettiyseniz başınız belaya girebilirdi. Hele de bir pantolonunuz
yırtıldıysa… Yara berelerinizi saklar, banyoya girip gizli saklı yıkanırdınız. Bunların
hepsine değerdi çünkü arkadaşlarınızla
geçirdiğiniz o eğlenceli vakitler sizin en
değerli anılarınızı oluştururdu. Yakan top, saklambaç, beştaş, uçurtma…
Tadını doya doya çıkardığınız o zamanlara dönüp baktığınızda sizin de
yüzünüzde bir tebessüm
oluşmuyor mu?
EN REKABETLISI VE EN
HIZLISI: YAKAN TOP
Mahallede herkesin topu
olmazdı. Belki de bu yüzden topla oynanan oyunlar daha çok sevilirdi. Yakan top bunların belki de
en çekişmelisiydi. İki takıma ayrılan çocuklar hırslarından ve koşuşturmalarından kıpkırmızı olurdu.
Kenardakiler ortadakileri
güçlerinin yettiği kadar
hızla vurmaya çalışır, ortadakiler de yanmamak için sağa sola kaçışırdı.
KLASIK VE ZAMANSIZ:
SAKLAMBAÇ
Önüm arkam sağım solum, sobe! Saklanmayan ebe! Saklambaç, herkesi içine alabilen bir oyundu. Ne kadar çok çocuk varsa
o kadar az saklanma yeri kalırdı ve heyecan
o denli artardı. Ebe, gözlerini kapatıp sayarken herkes saklanacak bir yer arardı. Ebeyi
sobelerseniz herkesin kahramanı olurdunuz, yapamazsanız ebe olma sırası sizde
demekti.
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Playtime was a child's most anticipated activity. Children would throw their bag on their
beds and would immediately go out to meet
with their friends. If our mothers did not call
us back home, the fun would never stop and
continue until the evening prayer. The weekends were when we had the best time. We'd
merely come home to drink some water and
eat half a loaf of bread to fill our stomachs.
If you got your clothes dirty you would be in
trouble. Don't even get me started on ripping
your pants... You would hide your scratches
and went straight to the bathroom to wash
up in hurry. But it would
all be worth it since the
time you spent with your
friends would become your
most treasured memories.
Dodgeball, hide and seek,
jackstones, flying kites...
Doesn't a smile appear on
your face when you look
back at those times when
you lived to the fullest?
MOST COMPETITIVE AND
FASTEST: DODGEBALL
Not everyone would own a
ball in the neighborhood,
perhaps that is why the
ball-related plays were the
most popular. Dodgeball was
perhaps the most contentious of them all. The boys,
divided into two groups,
would turn bright red from
their hustle and bustle. Those in the sides would
strive to hit those in the middle as quickly as
possible, while those in the middle would flee to
avoid being eliminated from the game.
CLASSICAL AND TIMELESS: HIDE AND SEEK
Come out come out wherever you are! All in,
All in, Everybody out there all in free! Hide and
seek was a game that everyone could play. The
more children there were, the fewer hiding
spots, and the more excitement there would
be. Everyone would seek cover while the seeker of the play closed their eyes and counted.

YAPMASI DA UÇURMASI DA
EĞLENCELI: UÇURTMA
Eşkenar üçgen, altıgen ya da dörtgen;
yeter ki uçsun! Aman elektrik tellerine
dikkat, uçurtmanız takılmasın. İpi de sıkı
tutmak lazım. Elinizden kaçarsa yandı
gülüm keten helva.
KURAL OLABILIR DE OLMAYABILIR
DE: TEK KALE MAÇ
Dikkat dikkat! Şu iki tuğla kalemiz. Kola
kutusu da topumuz… Üç beş arkadaşınız olsa yeterdi bu oyun için. Kaleci sürekli değişir, goller şaibeli olabilir, sonuç
da genellikle penaltılara kalırdı. Maçınızın, bir komşu teyzenin canhıraş bağırışıyla sonlanması da kuvvetle muhtemeldi.
MISKET – BILYE OYUNLARI
Misketleri bir ip gibi diziyor ve uzaktan nişan alıyoruz. Iskalarsan mızıkçılık yapmak yok… Sokak oyunlarının en
sevilenlerinden biriydi misket – bilye
oyunları. Misketlerin sayısıyla övünülür, daha çok kazanmak için rekabet
edilirdi.

If you could tag the seeker, you would be
everyone's hero, if you couldn't, it would be
your turn to be a seeker.
FUN TO MAKE, FUN TO FLY: KITE
Equilateral triangle, hexagon or quadrilateral does not matter as long as it flies!
Watch out for the electrical wires, don't
let your kite get stuck. You should hold on
tight to the rope. If it slips through your fingers, you muff your chance.
MAY OR MAY NOT BE A RULE:
SINGLE GOAL MATCH
Attention please! Two bricks were our goalpost. A coke can was our ball... Just a couple
of friends were enough to play the game.
The goalkeeper would constantly change,
goals would be questionable, and penalties
would usually be called. It was also very likely that your match would end with a raging
shouting of an auntie living next door.
TAW-MARBLE GAMES
You string the marbles together and aim
from afar. There will be no moaning if you
miss... Taw-marble games, one of the most
popular street games. We'd be proud of our
amount of marbles and would compete to
see who could get the most.
AĞUSTOS / AUGUST
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.
KOMŞUDA
PIŞER
.
BİZE DE DÜŞER

Maybe We Will Benefit
from Our Neighbor's
Good Fortune

AŞURE-ASHURA
Bizi komşularımızla buluşturan, gülüşlerimizi rast getiren aşure ayı geldi. Muharrem
ayı ile yerine getirdiğimiz aşure geleneği,
kültürümüzün vazgeçilmez âdetlerinden
biridir. Aşure, bizim için bir tatlı olmanın
çok ötesinde. Buğdayından incirine, nohudundan üzümüne kadar evde neyimiz
varsa kattığımız; kazan kazan yaptığımız
bu tatlıyı, komşularımızın payını düşünerek yapıyoruz. Vitrinden indirmeye kıyamadığımız kâse takımlarımızı aşure
ikramı için çıkarıyoruz. Belki de uzun zamandır kapılarını çalamadığımız komşularımızı bu bahaneyle ziyaret ediyoruz.
Dumanı tüten aşureyi uzatırken, kâsemizi
geri almayı beklerken; hâl hatır soruyoruz.
Yani bir tatlının etrafında buluşuveriyoruz.
Komşuda bir aşure pişer; elbet bize de bir
tebessüm, hoş sohbet düşer…
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The month of Ashura has arrived, uniting us together
with our neighbors and putting a smile on our faces.
The Ashura tradition, which we practice during the
month of Muharram, is one of our culture's most
indispensable customs. Ashura is more than just
a dessert for us. We prepare this dessert with
whatever we have in the house including wheat, figs, chickpea, and grapes, and cook it in a
cooking cauldron, considering the portion of
our neighbors. We take out our Chinas that
we normally cannot bear taking out of the
display cabinet, just to serve around Ashura.
Maybe this is an excuse to visit our neighbors,
whose doors we haven't been able to knock on
in a long time. We ask after them while we serve
the steaming Ashura and wait for our china bowl
to be returned. Thus, we meet around a dessert.
Maybe we'll benefit from our neighbor's Ashura;
maybe from a smile or a nice chat...
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MALZEMELER (15 KIŞILIK)
250 gram buğday
4,5 litre su
100 gram pirinç
4 yemek kaşığı kuru üzüm
1 su bardağı haşlanmış kuru
fasulye

INGREDIENTS
(SERVES 15 PEOPLE)
250 grams of wheat
4.5 liters of water
100 grams of rice
4 tablespoons of raisins
1 cup of boiled dry beans

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 cup of boiled chickpeas

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 tablespoons of zante currant

1 avuç fındık

a handful of hazelnuts

1 avuç ceviz

a handful of chestnuts

Kuru kayısı

Dried apricots

Kuru incir

Dried figs

900 gram toz şeker

900 grams of granulated sugar

SÜSLEMEK IÇIN

TO DECORATE

Nar, Toz Antep fıstığı, Tarçın,
Çiğ badem, Fındık, Ceviz

Pomegranate seeds, Powdered,
pistachios, Cinnamon, Raw almonds,
Hazelnut, Chestnut

YAPILIŞI:

METHOD:

1. Bol su ile yıkadığımız buğdaylarımızı
geniş bir tencereye alalım, üzerine 1 litre
su ekleyip kapağını kapatalım. Kısık
ateşte yarım saat pişirmeye bırakalım.

1. Place the washed wheat in a large pot,
cover with 1 liter of water, and close the
lid. Allow it to simmer for half an hour on
low heat.

2. Suyunu çeken buğdaylarımızın
üzerine tekrar 1 litre su ekleyip 1 saat
kadar pişirmeye devam edelim.

2. Add 1 liter of water and continue to
simmer for 1 hour after the wheat has
absorbed the water.

3. 1 saatin sonunda pirinçle beraber
1,5 litre su daha ekleyip ocağın altını
kapatalım. 3 saat oda sıcaklığında
dinlenmeye bırakalım.

3. Add 1.5 liters of water along with the
rice and turn off the heat after an hour.
Allow it to rest at room temperature for 3
hours.

4. 3 saat sonunda karışıma 1 litre su ile
nohudumuzu ve kuru fasulyelerimizi
de ekleyelim. Güzelce karıştıralım.
5. 2 yemek kaşığı kuş üzümü,
fındık, ceviz ve doğranmış kayısı ve
incirlerimizi de tencereye ekleyelim.
6. Toz şekerimizi de tencereye
ekleyip aşuremizi kısık ateşte sürekli
karıştırarak yarım saat kadar pişirelim.
Daha sonra tencerenin altını kapatıp
aşuremizi dinlendirmeye bırakalım.
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4. After 3 hours, add your chickpeas and
dried beans to the mixture along with 1
liter of water. Mix gently.
5. Add 2 tablespoons of zante currants,
hazelnuts, walnuts, and chopped apricots
and figs to the pot.
6. Cook your Ashura for half an hour on
low heat, stirring regularly, after adding
the granulated sugar. Then turn off the
heat and leave your Ashura to rest.

7. Ilıdıktan sonra kaselere
bölüştürdüğünüz aşureleri; nar, Antep
fıstığı, tarçın, badem, fındık ve cevizle
dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

7. Decorate the Ashura in bowls with
pomegranate, pistachio, cinnamon,
almonds, hazelnuts, and walnuts to your
taste.

Afiyet olsun.

Bon appétit
AĞUSTOS / AUGUST
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BAKLAGİLLER ŞİŞKİNLİK YAPMASIN
Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatları pişirirken
haşlama suyunun üzerinde biriken beyaz
köpükleri sıyırıp atarsanız daha az şişkinlik
yapacaktır.

DO NOT LET LEGUMES
TO BLOAT YOU
If you scrape and remove the white foam piling up
over the boiling water while cooking legumes like
beans and chickpeas, they will not cause you to bloat.

ÇAYDANLIKTAKİ
KİREÇTEN KURTULUN
Çaydanlığınızın içinde biriken kireç
tortusunu temizlemek için 15 dakika
kadar çaydanlığın içinde sirke kaynatın.

GET RID OF THE LIMES
IN TEAPOT
To clean the limes piled up inside your
teapot, put vinegar in it and boil for
15 minutes.

GÜMÜŞ AKSESUARLARINIZ
PARLASIN

MEYVELİ KEK YAPARKEN
Meyveleri kek hamuruna eklemeden önce toz
şekere bularsanız çok daha iyi pişerler.

MAKING FRUIT CAKE

İki yemek kaşığı sirke, karbonat ve ılık suyu
birbiriyle karıştırın. Kararan gümüş takı ve
aksesuarlarınızı bu karışımın içinde bekletin.
Gümüşlerinizin parladığını göreceksiniz.

If you coat fruits with sugar before adding
them to the cake butter, they will cook so
much better.

LET YOUR SILVER
ACCESSORIES SHINE
Mix two table spoons of vinegar, baking soda and
warm water. Keep your darkening silver jewelry
and accessories in this mixture. You will see that
your silver accessories shining.

DOĞRAMA TAHTANIZ
KAYMASIN
DO NOT LET YOUR
CHOPPING BOARD TO SLIP
Doğrama tahtasının hareket etmesini
istemiyorsanız altına nemli bir bez ya da
kâğıt havlu yerleştirebilirsiniz.
If you do not want your chopping
board to move while you chop
something, you can put a towel or
paper towel under it.
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SÜZME YOĞURDUNUZ
EKŞİDİYSE
Süzme yoğurdunuzda hafif ekşi bir tat
aldıysanız içine su koyup tekrar süzün.
Yoğurdun ekşiliği gidecektir.

IF STRAINED YOGURT WENT BAD
If you taste sourness in your strained yogurt,
put water and strain it again. The sourness will
be gone.
AĞUSTOS / AUGUST
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BULMACA

SUDOKU

CROSSWORD

Resimdeki
Fatih Sultan
Mehmet tarafından yaptırılan Sarıyer'deki hisar

Alın yazısı,
yazgı, kader
Gemi
sığınağı

Ek, katkı
Umut

4

Fen

Kongo'nun
başkenti

Kamuflaj,
gizleme

Divit, yazı
hokkası

8

8
Okul
Tantal
simgesi

Muğla ilçesi
Hac dışında
Kabe ziyareti

Bayağı,
sıradan

Avuç

4
5

Boyut

5

Yarı

8

Başkan vekili

7

Akılsal

1 6
4
2

İnce dantel

Yönetici
Güney Amerika'daki
bozkırlar
Yapılarda
taban
kaplaması

5

Yayvan sepet

Ayak sesi

Nazi Hücum
Kıtası

Bir olayın
başlangıcı

1

İtina

A

Tasa, kaygı

RUMELİHİSARI

Futbolda
kaleci vuruşu
Koruma,
gözetme,
esirgeme

L
B
G

6

1
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2

4
3
2
9

3

5 7 2 9
6

2
6

7
6
6 8
1

7
9 5
8 7

2

5
1
3

8
4

9

9

2
1 7

7

9

1
1 4
9 4

7

8
3 7 9 4

8
6
3

4

6

2

3

2

3

4

5

6

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

3
5 1

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

4 1
8

2

2

6
3 6

5

6

7
2 7

5
8
6 4
9
8
7 6 1 2

6

3

7 1
8

4

1
9 7

7
3 9
2

SOLUTIONS

Ü

Kısa çizme
Su

Bel bağı

1
4
9
3 8 5
4 3
6
7

HARD

ÇÖZÜMLER

3

Emayla
kaplanmış

Arka

ZOR

MEDIUM

Mibzer

Bir araya
getirme

Yaşama,
hayat

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

Ermiş

Bilardo
sopası

Bağırsak

Merakı
gidermeye
çalışma

6 3 7
8
1
8

Ukrayna'da
şehir

Sevinç, gönül
ferahlığı

ORTA

EASY

Ebru

Karşıt anlamlı
sözcük

Gerileyiş,
çöküş

KOLAY

İnce, sık bir
tür yün
Uluslararası
Af Örgütü

Açık, kolay
anlaşılır
Ürkme

Besin

2

Yerine
kullanma

Belirti, ipucu

Diyarbakır’ın
bir ilçesi

İşlenmiş
ağaç parçası

Para
birimimiz

Yemin, ant

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