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Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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Cumhuriyet’imiz, 
Cesaretle Yoğrulmuş 
Tarihsel Birikimin 
Sonucudur

Our Republic is the 
Result of Historical 
Accumulation 
Combined with Courage
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Adil KARAISMAILOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure

Millî bağımsızlığı için Gazi Mustafa Kemal 
Paşa liderliğinde, dillere destan bir mücade-
le veren milletimiz, Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle 
çıkmış, hakkı ödenmez kahramanlar olarak çocuk-
larına, torunlarına büyük bir armağan bırakmıştır. 

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’imizin temelin-
de böylesine asil bir mücadele ve milletimizin cesare-
tiyle yoğrulmuş tarihsel bir birikim vardır. Millî müca-
delenin, millî bağımsızlığın kolay kazanılmadığını, onu 
korumanın ve yükseltmenin azim ve cesaret istediğini 
çok iyi biliyoruz. O nedenle Cumhuriyet’imize duyduğu-
muz sevgi ve gösterdiğimiz bağlılık ile bir yandan şanlı 
tarihimizi yaşatmayı sürdürürken diğer yandan ona ya-
kışan bir geleceği de tasarlayarak vatanımıza karşı va-
zifemizi en doğru şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.   

Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle kazanılan za-
ferin, toprağına sahip çıkmanın ürünü olan Cum-
huriyet’imizi korumak, vatanımızı yüceltmek ve ül-
kemizi çağdaş uygarlık seviyesinin ilerisine taşımak 
için Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde var gücümüzle çalışıyor, ülkemi-
zin her köşesini büyük yatırımlarla buluşturuyoruz. 

Bu çalışmalarımızda ulaştırma ve haberleşme hizmetle-
ri çok özel bir yere sahip. 6-8 Ekim 2021 tarihleri arasın-
da Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle düzenlediğimiz 12. Ulaştırma ve Haberleş-
me Şûrası, 19 yılda gerçekleştirdiğimiz hizmetleri va-
tandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmıştır. Ulaştırma ve 

Our nation, which fought an epic struggle for 
its national independence under the leader-
ship of Gazi Mustafa Kemal Pasha, emerged 
victorious from the War of Independence. 

On the basis of our Republic declared on October 
29, 1923, there is such a noble struggle and a histor-
ical background blended with the courage of our na-
tion. We know very well that the national struggle 
and national independence are not easily won, and it 
takes determination and courage to protect and im-
prove it. For this reason, we are trying to fulfill our duty 
for our country in the rightest manner  by design-
ing a future, while keeping our glorious history alive 
with the love and loyalty we show to our Republic.   

Under the leadership of H.E President Recep Tayyip Er-
doğan, we are working with all our strength to protect our 
Republic, which is the product of victory with this coun-
try's men and women, old and young, and protecting its 
land, to glorify our homeland and to move our country 
beyond the level of contemporary civilization, and we 
make big investments in every corner of our country. 

The 12th Transportation and Communications Fo-
rum, which we organized with the presence of our 
H.E President Recep Tayyip Erdoğan, between 6-8 Oc-
tober 2021, once again reminded our citizens about 
the services we have provided in 19 years. Our coun-
try, which is experiencing a great breakthrough in 
the field of transportation and communication has 
reached a capacity that can produce metro, subur-
ban trains, and trams with domestic and national op-
portunities and has turned into a global center in the 
field of logistics. As the Ministry of Transport and Infra-
structure, we will continue to monitor new trends in 

haberleşme alanında büyük bir atılım yaşayan ülkemiz; 
yerli ve millî imkânlarla metro, banliyö treni ve tramvay 
üretebilen bir kapasiteye ulaşmış ve lojistik alanında 
küresel bir merkeze dönüşmüştür. Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı olarak bu alandaki yeni trendleri izlemeye 
ve doğaya duyarlı yeşil lojistik uygulamalarımızla in-
sanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. 

Cumhuriyet’imizin 98. yıl coşkusu devam ederken bu ay, 
Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasına ve Cumhuriyet’i-
mizin kurulmasına emek veren kurumlarımızdan olan 
Posta ve Telgraf Teşkilatı’mızın da kuruluş yıl dönümünü 
kutluyoruz. 23 Ekim 1840 yılında “Posta Nezareti” adıyla 
kurulan PTT, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan hizmet-
leriyle ve tecrübesiyle ülkemizin yüz akı kurumlarından 
biri olmuştur. PTT Ailesi, Cumhuriyet’in 100. yılına atfen be-
lirlediğimiz 2023 hedeflerimiz doğrultusundaki teknolo-
jik yatırımlarıyla yarınlarımıza değer katmakta ve dünya 
posta teşkilatları arasındaki saygın yerini korumaktadır. 

PTT’nin 181. kuruluş yıl dönümünü kutlarken; PTT Aile-
si’ne başarılarla dolu nice yıllar diliyor, tüm çalışma arka-
daşlarıma, ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler 
nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin de ku-
rucuları arasında yer aldığı Dünya Posta Birliği’nin ku-
ruluş yıl dönümü vesilesiyle de dünyadaki bütün posta 
çalışanlarının 9 Ekim Dünya Posta Günü’nü kutluyorum.

7EKİM / OCTOBER

this field and make life easier for our people with our 
environmentally sensitive green logistics practices. 

As the excitement of the 98th anniversary of our Repub-
lic continues, this month we are celebrating the anni-
versary of the establishment of the Post and Telegraph 
Organization, one of the institutions that contributed to 
the victory of our War of Independence and the estab-
lishment of our Republic. Founded on October 23, 1840, 
under the name of "Ministry of Post", the Turkish Post has 
become one of the significant institutions of our coun-
try with its services and experience from the Ottoman 
Empire to the Republic. The Turkish Post Family enric- 
hes our future with its technological investments in line 
with our 2023 targets, which we have set in reference to 
the 100th anniversary of the Republic and maintains its 
respected place among the world's postal organizations. 

Celebrating the 181st anniversary of the Turkish Post, I 
wish the Turkish Post Family many years of success and 
thank all my colleagues for their services. On the occa-
sion of the anniversary of the establishment of the Uni-
versal Postal Union, of which our country is one of the 
founders, I would like to congratulate all postal employ-
ees in the world on 9th October Universal Postal Day.
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Cumhuriyetimizin  
98. Yılını ve PTT’mizin 
181. Yaşını Kutluyoruz

We Celebrate the 98th 
Anniversary of Our 
Republic and the 181st 
Anniversary of Turkish Post

Bağımsızlığımızın, millî irademizin ve bu topraklar 
üzerindeki egemenliğimizin en büyük simgesi olan 
Cumhuriyetimiz 98. yaşında! Milletimizin canını orta-
ya koyarak kazandığı Kurtuluş Savaşı ile bizlere hedi-
ye ettiği bayramımızı, ilk günkü heyecanla kutlama-
nın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 
rahmet, saygı ve minnetle anıyor, emanetlerini yarın-
lara taşımak için bizler de çalışmalarımızı aynı ruhla 
sürdürüyoruz.

Ekim ayının bizim için büyük bir önemi daha bulu-
nuyor. 23 Ekim 1840 yılında “Posta Nezareti” olarak 
başladığımız hizmet yolculuğumuzda 181. Yılımıza 
ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile ilk gün-
den itibaren kurumumuza emek veren ve ülkemizin 
dört bir yanında vatandaşımıza hizmet sunan PTT 
Ailemize teşekkür ediyor, böyle büyük bir ailenin par-
çası olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum.

İki asra yaklaşan tarihimiz boyunca posta ve haber-
leşme sektörünün lider kuruluşu olarak üstlendiği-
miz görevlerimizi yüksek kalite ve güler yüzle yerine 
getiriyor, bunun yanında faaliyet alanlarımızı sürekli 
genişletiyor, teknoloji ve inovasyonu odağımıza ala-
rak yaşamın her noktasına dokunan hizmetlerimizle 
vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz. PTT 
isminin verdiği sorumluluğun bilinciyle yürüttüğü-
müz çalışmalarımıza doğa dostu ve çevreci uygu-
lamaları dâhil ediyoruz. Bu kapsamda Ulaştırma ve 

Our Republic, the greatest symbol of our indepen-
dence, national will and sovereignty over these 
lands, is 98 years old! We experience the pride of 
celebrating the day given us as a gift with the War 
of Independence by putting the lives of our nation 
on the line, with the excitement of the very first day 
we commemorate the founder of our Republic, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, and his comrades in 
arms, with mercy, respect and gratitude.

October has another great significance for us. We 
experience the joy of reaching our 181st Year in our 
journey initiated on October 23, 1840, as the "Post-
al Ministry". I would like to take this opportunity to 
thank our Turkish Post Family, who have worked 
for our institution since the first day and provided 
services to our citizens all over the country, and I 
would like to express my pleasure to be a part of 
such a big family.

Throughout our history approaching two centu-
ries, we fulfill our duties as the leading organization 
of the postal and communication sector with high 
quality and a smiling face, and we are constantly 
expanding our fields of activity, making the lives 
of our citizens easier with our services by focus-
ing on technology and innovation. We include na-
ture-friendly and environmentalist practices in our 
work, which we carry out with the awareness of the 
responsibility given by the name Turkish Post. We 
also took our place in the 12th Transportation and 

Altyapı Bakanlığımızın ev sahipliğinde 6 – 8 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştirilen ve kendi alanında 
Türkiye’nin en büyük etkinliği olan 12. Ulaştırma ve 
Haberleşme Şûrası’nda biz de yerimizi aldık. “Sürdü-
rülebilir Lojistikte İnovasyon, Yeni Trendler ve Yeşil 
Lojistik Uygulamaları Paneli”ne katılarak gelecek viz-
yonumuzu sektörümüzün tüm temsilcileri ve vatan-
daşlarımızla paylaştık. Yarınlara daha temiz bir ülke 
ve dünya bırakmayı amaçlıyor, bu alanda da öncü 
olmayı hedefliyoruz.

Bizden sonraki nesillere aktaracağımız en değerli mi-
rasımız olan Cumhuriyet Bayramımızı tekrar kutluyor 
ve PTT Ailemizin 181. kuruluş yıl dönümünü tebrik edi-
yorum. Kurumumuz adına, yeni yaşımızda da bizleri 
büyük başarıların beklediğine yürekten inanıyorum.

Communications Forum, Turkey's biggest event in 
its field, hosted by our Ministry of Transport and In-
frastructure, between 6 and 8 October. We partic-
ipated in the “Innovation in Sustainable Logistics, 
New Trends and Green Logistics Practices Panel” 
and shared our future vision with all the represen-
tatives of our industry and our citizens. We aim to 
leave a cleaner country and world for the future, 
and we aim to be a pioneer in this field.

I would like to congratulate Republic Day, our most 
valuable legacy that we will pass on to the next 
generations and congratulate the 181st anniversary 
of our Turkish Post Family. On behalf of our institu-
tion, I sincerely believe that great success awaits us 
in the upcoming year.
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Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation

Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü
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HAPPY 29 OCTOBER 
REPUBLIC DAY

29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN!



Cumhuriyetimizin 98. yılını kut-
ladığımız bu ay, Ankara’ya uza-
nıyor ve tarihimizin bir dönemi-
ne ışık tutan anlamlı bir müzeyi 
ziyaret ediyoruz. Ahşap çatı sa-
çakları, kilit kemerli pencereleri 
ve köşe taşlarıyla dikkat çeken 
Atatürk Konutu ve Demiryolları 
Müzesi’ndeyiz. 1892’de Bağdat 
Demiryolu’nun yapımı sırasında 
Ulus’ta inşa edilen yapı, başlan-
gıçta Direksiyon Binası olarak 
hizmet vermiş. 27 Aralık 1919’da 
Mustafa Kemal Paşa’nın Anka-
ra’ya gelişinden sonra da Başko-
mutanlık Karargâhı ve konutu 
olmuş. Yani yapı bir süreliğine 
Mustafa Kemal Paşa’yı ağırla-
yarak vatanın kurtuluşuna ve 
Cumhuriyet’in kuruluşuna uza-
nan tarihî günlere tanıklık etmiş. 
O dönemde yapılan hararetli tar-
tışmaları, alınan önemli kararları, 
uykusuz geçen geceleri, verilen 
uzun uğraşları; görmüş, duymuş, 
yaşamış.

We travel to Ankara this month to 
commemorate the 98th anniver-
sary of our Republic and visit an 
important museum that throws 
light on an era in our history. We 
are at Atatürk’s Residence and Ra-
ilway Museum, attracting attenti-
on with its wooden roof eaves, key 
arched windows, and cornersto-
nes. The structure was originally 
used as the Command Building 
during the construction of the 
Baghdad Railway in Ulus in 1892. 
It became the Commander-in-C-
hief Headquarters and a residen-
ce after Mustafa Kemal Pasha 
arrived in Ankara on December 
27, 1919. In other words, the bu-
ilding accommodated Mustafa 
Kemal Pasha for a while and saw 
the events leading up to the libe-
ration of the homeland and the 
establishment of the Republic.  It 
has seen, heard, and experienced 
the tense arguments, critical cho-
ices, sleepless nights, and hard ef-
forts that happened at the time. 

Yapının giriş katı günümüzde 
Demiryolları Müzesi olarak hiz-
met veriyor. Bu kısımda demir-
yollarıyla ilgili belgeler, vagon 
maketleri, hatıra madalyaları, 
vagonlarda kullanılan servis 
takımları, nostaljik fotoğraflar 
ile telefon ve telgraf makineleri 
gibi tarihî objeler sergileniyor. 
İkinci katta ise Atatürk’ün ça-
lışma ve istirahat odası bulu-
nuyor. 24 Aralık 1964’te müzeye 
dönüştürülen yapının yer aldığı 
Gar Kompleksi’nde Atatürk’ün 
yurt gezilerini yaptığı Beyaz 
Tren’i de görmek mümkün. 
Atatürk’ün naaşını İstanbul’dan 
Ankara’ya getiren Beyaz Tren, 
müzeyi ziyaret edenlere duygu-
sal anlar yaşatıyor. Cumhuriye-
timizin 98. yılında, kurucumuz 
Mustafa Kemal Atatürk ile va-
tanın kurtuluşuna ve Cumhu-
riyet’in kuruluşuna emek veren 
bütün kahramanlarımızı say-
gıyla anıyoruz.

Railway Museum is currently loca-
ted on the ground floor of the buil-
ding.  Documents about railways, 
wagon models, commemorative 
medals, service sets used in wa-
gons, nostalgic pictures, and an-
tique artifacts like telephone and 
telegraph devices are on display 
in this area. Atatürk's study and 
restroom are located on the se-
cond floor. The White Train, on 
which Atatürk made his national 
visits, may be seen in the Station 
Complex, which also houses the 
building that was transformed 
into a museum on December 
24, 1964.  The White Train, which 
transports Atatürk's body from Is-
tanbul to Ankara, provides visitors 
with emotional moments.  We 
honor Mustafa Kemal Atatürk, our 
founder, and all of our heroes who 
contributed to the liberation of 
the homeland and the establish-
ment of the Republic, on the 98th 
anniversary of our Republic.

Atatürk’s 
Residence and 
Railway Museum

Alimentarium  
Food Museum

Atatürk Konutu  
ve Demiryolları 
Müzesi

Alimentarium 
Yemek Müzesi

MÜZE / MUSEUM

•

MÜZE / MUSEUM

• İsviçre’nin Vevey şehrinde, Cenev-
re Gölü’ne bakan eşsiz manzaralı 
bir yemek müzesindeyiz. Dünya-
nın gıda temalı ilk müzelerinden 
olan Alimentarium, bizi göle sap-
lanmış çatal heykeliyle karşılıyor. 
Sekiz metrelik dev çatal, müzenin 
onuncu yıl dönümü için yaptırıl-
mış ve müzeye misafir çekmekte 
oldukça başarılı olmuş. Çatala sır-
tımızı verip Alimentarium Yemek 
Müzesi’nin göz alıcı binasına doğ-
ru ilerliyoruz. Modern müzecilik 
anlayışını yansıtan Alimentarium 
hem çocuklara hem yetişkinlere 
hitap eden etkileşimli bir müze. 

We are in Vevey, Switzerland, at a 
food museum with a spectacular 
view of Lake Geneva.  Alimenta-
rium, one of the world's first fo-
od-themed museums, welcomes 
us with a sculpture of a fork stuck in 
the lake.  The eight-meter gigantic 
fork was created to commemorate 
the museum's tenth anniversary 
and was a huge hit with visitors.  
We move away from the fork and 
walk towards the Alimentarium 
Food Museum's impressive buil-
ding.  Alimentarium is an interac-
tive museum that appeals to both 
children and adults, reflecting the 

Yemekle olan ilişkimizi tarihsel, 
kültürel ve bilimsel açıdan ele 
alan müzede sürekli yenilenen 
dijital sergiler, öğretici olduğu ka-
dar iştah açıcı. Atölye çalışmaları 
ve yemek akademilerinin düzen-
lendiği müzede meyve – sebze 
yetiştirilen bir bahçe de var.  El-
bette yemek müzesine kadar 
gelip karnınızı doyurmadan gi-
derseniz olmaz. Alimentarium’un 
restoran bölümü birbirinden çe-
şitli ve sağlıklı lezzetleriyle ziyaret-
çilerinden hayli ilgi görüyor.

understanding of modern muse-
ology. The continuously updated 
digital displays, which explore our 
connection with food from histo-
rical, cultural, and scientific pers-
pectives, are as tasty as they are 
educational.  The museum also has 
a garden where fruit and vegetab-
les are produced, as well as semi-
nars and cooking academies.   Of 
course, you cannot visit the food 
museum and do leave it without a 
full stomach.  With its diverse and 
nutritious cuisines, the restaurant 
section of Alimentarium gets a lot 
of attention from its guests.

Kültür&Sanat / Culture&Art Kültür&Sanat / Culture&Art
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ATATÜRK KONUTU  
VE DEMIRYOLLARI MÜZESI

ALIMENTARIUM YEMEK MÜZESI

ATATÜRK’S RESIDENCE AND 
RAILWAY MUSEUM

ALIMENTARIUM  
FOOD MUSEUM



Yönetmenliğini ve senaristliğini Da-
mon Gameau’nun yaptığı “Ah Bu 
Şeker” belgesel filmi, 2014 yılında 
vizyona girmiştir. Avustralya yapımı 
olan filmin başrolünde yine Damon 
Gameau yer alıyor. Hem bir gerçeklik 
hem de kurgu içeren belgesel, Game-
au’nun şeker diyetine girmesiyle baş-
lıyor. Aslında bir deney niteliği taşıyan 
bu diyet, izleyicisine şekerin vücudu-
muzda yarattığı değişiklikleri gös-
termeyi hedefliyor. Gameau, deneyi 
yapmaya karar verene kadar sağlıklı 
beslenen ve şeker kullanmayan bir 
insan. Deneye başlamadan önce tüm 
sağlık kontrollerini yaptırıyor ve sonra 
60 gün süren bir şeker diyetine giri-
yor. Bu diyette Gameau, günlük aldığı 
kalori miktarının dışına çıkmıyor. Yani 
beslenmesi yüksek şeker tüketmek 
değil, her gün aldığı toplam 2300 ka-
loriyi şeker içeren besinlerden almak. 
Bunları da çoğumuzun her gün sağ-
lıklı zannederek tükettiği meyve suyu, 
mısır gevreği, meyveli yoğurt gibi be-
sinlerden alıyor. Tam burada, besinleri 
tüketirken aldığımız kalorinin azlı-

ğına ya da çokluğuna değil kalorinin 
kaynağına yani besinin ne olduğuna 
vurgu yapılıyor. Süreç içinde spor yap-
maya devam eden Gameau, deney bi-
timinde ilginç sonuçlarla karşılaşıyor. 
Deneyin sonucunu, şekerin etkilerini, 
vücudumuzu ne hâle getirdiğini ya da 
getirebileceğini merak ediyorsanız bu 
tatlı belgeseli mutlaka izlemelisiniz. 

The documentary film "That Sugar 
Film", directed and written by Damon 
Gameau, was released in 2014.  The 
Australian film stars Damon Gameau 
in the lead role.  Containing both truth 
and fantasy, the documentary starts 
with Gameau going on a sugar fast. 
This diet, which is essentially an ex-
periment, attempts to demonstrate 
to its audience the effects of sugar on 
our bodies. Gameau eats healthy foo-
ds and avoids sugar until he chooses 
to do the experiment.  He has a chec-
kup before beginning the experiment 
and then goes on a 60-day sugar fast. 
Gameau does not exceed his daily ca-
lorie consumption on this diet.  To put 
it another way, he does not eat a lot 
of sugar, but he consumes a total of 
2300 calories per day from sugar-con-
taining meals.  He takes these calories 
from foods that most of us consider 
being healthy and consume on a da-
ily basis, such as fruit juice, corn flakes, 
and fruit yogurt.  The focus here is on 
the calorie source, that is, what nut-
rient it comes from, rather than the 

low or high-calorie intake when ea-
ting the meal.  Continuing to exercise 
throughout the process, Gameau fin-
ds intriguing results towards the end 
of the experiment. If you' are curious 
about the outcome of the experi-
ment, the impacts of sugar, and what 
it does or can do to our bodies, this lo-
vely documentary is a must-see. 

That Sugar Film – 
Damon Gameau (2014)

The Fate of Food:  
What We'll Eat in a Bigger, 
Hotter, Smarter,  
World (2020) -  
Amanda Little

Ah Bu Şeker/  
That Sugar  
Film – Damon 
Gameau (2014)

Gıdanın  
Geleceği (2020) – 
Amanda Little

BELGESEL / DOCUMENTARY

•

KİTAP / BOOK

•
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Günlük hayatımızda hep “Ne yiye-
ceğiz?” diye sorarız. Ödüllü gaze-
teci Amanda Little, bu soruyu biraz 
değiştiriyor ve “Kalabalık, ısınmış ve 
akıllı bir dünyada ne yiyeceğiz?” diye 
soruyor. 2050 yılına geldiğimizi dü-
şünelim: Artan nüfus, değişen iklim 
koşulları, gelişen akıllı teknolojiler ve 
sınırlı gıda…  Durumun ne olacağını 
tahmin edebiliyor musunuz? Gene-
tiğiyle oynanmış gıdalar, laboratu-
varda oluşturulmuş besinler, üç bo-
yutlu yazıcılarda üretilen yiyecekler 
ve daha neler neler… Bir distopyayı 
yansıtan bu öngörüler eğer önlem 
alınmazsa gerçeğe dönebilir. Aman-

We constantly wonder, "What are 
we going to eat?" in our daily lives. 
Award-winning journalist Aman-
da Little asks, "The Fate of Food:  
What We'll Eat in a Big-
ger, Hotter, Smarter,  
World" changing the question some-
what. Let's pretend we've arrived in 
the year 2050: Population growth, 
changing climate conditions, the de-
velopment of smart technology, and 
food scarcity...Can you predict what will 
happen?  Foods that have been genet-
ically modified, foods that have been 
developed in the lab, foods that have 
been printed in 3D printers, and much 

da Little, gıdanın izini sürdüğü bu ki-
tapta üç yıl süren bir yolculuğa çıkıyor 
ve 11 ülkeyi ziyaret ediyor. ABD’deki bir 
elma bahçesinde, Şangay’daki orga-
nik tarım çiftliğinde, Etiyopya’da kıtlık 
çeken bölgelerde, Mumbai’deki mu-
son taşkınlarında ya da California’da-
ki bir kanalizasyon tesisinde gözlem 
yapıyor. Okuyucusuna gıda hakkında 
ilginç tablolar sunan Little, gıdanın 
geleceğinde rol oynayan teknoloji, 
israf gibi konulara da değiniyor. 2019 
Nautilus Kitap Ödülü’nü alan kitap 
güvenli gıda konusunda farkındalık 
kazanmak isteyenler için referans ni-
teliğinde.

more... If no action is taken, these predic-
tions, which represent a dystopia, may be-
come true. Amanda Little embarks on a 
three-year adventure and explores 11 coun-
tries in this food-focused book.  She makes 
observations in an apple orchard in the 
United States, an organic farm in Shanghai, 
famine areas in Ethiopia, monsoon floods 
in Mumbai, and a sewage facility in Califor-
nia. Little talks on problems such as tech-
nology and waste that have a part in the 
future of food while presenting intriguing 
tables about food to her readers. The book, 
winning the 2019 Nautilus Book Award, is a 
resource for individuals interested in raising 
food safety awareness.

15EKİM / OCTOBER
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Grain– Semih 
Kaplanoğlu (2017)

Buğday – Semih 
Kaplanoğlu (2017)

FİLM / MOVIE

•
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Senaristliğini ve yönetmenliği Se-
mih Kaplanoğlu’nun üstlendiği 
2017 yapımı Buğday, özgün ko-
nusu ve kullandığı sinema diliyle 
film eleştirmenlerinden övgü alı-
yor. Başrollerinde Jean-Marc Barr 
ve Ermin Bravo’nun yer aldığı film, 
İngilizce ve siyah beyaz olarak çe-
kilmiş. Türkiye, ABD ve Alman-

Grain, a film written and directed 
by Semih Kaplanolu in 2017, rece-
ives praise for its unique narrative 
and visual style.  The film was pro-
duced in English and black & whi-
te and starred Jean-Marc Barr and 
Ermin Bravo. It is one of the few 
projects that combines the genres 
of film, science fiction, and drama, 
and was shot over the course of five 
years in various parts of Turkey, the 
United States, and Germany.  Add-
ressing major issues such as drou-
ght, famine, and refugees from a 
spiritual perspective, the film won 
plenty of awards  in the 24th Ada-
na Film Festival  and 30th Tokyo 

ya’nın çeşitli bölgelerinde geçen ve 
çekimleri beş yıl kadar süren film, 
bilim kurgu ve dram türünü har-
manlayan sayılı yapımlardan biri. 
Manevi bir pencereden kuraklık, 
açlık ve mültecilik gibi önemli so-
runları işleyen film; 24. Adana Film 
Festivali ve 30. Tokyo Uluslararası 
Film Festivali’nde pek çok ödül de 
almış. Filmin konusu şöyle: İklim 
krizi sonucu kıtlığın baş gösterdi-
ği bir dünyada, yoksul ve göçmen 
kesim Ölü Topraklar adı verilen ku-
rak bölgelerde yaşarken zenginler 
korunaklı ve ayrıcalıklı bölgelerde 
yaşar. Kendisi de modern şehir 
hayatına mensup bilim insanı Ce-
mil Akman, bu konforlu alanı terk 
edip Ölü Topraklar’a gider. Yolcu-
luğunda tohum genetiği uzmanı 
Profesör Erol Erin ile karşılaşır. Bu 
noktadan sonra Ölü Topraklar’ı ye-
şertecek tohumları beraber arayan 
ikilinin hayatları bambaşka bir yere 
evrilir.

International Film Festival.  Here 
is the plot of the film: The poor 
and migrants’ dwell in dry regions 
known as the Dead Lands in a wor-
ld where starvation has erupted as 
a result of the climate catastrophe, 
while the wealthy live in protected 
and privileged regions.  Cemil Ak-
man, a scientist living a modern 
city life, leaves his cozy region and 
travels to the Dead Lands.  On his 
travels, he encounters Professor 
Erol Erin, a seed geneticist.  The li-
ves of the duo, who are searching 
for the seeds that would turn the 
Dead Lands green, take a radically 
different turn after this point.
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Our Cuisine 
Culture That Goes 
Beyond the Books

Kitaplara 
Sığmayan 
Mutfak 
Kültürümüz

KİTAP/ BOOK

• Üzerinde yaşadığımız bereketli topraklar 
bize tüm dünyanın imreneceği kadar zen-
gin bir mutfak kültürü kazandırmış. Hâl 
böyle olunca Türk mutfağı da gastronomi 
uzmanlarının, gurmelerin hatta tarihçile-
rin ilgi alanına girerek sayısız araştırmaya, 
kitaba ya da belgesele konu olmuş.

İtalyan tarihçi Maria Pia Pedani’nin 
2018’de yayımladığı “Osmanlı’nın Büyük 
Mutfağı” adlı eser bunlardan biri. Osman-
lı tarihini; mutfak kültürü üzerinden in-
celeyen Pedani, Osmanlı’nın ihtişamını 
ve kültürel çeşitliliğini yansıtan keyifli bir 
çalışmaya imza atmış. Eğlenceli bir dille 
yazılan kitapta; hangi ürünün nereden 
geldiği, hangi besinlerin neye yaradığı ve 
Osmanlı sarayında hangi tariflerin pişiril-
diği gibi pek çok detay bulunuyor.

Deniz Gürsoy’un 2013’te yayımladığı “Tari-
hin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz” adlı 
eser de yaşadığımız coğrafyanın mutfak 
kültürünü, tarih öncesi çağlardan alıp 
günümüze kadar getiriyor. Sümerlerden 
Bizans’a, Yunan’dan Osmanlıya süren bu 
yolculuk; yemeğin saraylarda, halkın sof-
rasında, aşevlerinde ve lokantalardaki izini 
sürüyor. Yazar hem bahsettiği uygarlıklar 
hakkında okuyucuyu yormayan bilgiler 
sunarken hem de lezzetlerin nasıl har-
manlandığını açıklıyor.

Şef Somer Sivrioğlu ve Mutfak Uzmanı 
David Dale’in birlikte kaleme aldığı “Türk 
Mutfağında Bir Macera Anadolu” isimli ki-
tap da 2020’de yayımlanmış. Anadolu’ya 
özgü 140’a yakın tarifi zengin görsel içe-
rikle sunan kitap; Doğu Anadolu’nun kah-
valtı kültüründen Ege’nin mezelerine, Ka-
radeniz’in balık sofralarından İstanbul’un 
sokak lezzetlerine kadar geniş bir çeşitlilik 
yansıtıyor. Paylaştığı tariflerin hikâyelerini 
de anlatan kitap, ABD’de Yılın En İyi Ulus-
lararası Kitap Ödülü’nü almış.

The fertile plains on which we dwell have 
endowed us with a thriving cuisine cul-
ture that the rest of the world lusts after.  
As a result, Turkish cuisine has sparked 
the curiosity of gastronomy specialists, 
gourmets, and even historians being a 
subject in various studies, novels, and fil-
ms. 

One of these artworks is Maria Pia Peda-
ni's "Osmanlı'nın Büyük Mutfağı," (Great 
Ottoman Cuisine) which was published 
in 2018.  Pedani has created an engaging 
work that portrays the majesty and cul-
tural variety of the Ottoman Empire by 
exploring Ottoman history via cuisine 
culture. The book, which is written in a 
humorous tone, offers a wealth of infor-
mation, like where the food is produced, 
which foods are excellent for what, and 
which dishes were prepared in the Otto-
man palace. 

“Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz” 
(Culinary Culture in Historical Perspec-
tive) written by Deniz Gürsoy and pub-
lished in 2013, traces the cuisine culture 
of the region we live in from prehistoric 
times to the present. It traces the cuisine 
in palaces, tables of the folks, soup kitc-
hens, and restaurants from the Sumeri-
ans to the Byzantines, from the Greeks 
to the Ottomans. The author both pro-
vides information on the civilizations he 
discusses without being tedious to the 
reader and explains how the flavors are 
blended.

The book titled “Türk Mutfağında Bir 
Macera Anadolu” (Anatolia; Adventures 
in Turkish Cooking) was co-authored by 
Chef Somer Sivrioğlu and Cuisine Spe-
cialist David Dale and was published in 
2020. The book features almost 140 Ana-
tolian dishes with a wealth of visual infor-
mation, ranging from Eastern Anatolia's 
breakfast culture to Aegean appetizers, 
from Black Sea fish foods to Istanbul's 
street tastes.  Revealing the tales behind 
the recipes it provided, the book won 
the Best International Book of the Year 
Award in the United States.

18 19EKİM / OCTOBER

MARIA PIA PEDANI

DENIZ GÜRSOY

SOMER SIVRIOĞLU 
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GASTRONOMİ ŞEHRİ:

GAZİANTEP

Binlerce yıl önceye uzanan tarihinde nice medeniyete ev sahipliği yapan Gazian-
tep; antik mirası, mimari eserleri ve kültür varlıklarıyla müthiş bir zenginliği yan-
sıtır. Bu zenginlik; şehrin ticari hareketliliğinde, üretim gücünde ve sosyal gelişi-
minde görüldüğü gibi mutfağında da hissedilir. Bu öylesine lezzetli bir mutfaktır 
ki şöhreti Türkiye sınırlarını aşmış ve Gaziantep’i gastronomi turizminin önemli 
merkezlerinden biri hâline getirmiştir. Hatta Gaziantep, 2015 yılında UNESCO’nun 
“gastronomi şehirleri” listesine girerek mutfağının lezzetlerini tescillemiştir.

Having hosted many civilizations in its history dating back thousands of years, Gaziantep 
has a great wealth with its ancient heritage, architectural works, and cultural assets. This 
wealth affects the cuisine of the city as well as its commercial activity, production power, 
and social development. This is such a delicious cuisine that its fame has spread beyond 
the borders of Turkey, making Gaziantep one of the important centers of gastronomic 
tourism. Moreover, Gaziantep entered the “gastronomy cities” list of UNESCO in 2015 and 
registered the flavors of its cuisine.

CITY OF GASTRONOMY:
GAZİANTEP

•

21

Sebahat Meraki

20

Anadolu’da kurulan her devlet için önemli 
bir bölge olmuştur Gaziantep. Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun sınırında yer alan şe-
hir, İslamiyet’in yayılmasıyla Avasım adını 
alır ve Müslümanların eline geçer. 1067 yı-
lında da Türklerin egemenliğine girerek 
o günden bugüne Türk yurdu olur. Millî 
Mücadele yıllarında bağrından çıkardığı 
Sütçü İmam gibi kahramanlarıyla Fransız 
işgaline karşı destansı bir direniş gösteren 
şehir, 8 Şubat 1921’de TBMM kararıyla “Gazi” 
unvanını alır ve “Gaziantep” adıyla bir şehir-
den çok daha öte anlamlar kazanır.

Gaziantep has been an important region for 
every state established in Anatolia. Locating on 
the border of the Eastern Roman Empire, the 
city was named Avasım with the spread of Is-
lam and it has been a Turkish homeland since 
1067 when it came under the domination of 
the Turks. During the years of the War of Inde-
pendence, the city showed an epic resistance 
against the French occupation with its heroes 
such as Sütçü İmam and received the title of 
"Gazi (war veteran)" by the decision of the GNAT 
on February 8, 1921; thus,  it gained more mea-
ning than a city with the name “Gaziantep”.

EKİM / OCTOBER
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ŞAHINBEY MILLÎ  
MÜCADELE MÜZESI 

Şehrin Kurtuluş Savaşı’ndaki destansı dire-
nişi, Şahinbey Millî Mücadele Müzesi’nde 
ölümsüzleşir. 12 odalı tarihî yapı ve altındaki 
mağarada, çağdaş müzecilik anlayışıyla Ga-
ziantep’in direniş destanı ve mücadele ruhu 
etkileyici bir şekilde anlatılır. Dönemi yansı-
tan silah ve savunma aletlerinin de sergilen-
diği müzede; mekatronik heykeller, canlan-
dırmalar, çok boyutlu projeksiyon gösterileri, 
dokunmatik ekranlar ve ses efektleri özellik-
le çocuklar ve gençler için ilgi çekicidir. 

ATATÜRK ANI MÜZESI

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu şehrin Ga-
ziantep olduğunu biliyor muydunuz? Fahri 
hemşehrileri, Atatürk’ün hatırasını yaşat-
mak ve ona duydukları sevgiyi ifade etmek 
için; Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey 
Mahallesi’ndeki tarihî evlerden birini restore 
ederek müzeye dönüştürmüş. 2013 yılında 
hizmete açılan Anı Müzesi’nde; Atatürk'ün 
Gaziantep ziyareti sırasında çekilmiş fotoğ-
rafları, nüfus cüzdanı nüshası, kentte kaldı-
ğında kullandığı karyola, yemek ve fincan 
takımları gibi çeşitli eşyaları sergileniyor. 

MUTFAKLARIN ŞAHI ANTEP’IN 
MUTFAK MÜZESI

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı listesine 
girerek “gastronomi şehri” ilan edilen 
Gaziantep’te bir yemek müzesi olmaz-
sa olmazdı. Baklava ve kebap çeşitle-
riyle dillere destan olan Gaziantep’in 
yüzyılların birikimiyle harmanlanan 
yemek kültürü, 2008 yılında açılan 
Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nde ser-
gileniyor. Müzede Gaziantep’te kul-
lanılan mutfak araç gereçlerinden 
yemek maketlerine, mutfak ve sofra 
canlandırmalarından tariflere kadar 
pek çok sanatsal çalışma bulunuyor. 
Camekânlarda sergilenen bakır kap-
lar, merdivene dizilen testiler ve erzak-
lar da müzenin sıcak atmosferini daha 
ilgi çekici hâle getiriyor.

KADIM ÇARŞI: ZINCIRLI BEDESTEN 

Darendeli Hüseyin Paşa tarafından 
1718 yılında yaptırılan bedesten, ziya-
retçilerine mistik bir atmosfer sunu-
yor. 1957 yılında çıkan yangında tahrip 
olan yapı, 1965 yılında hayvan ticareti 
yapılmak amacıyla yeniden açılmış. 
2008 yılında da Vakıflar Genel Müdür-
lüğü tarafından restore edilmiş. Bu-
gün çarşıda sabun, baharat ve bakır 
dükkânları ile çok sayıda kuyumcu var. 

CUISINE MUSEUM OF ANTEP,  
THE KING OF THE CUISINES

A cuisine museum would be essential 
in Gaziantep, which entered Creative Ci-
ties Network list of the UNESCO and was 
declared as "the city of gastronomy". 
Blending with the experiences of the 
centuries, the food culture of Gaziantep 
which is legendary with its baklava and 
kebab is exhibited at the Emine Göğüş 
Cuisine Museum opened in 2008. The-
re are many artistic works such as kitc-
henwares used in Gaziantep, food mo-
dels, kitchen and table animations, and 
recipes in the museum. The copper pots 
exhibited in the showcases, the jugs and 
supplies placed on the stairs also make 
the warm atmosphere of the museum 
more interesting.

ANCIENT BAZAAR:  
ZINCIRLI BEDESTEN 

The bedesten, which was built in 1718 by 
Darendeli Hüseyin Pasha, offers a mysti-
cal atmosphere for its visitors. The buil-
ding was destroyed in a fire in 1957, and 
was reopened for animal trade in 1965, 
and restored by the Directorate General 
of Foundations in 2008. Today, the baza-
ar houses soap, spice, and copper shops 
and many jewelers in the bazaar. 

ŞAHINBEY NATIONAL STRUGGLE MUSEUM

The epic resistance of the city during the War 
of Independence is commemorated in the 
Şahinbey National Struggle Museum. With 
the perspective of contemporary museology, 
the epic resistance of the Gaziantep is told 
impressively in the 12-roomed structure and 
the cave beneath it. Besides the weapons and 
defense tools of that period, the mechatronic 
sculptures, animatings, multi-dimensional 
projection shows, touch screens and sound ef-
fects exhibited in the museum are especially 
interesting for children and young people. 

ATATÜRK MEMORIAL MUSEUM 

Did you know that Mustafa Kemal Atatürk, the 
founder of the Republic of Turkey, was regis-
tered in Gaziantep? Honorary fellow citizens of 
Atatürk restored one of the historical houses 
in the Bey Mahallesi, where Atatürk was regis-
tered, and turned it into a museum to cherish 
the memory of him and express their love for 
him. Photographs taken during Atatürk's visit 
to Gaziantep, a copy of his identity card, and 
various items such as the bedstead, dinner 
and cup sets he used while staying in the city 
are exhibited at the Memorial Museum, which 
opened in 2013. 

Gaziantep 
Bakırcılar Çarşısı, 
ahşap kaplamalı 
dükkânları ve taş 
döşenmiş sokakları 
ile hem geleneksel 
zanaatlarımızı 
yaşatıyor hem de 
ziyaretçilerine mistik 
bir atmosfer sunuyor.
With its wood-covered shops 
and stone-paved streets, 
Gaziantep Coppersmith Bazaar 
not only keeps our traditional 
crafts alive, but also creates 
a mystical atmosphere for its 
visitors.

ATATÜRK ANI MÜZESI

EMINE GÖĞÜŞ MUTFAK MÜZESI

ZINCIRLI BEDESTEN

GAZIANTEP BAKIRCILAR ÇARŞISI

ŞAHINBEY MILLÎ MÜCADELE MÜZESI

ATATÜRK MEMORIAL MUSEUM 

GAZIANTEP COPPERSMITH BAZAAR

EMINE GÖĞÜŞ CUISINE MUSEUM

ŞAHINBEY NATIONAL STRUGGLE MUSEUM
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GAZIANTEP ARKEOLOJI MÜZESI

Gaziantep, insanlığın yerleşik yaşama 
geçtiği ilk coğrafyalardan olan Mezo-
potamya’ya yakınlığı sebebiyle pek 
çok arkeolojik esere ev sahipliği ya-
pıyor. Bu eserler, Cumhuriyet Döne-
mi’nin ilk kadın arkeologlarından olan 
Sabahat Göğüş tarafından 1944’te ku-
rulan Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde 
sergileniyor. Demir Çağı’ndan, Hitit ve 
Roma Uygarlıklarına kadar çok önem-
li kalıntıların sergilendiği müzede;  
Kommagene Kralı'nın büstü ve Fırtına 
Tanrısı’nın tasviri de bulunur.

MEDUSA ARKEOLOJIK  
CAM ESERLERI MÜZESI

Şehrin antik mirasını sergileyen mü-
zelerden biri de Medusa Arkeolojik 
Cam Eserleri Müzesi’dir. 2008 yılında 
hizmete açılan müzede Eski Tunç Ça-
ğı’na ait bronz heykelcikler, Roma Dö-
nemi’ne ait çeşitli bronz eserler, altın 
takılar, kil mühür baskıları; Fenike Dö-
nemi’ne ait cam amforalar ve gözyaşı 
şişeleri sergilenir.

GAZIANTEP ARCHEOLOGY MUSEUM

Because of its close location to Meso-
potamia, one of the first geographies 
where humanity settled, Gaziantep is a 
home for a large number of archaeologi-
cal artifacts. These artifacts are exhib-
ited in Gaziantep Archeology Museum, 
which was founded in 1944 by Sabahat 
Göğüş, one of the first female archaeolo-
gists of the Republic Period. The muse-
um houses important artifacts from the 
Iron Age, the Hittite and Roman Civiliza-
tions, as well as a bust of King Komma-
gene and a depiction of the Storm God.

ARCHAEOLOGICAL MEDUSA GLASS 
WORKS MUSEUM

The Archaeological Medusa Glass 
Works Museum is one of the museums 
in the city that shows the ancient his-
tory of the city. Bronze statuettes from 
the Old Bronze Age, various bronze 
artifacts from the Roman Period, gold 
jewelry, clay seal impressions, and glass 
amphoras and tear bottles from the 
Phoenician Period are all exhibited at 
the museum, opened in 2008.

Medusa Arkeolojik 
Cam Eserleri 
Müzesi’nde 
sergilenen göz alıcı 
eserler şehrin kadim 
tarihinin ve çevresine 
saçtığı zenginliğin 
kanıtı gibi. 
The eye-catching 
artifacts exhibited at the 
Archaeological Medusa 
Glass Works Museum 
serve as evidence of the 
ancient history of the city 
and the wealth it spreads. 

MEDUSA ARKEOLOJIK  
CAM ESERLERI MÜZESI

ARCHAEOLOGICAL MEDUSA GLASS 
WORKS MUSEUM

•
Rumkale, Gaziantep’in 
Nizip ilçesinde, Kamışlı 
köyü sınırlarında yer 
alır. Bir zamanlar Fırat 
Irmağı kıyısında yer alan 
kale, Halfeti / Şanlıurfa 
ile Gaziantep arasında 
sınır oluşturur. Üç yanı 
baraj gölüyle çevrili olan 
tarihî yapı, yarımada 
görünümüne sahiptir.

Rumkale is located 
within the borders 
of Kamışlı village in 
the Nizip district of 
Gaziantep. Once 
located on the banks 
of the Euphrates, the 
castle creates a border 
between Halfeti / 
Şanlıurfa and Gaziantep. 
The historical building, 
which is surrounded 
on three sides by a 
reservoir, resembles a 
peninsula.
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TARIHÎ SULAR: NAIB HAMAMI

Gaziantep’in türkülere de konu olan 
hamamlarının belki de en önemlisi, 
şehrin en eski yerleşim bölgelerinden 
biri olan Tabakhane’de bulunuyor. 16. 
yüzyılda yapıldığı düşünülen hamam-
dan, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme-
si’nde de bahsediliyor. Geçmişten gü-
nümüze çok az değişikliğe uğrayarak 
otantik kimliğini koruyan yapı, şehrin 
hamam kültürünü yaşatmaya devam 
ediyor.

KURTULUŞ CAMII

1892 yılında Valide Meryem Kilisesi (St. 
Mary) olarak inşa edilen yapı, bir süre 
kilise ve hapishane olarak kullanıldık-
tan sonra camiye dönüştürülmüştür. 
Günümüzde Gaziantep’in en büyük 
camilerinden biridir. Gotik mimarinin 
en güzel örneklerinden olan yapının 
minaresi, çan kulesinden dönüştürül-
düğü için oldukça özgün bir yapıya 
sahiptir.

RUMKALE

Rumkale, Gaziantep’in Nizip ilçesinde, 
Kamışlı köyü sınırlarında yer alır. Bir za-
manlar Fırat Irmağı kıyısında yer alan 
kale, Halfeti / Şanlıurfa ile Gaziantep 
arasında sınır oluşturur. Üç yanı baraj 
gölüyle çevrili olan tarihî yapı, yarımada 
görünümüne sahiptir. Seyir terasından 
harika manzaralar sunan kale, uzaktan 
bakılınca da hayranlık uyandırır. 

HISTORICAL WATER: NAIB HAMAMI

Probably, the most important baths of 
Gaziantep, which have also been the 
subject of folk songs, is located in Ta-
bakhane, one of the oldest settlements 
in the city. The bath, which is thought 
to have been built in the 16th century, is 
also mentioned in Evliya Çelebi's Seya-
hatname. The building has preserved 
its authentic identity with little change 
from past to present and has continued 
to keep bath culture of the city alive.

KURTULUŞ MOSQUE

After serving as a church and a prison for a 
while, the building, which was built as the 
Church of the Virgin Mary (St. Mary) in 1892, 
was converted into a mosque. Today, it is 
one of the largest mosques of Gaziantep. 
Being the one of the most beautiful ex-
amples of Gothic architecture, the minaret 
of the building has a very original structure 
since it was converted from a bell tower.

RUMKALE

Rumkale is located within the borders of 
Kamışlı village in the Nizip district of Ga-
ziantep. Once located on the banks of the 
Euphrates, the castle creates a border be-
tween Halfeti / Şanlıurfa and Gaziantep. 
The historical building, which is surround-
ed on three sides by a reservoir, resembles 
a peninsula. Offering wonderful views 
from the observation terrace, the castle 
evokes admiration when viewed from afar. 

Tarihî Naib 
Hamamı 
Gaziantep 
Kalesi’nin hemen 
altında yer alıyor. 
The historical Naib Bath 
is located below the 
Gaziantep Castle. 

NAIB HAMAMI
NAIB BATH

KURTULUŞ CAMII

RUMKALE ZEUGMA ANTIK KENTI

KURTULUŞ MOSQUE

THE ANCIENT CITY OF ZEUGMA

MOZAIKLER ŞEHRI:  
ZEUGMA ANTIK KENTI

Gaziantep’e yolunuz düşerse Zeug-
ma’daki mozaikleri görmeden dön-
meyin. Gaziantep’in Nizip ilçesindeki 
Belkıs köyünde yer alan antik yerleşim 
yeri, son yıllarda yapılan çalışmalarla 
gün yüzüne çıkarılmış. Ulaşılan antik 
kalıntıların bir kısmı Gaziantep Arkeo-
loji Müzesi’nde korunurken önemli bir 
kısmı da 2011’de açılan Zeugma Moza-
ik Müzesi’nde sergileniyor.

Büyük İskender’in generallerinden  
I. Seleukos tarafından kurulan kent, za-
man içinde Kommagene  Krallığı’nın 
en önemli şehirlerinden biri olur. MÖ 
yaklaşık 1. yüzyılda Roma hâkimiyetine 
geçtiği düşünülen kent; köprü ya da 
geçit anlamına gelen “Zeugma” adı-
nı alır. Yoğun ticari faaliyet nedeniyle 
nüfusu hızla artan kentin, Fırtına De-
resi manzaralı yamaçlarına lüks villalar 
inşa edilir. Zeugma Antik Kenti’ni bu-
gün dünya üzerinde eşsiz kılan da işte 
bu villalardır. Çünkü villaların tabanları 
birbirinden değerli mozaik resimlerle 
süslenmiştir. Sadece mozaikler değil 
freskler ve heykeller de dönemin zen-
ginliğini yansıtır.

CITY OF MOSAICS:  
ANCIENT CITY OF ZEUGMA

If you visit Gaziantep, do not leave with-
out seeing the mosaics in Zeugma. The 
ancient settlement, located in Belkıs vil-
lage in Nizip district of Gaziantep, has 
been unearthed with the studies con-
ducted in recent years. While some of 
the ancient remains discovered are pre-
served in Gaziantep Archeology Muse-
um, a significant part is exhibited in the 
Zeugma Mosaic Museum, which was 
opened in 2011.

Founded by Seleukos I, one of the gen-
erals of Alexander the Great, the city 
became one of the most important cit-
ies of the Commagene Kingdom over 
time. The city, which is thought to came 
under the domination of Roman in the 
1st century BC, was named "Zeugma", 
which means bridge or passage. Luxu-
rious villas with views of Fırtına Creek 
were built on the slopes of the city, 
where the population is rapidly grow-
ing due to intense commercial activity. 
These villas make Zeugma Ancient City 
unique in the world today. Because the 
floors of the villas are decorated with 
valuable mosaic paintings. Not only 
mosaics, but also frescoes and sculp-
tures reflect the wealth of the period.

“Çingene Kızı” adı 
verilen mozaik, 
Zeugma’dan miras 
kalan en önemli 
eserlerden biri.
The mosaic named 
"Gypsy Girl" is 
one of the most 
important works 
from Zeugma.
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•

FROM FARM TO TABLE, 
SAFE FOOD

TARLADAN SOFRAYA, SOFRADAN SONRAYA:

İnsanın hem yaşamsal ihtiyacı hem de en temel haklarından biri olan sağlıklı bes-
lenme; yeterli ve dengeli olduğu kadar, güvenilir gıdayla da mümkündür. Gıdanın 
yeterli ve dengeli olması ekonomik faktörler, toplumsal alışkanlıklar ve bireysel 
tercihlerle ilişkili olabilir. Peki ya güvenli olması?

Son yılların en tartışılan konularından biri olan “güvenli gıda”, çoğumuz için önem-
li bir kaygıyı teşkil ediyor. Özellikle pandemi süreciyle birlikte sağlıklı beslenmeyi 
çok daha fazla önemsiyor, bize sunulan gıdaların güvenliğini daha fazla sorguluyo-
ruz. Peki “güvenli gıda” ile neyin kastedildiğini tam olarak biliyor muyuz?

Healthy nutrition, which is both an essential necessity and one of the most basic ri-
ghts, is feasible with sufficient, well-balanced, and dependable food. Economic fac-
tors, habits, and individual preferences all may influence food sufficiency and balan-
ce. So, what about safety?

"Safe food," one of the most debated topics recently, is a key concern for most of us. 
Especially in the case of pandemics, we concern more about a healthy diet and ques-
tion the safety of the food offered.  So, do we really know what is meant by "safe food"? 

GIDA
GÜVENLİ
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Sağlıklı bir yaşam sürmek; düzenli bir 
fiziksel aktivite, zararlı alışkanlıklardan 
uzak durma, sosyal ve ruhsal gelişim 
gibi değişkenlere bağlı. Ama bu değiş-
kenlerin belki de en önemlisi sağlıklı 
beslenme. Üstelik bu; herkesin “uzman” 
olduğu ve hakkında görüş beyan ettiği 
bir konu. Televizyon kanalları, radyolar, 
gazeteler, internet siteleri “şunu yeme, 
bunu ye” gibi tavsiyelerle, diyet listeleriy-
le, şifa reçeteleriyle dolup taşıyor. Bu du-
rum bazen o kadar kafa karıştırıcı oluyor 
ki birbiriyle çelişen görüşler karşısında 
şaşkınlığa uğruyor ve neyi yiyip neyi ye-
meyeceğimize karar veremiyoruz.

Yaşamsal ihtiyacımız olan sağlıklı bes-
lenme, yediğimiz ürünlerin kalori açı-
sından yeterli ve ürün grubu açısından 
dengeli olması şeklinde tanımlanabilir. 
Ancak son yıllarda gıdanın yeterli ve 
dengeli olması kadar “güvenli” olma-
sına da vurgu yapılıyor. Yani gıdanın 
miktarı ve türü kadar nasıl üretildiği de 
sorgulanıyor. Market raflarının ve pazar 
tezgâhlarının GDO’lu, nişasta bazlı şe-
kerli, trans yağlı ve katkı maddeli ürün-
lerle dolduğu bir dünyada gıda güven-
liğine yönelik kaygılar hızla yükseliyor.

Regular physical activity, avoiding dan-
gerous habits, and social and spiritual 
development are all factors in leading a 
healthy life. However, the most essential 
factor may be a healthy diet.  This is the 
topic on which everyone claims to be 
an "expert" and has an opinion. Advice 
such as "eat this, eat this," diet lists and 
therapeutic recipes abound on televi-
sion channels, radio stations, newspa-
pers, and websites. This circumstance 
might be so puzzling that we become 
perplexed by opposing viewpoints and 
unable to select what to eat and what 
not to consume.

A healthy diet, which is a necessity for 
us, can be described as food that is suf-
ficient in calories and well-balanced in 
terms of product groups. However, in 
recent years, there has been an empha-
sis on ensuring that food is both "safe" 
and appropriate and balanced. In other 
words, the amount and type of food con-
sumed, as well as the manner in which 
it is produced, are all being questioned. 
GMOs, starch-based sugar, trans-fat, 
and additive-based goods abound on 
supermarket shelves and market stalls 
around the world, raising food safety 
concerns.

ARTAN NÜFUSU DOYURMAK

Sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte 
yaşanan hızlı nüfus artışı, gıdaya olan 
talebi yükseltti. Geleneksel tarım ve 
gıda koruma yöntemleri, artan nüfusa 
yetmediği gibi tarım arazilerinin imara 
açılması ve tarımla uğraşan nüfusun 
şehirlere göç etmesi de tarımsal üreti-
mi azalttı. Artan nüfusu doyurmak için 
az çaba gerektiren ucuz ve kitlesel üre-
time ihtiyaç vardı. Kimyasallarla dolu 
paketli gıdalar, konserve ürünler der-
ken tarladan daha fazla verim almak 
için tohumların genetiğiyle de oynan-
maya başlandı. Gıda esas lezzetini kay-
bedince de şeker, tuz, trans yağ ve ya-
pay aromalara başvuruldu. Raf ömrünü 
uzatmak ve lojistiği kolaylaştırmak için 
eklenen kimyasallarsa ürünleri âdeta 
zehirli hâle getirdi.

PROVIDING FOOD FOR INCREASING 
POPULATION 

Rapid population growth with industri-
alization and urbanization has increased 
the demand for food. Traditional agri-
culture and food preservation methods 
are insufficient to meet the rising pop-
ulation's needs. Also, agricultural pro-
ductivity has decreased as agricultural 
lands have been zoned for construction 
and the people involved in agriculture 
has migrated to cities. There was a need 
for cheap, effortless mass production to 
provide food for increasing population.  
In addition to chemical-laden packaged 
foods and canned goods, seed genetics 
have been tampered with in attempt to 
increase production in the field. Sugar, 
salt, trans fat, and artificial flavors were 
used when food lost its flavor. Food has 
become poisonous as a result of the 
chemicals employed to extend shelf life 
and facilitate logistics.

•
Ürünlerin raf 
ömrünü uzatmak 
ve lezzetini 
artırmak için üretim 
süreçlerinde pek 
çok katkı maddesi 
kullanılıyor.

To increase the 
shelf life and 
enhance the 
flavor, a variety 
of preservatives 
are utilized in the 
manufacturing 
process.

Gıda güvenliği 
ile ilgili birbiriyle 
çelişen uzman 
görüşleri, 
tüketici için 
kafa karıştırıcı 
olabiliyor.
Contrary expert 
opinions about 
food safety can be 
confusing for the 
consumer. 

Geri dönüşüm 
yöntemlerini 
uygulayarak 
ekolojik dengeyi 
korumak güvenli 
gıda stratejisinin 
ayrılmaz parçası.
Using recycling 
technologies to 
maintain the 
ecological balance 
is an important 
component of the safe 
food strategy.
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SAĞLIĞIMIZ TEHDIT ALTINDA!

Gıdanın bozulması; kanser, kalp – da-
mar, diyabet, alerji ve obezite gibi has-
talıkları tetiklerken bağışıklık sistemini 
zayıflatıyor ve insan vücudunu virüslere 
karşı savunmasız bırakıyor. Uyku dü-
zensizliği, dikkat eksikliği, depresyon, 
öfke ve kaygı bozukluğu gibi sorunla-
rın altında da sağlıksız beslenme yatı-
yor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 
milyonlarca insanın ölümüne yol açan 
Covid-19 pandemisinin de beslenmeyle 
ilişkili olduğu biliniyor.

PANDEMI VE GIDA GÜVENLIĞI

Sağlıklı beslenmenin ve gıda güven-
liğinin ne kadar önemli olduğunu 
pandemi süreci çok çarpıcı bir şekilde 
hatırlattı. Bu süreçte hijyen kurallarını 
öncelediğimiz kadar tükettiğimiz gı-
daların güvenilirliğini de önemsemeye 
başladık. Her koşulda aksamadan işle-
yecek bir gıda tedarik zincirine ne ka-
dar ihtiyaç duyduğumuzu gördük. Bu 
zincirin ilk halkası olan üretim sürecine 
mercek tutarak ekolojik dengenin öne-
mini ve tarımsal üretimin stratejik de-
ğerini çok daha iyi anladık.

OUR HEALTH IS UNDER THREAT!

Food spoilage causes cancer, cardio-
vascular disease, diabetes, allergies, and 
obesity, weakens the immune system, 
and makes the human body vulnerable 
to viruses. Malnutrition is the primary 
cause of issues such as insomnia, inat-
tention, depression, wrath, and anxiety. 
It is known that the Covid-19 pandemic 
which impacted the whole world and 
caused millions of people's death is 
linked to malnutrition.

PANDEMIC AND FOOD SAFETY

The pandemic conspicuously reminded 
us of the need of healthy nutrition and 
food safety.  As a result of this process, 
we began to value the safety of the food 
we eat as much as we did the hygiene 
measures. We have seen how critical 
it is to have a food supply system that 
can operate without fail in any circum-
stance.  We gained a greater under-
standing of the importance of ecologi-
cal balance and the strategic value of 
agricultural output by concentrating on 
the production process, which is the ini-
tial link in this chain.

1943’te kurulan Gıda 
ve Tarım Örgütü ile 
1948’de kurulan Dünya 
Sağlık Örgütü, belirlediği 
standartlar ve aldığı 
önlemlerle küresel ölçekte 
gıda güvenliğini sağlamaya 
çalışıyor. Bu uluslararası 
örgütler yayın ve eğitim 
faaliyetleriyle de farkındalık 
oluşturmaya çalışıyor.

The Food and Agriculture 
Organization, founded 
in 1943, and the World 
Health Organization, 
founded in 1948, are 
attempting to assure food 
safety on a worldwide 
basis by the standards 
and procedures they 
have developed. These 
worldwide organizations 
are also attempting to 
promote awareness by 
publishing and conducting 
training programs. 

•

GÜVENLI GIDA NEDIR?

Güvenli gıda üzerinde “organik” yazan 
ve astronomik fiyatlara satılan gıda mı-
dır? Ya da pakete girmemiş gıda mı-
dır? Peki paketsiz satıldığı hâlde ithal 
tohumdan üretilen gıda sağlıklı mıdır? 
Ya da mevsiminde üretilmeyen her gı-
daya sağlıksız diyebilir miyiz? Ne kadar 
kafa karıştırıcı değil mi? Bu soruların 
çoğuyla hemen her gün karşılaşıyor ve 
neredeyse her uzmandan farklı bir ce-
vap alıyoruz. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tanım-
lamasına göre güvenli gıda; bozulma-
ya yol açan etkenlerden arındırılarak 
tüketime uygun hâle getirilmiş, sağlık 
açısından herhangi bir sakınca oluştur-
mayan, besin değerlerini kaybetmemiş 
gıdadır. Güvenli gıdada; taş, toprak, me-
tal, plastik, cam gibi sindirime zarar ve-
ren maddeler ile üretimde verimi artır-
mak amacıyla hatalı ve bilinçsiz olarak 
kullanılan veteriner ve zirai ilaç kalın-
tıları, deterjan kalıntıları, ağır metaller 
ve kimyasallar bulunmaz. Yine güvenli 
gıdada bakteri, küf, virüs, parazit gibi 
mikrobiyolojik riskler ve zehirli madde-
ler yer almaz.

WHAT IS SAFE FOOD?

Is it food that claims to be "organic" 
and sold for exorbitant prices? Is it un-
processed food, or is it packaged food?  
So, even though it's sold unpackaged, 
is the food made from imported seeds 
healthy?  Is it possible to label all foods 
that aren't grown in season as un-
healthy? How perplexing is that?  We 
get asked a lot of these questions practi-
cally every day, and almost every expert 
has a different answer.  

Safe food, according to the Ministry of 
Agriculture and Forestry, is food that has 
been cleansed of spoilage-causing ele-
ments and has been rendered appro-
priate for eating, poses no health risks, 
and has not lost its nutritional content. 
Safe food does not contain substances 
harmful to digestion such as stone, soil, 
metal, plastic, glass, and veterinary and 
agricultural pesticide residues, deter-
gent residues, heavy metals, and chemi-
cals that are employed improperly and 
unconsciously to increase production 
efficiency.  Microbiological hazards such 
as bacteria, molds, viruses, parasites, and 
poisonous chemicals cannot be present 
in safe food as well. 

Anneannelerimizden 
miras kalan kışa 
hazırlık yöntemleri  
güvenli gıdanın en 
güzel örneklerinden.
Among the finest 
examples of safe 
food are the winter 
preparation methods 
passed down from our 
grandparents.
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Sağlık Bakanlığı, 
Bilim Kurulu'nun 

önerileri 
doğrultusunda 

okul kantinlerinde 
gazlı içecek, cips, 

çikolata ve bisküvi 
gibi katkılı gıdaların 

satışına sınırlama 
getirdi. 

The sale of carbonated 
drinks and foods 

containing additives 
such as chips, 

chocolate, and 
biscuits in school 

canteens has been 
banned, following the 

recommendations of 
the Ministry of Health 

Science Committee.

SISTEMIN ÖNEMLI PARÇASI:  
TÜKETICI

Gıda güvenliği yalnızca üretim sü-
recini değil; gıdanın işlenmesi, ha-
zırlanması, test edilmesi, ambalaj-
lanması, depolanması ve tüketiciye 
ulaştırılmasına kadar uzanan aşa-
maları da kapsar. Yani gıdanın tar-
ladan sofraya uzanan yolculuğunun 
sağlıklı ve kurallara uygun bir şekil-
de işlemesi gerekir. Bu zincirin işle-
yişinde kamu kurumlarının ve sivil 
toplum kuruluşlarının denetimi ka-
dar tüketicinin hassasiyeti de olduk-
ça önemlidir.

GÜVENLI GIDAYA TALEP

Tüketicinin satın aldığı ürünlerin 
menşeini sorgulaması, üretim ve son 
kullanma tarihlerine dikkat etmesi, 
etiket ve ruhsatlarını incelemesi, bes-
lenme değerlerini ve katkı maddele-
rini karşılaştırması oldukça önemli. 
Tüm bunlarla birlikte sağlıklı gıdayı 
ısrarla talep etmek, GDO’lu gıdalar-
dan uzak durmak ve yerli tohuma 
yönelmek; serbest piyasa dinamikleri 
içinde üreticiyi güvenli gıda üretme-
ye zorlayacak en önemli adım. 

EKOLOJIK DENGE

Gıda güvenliği, ekolojik dengenin 
korunmasından ayrı düşünüle-
mez. Üretim ve tüketim faaliyetle-
rimizin toprak, su ve havaya verdiği 
zarar en az katkı maddeleri kadar 
gıdamızın yapısını bozuyor. Doma-
tesin, balın, etin, balığın eski lezze-
tini kaybetmesinde toprak, su ve 
hava kirliliğinin de payı var. Dolayı-
sıyla güvenli gıda zincirinin sofrada 
sona erdiğini düşünmemek gerek. 
Sofrayı topladıktan sonra artıkları 
ayrıştırmak, atık yağları suya karış-
tırmadan geri dönüştürmek, plas-
tik atıkları toprağa bırakmamak 
ve israftan kaçınmak da tüketiciler 
olarak bizlerin sorumluluğu.

AN IMPORTANT PART OF THE 
SYSTEM: CONSUMER

Food safety encompasses not only 
the manufacturing process, but 
also the steps of food taming, prep-
aration, testing, packing, storage, 
and distribution to consumers.  To 
put it another way, food must go 
from farm to the table in a healthy 
and legal way.  The consumer's sen-
sitivity is as essential as the over-
sight of official institutions and 
non-governmental organizations in 
the operation of this chain.

DEMAND FOR SAFE FOOD  

It is critical for consumers to inquire 
about the origin of the products, 
pay attention to manufacturing 
and expiration dates, read labels 
and licenses, and compare nutri-
tional values and additives.  Fur-
thermore, insisting on healthy food, 
avoiding GMO foods, and using lo-
cal seeds are the most essential ac-
tions that will push the producer to 
create safe food within free market 
dynamics. 

ECOLOGICAL BALANCE

The maintenance of ecological bal-
ance and food security are inex-
tricably linked.  The harm to land, 
water, and air caused by our pro-
duction and consuming activities 
affects the structure of our food at 
least as much as additives. Pollu-
tion of the soil, water, and air also 
contributes to the loss of the old 
taste of tomatoes, honey, meat, and 
fish.  As a result, the safe food chain 
does not end at the dinner table.  As 
customers, we must separate the 
remnants after clearing the table, 
recycle waste oils without combin-
ing them with water, prevent leav-
ing plastic trash on the ground, and 
avoid waste. 

ÖZE DÖNÜŞ

Ürünleri mevsiminde tüketmek ve tar-
ladan şehre uzanan lojistik sürecini de 
mümkün olduğunca kısaltmak güven-
li gıdaya açılan bir başka kapı. Anado-
lu’nun kadim öğretileri ışığında anne-
lerimizin yaptığı kış hazırlıkları sadece 
tasarruf ve ev ekonomisini değil, aynı 
zamanda güvenli gıdayı ifade ediyor. 
Salçamız, tarhanamız, kurutulmuş bi-
berlerimiz, turşularımız, reçellerimiz; 
mevsiminde üretilen ürünlerin katkısız 
bir şekilde işlenerek ömrünün uzatıl-
ması anlamına geliyor ve yapay gıdaya 
talebi azaltıyor. Öyle ki pandemi süre-
cinde evde daha fazla vakit geçirmeye 
başlayan insanlar ev ortamında yoğurt, 
peynir ve ekmek üretimine bile başladı. 

Bir dönem ihmal edilen bu yöntemlere 
ilginin artması hayli sevindirici. İnternet 
sitelerinin arama motorlarının paylaş-
tıkları istatistiklere göre organik gıda-
ya ve doğal üretime yönelim oldukça 
çarpıcı. Tüketici e-ticaret yöntemlerini 
kullanarak tarlalara, organik tarım çift-
liklerine, tarım kooperatiflerine ve ev 
hanımlarının sipariş usulü yaptığı mikro 
üretimlere ulaşmayı tercih edebiliyor. 
Bu durum tedarik zincirinin aşamala-
rını sadeleştirerek hem maliyetleri dü-
şürüyor hem de ürünleri en geleneksel 
hâliyle tüketiciye ulaştırıyor.

BACK TO ORIGINS

Another approach to ensure safe food 
is to consume seasonal goods and to 
reduce the logistical procedure from 
the field to the city as much as fea-
sible.  Our mothers' winter prepara-
tions, based on Anatolia's traditional 
traditions, include not only savings and 
home economics but also safe food.  
Our tomato paste, tarhana, dried pep-
pers, pickles, and jams indicate that 
seasonal goods are prepared without 
chemicals, extending their shelf life, 
and lowering the demand for fake 
foods.  Indeed, folks who began spend-
ing more time at home during the 
epidemic began making their own yo-
gurt, cheese, and bread. 

It is encouraging to see that interest in 
these approaches, which had been ne-
glected for a long time, is growing.  The 
shift toward organic food and natural 
manufacturing is extremely remark-
able, according to information pub-
lished by search engines of websites.  
Consumers can opt to shop from fields, 
organic farming farms, agricultural co-
operatives, and micro productions cre-
ated by housewives utilizing e-com-
merce technologies.  This streamlines 
the supply chain, lowering costs and 
ensuring that items are delivered to 
the producer in their original state.

Pandemi sürecinde 
güvenli gıdaya 
duyulan ilgi arttı. 
İnternet sitelerinin 
arama motorlarından 
paylaşılan verilere 
göre ev ortamında 
ekmek, yoğurt ve 
peynir yapmaya 
başlayanların sayısı 
arttı.
There has been a surge 
in interest in safe food 
during the pandemic. 
According to statistics 
obtained from online 
search engines, the 
number of people 
producing bread, yogurt, 
and cheese at home has 
grown.
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Şehir hayatını bırakıp köye dönmek, doğayla iç içe yaşamaya başlamak çoğu insanın emeklilik 
hayalidir. Nardane Kuşçu da öğretmenlikten emekli olunca bu hayali gerçekleştirmiş. Ama 
içindeki girişimci ruh, öğretmenlik vasfıyla birleşince bu hayalin ötesine geçmiş ve pek çok insana 
ilham veren bir tesis çıkmış ortaya: Narköy. Kandıra’daki Narköy’de ailesi ve yöre insanıyla çiftçilik 
yapmaya başlayan Nar Anne, kurduğu çiftliği bir ekolojik turizm merkezine dönüştürmeyi 
başarmış. 2008 yılında kurulan Narköy, pek çok insanın doğayla bütünleştiği, geleneksel tarımla 
tanıştığı ve güvenli gıdayı tattığı bir tesis. Nardane Kuşçu’yla adını verdiği Narköy’de buluştuk ve 
güvenli gıda üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Most people's retirement dreams include leaving city life and going back to the village, where 
they may begin to live in peace with nature.  When Nardane Kuşçu resigned from teaching, she 
also accomplished this desire. When her business energy met her teaching credentials, she 
created Narköy.  Nar Anne, who began farming with her family and neighbors in Narköy, Kandra, 
was successful in transforming her farm into an ecological tourism destination. Opened in 
2008, Narköy is a place where many people may connect with nature, learn about traditional 
agriculture, and taste safe food.  We visited Nardane Kuşçu in the town of Narköy and had a great 
chat about safe food.

FOR SAFE FOOD, RESPECT FOR NATURE IS ESSENTIAL
GÜVENLİ GIDA İÇİN DOĞAYA SAYGI ŞARTTIR

“Doğa benim öğretmenim” diyen Nar-
dane Kuşçu, ekosistemin sağlıklı işleme-
si gerektiğine vurgu yapıyor. Doğadaki 
denge ile güvenli gıda arasındaki ilişkiye 
dikkat çeken Kuşçu; yerinde üretip yerin-
de tüketme, geri dönüşüm, paylaşma ve 
israf gibi konularda da tüketicilere sorum-
luluk yüklüyor. Güvenli gıda kadar lezzetli 
gıdaya da önem veren Kuşçu, kadın eme-
ğinin görünür kılınmasını ve çocukların 
erken yaşta doğayla tanışmasını istiyor.

Gıda güvenliği herkesin kaygılandığı bir 
konu. Siz güvenli gıdadan ne anlıyorsunuz? 

Gıdanın güvenli olması; gıdanın yetiştiği 
ortamdaki toprağın, suyun ve havanın te-
miz olmasıdır. Ama yalnızca bu değildir. 
Kullandığınız tohumun ata tohumu olma-
sıdır. Bu da yetmez. Üretici ile tüketicinin 
mümkün olduğu kadar birbirine yakın 
olmasıdır. Bu niye önemli? Karbon salını-
mı azalsın diye. O paketlere konulan koru-
yucular olmasın diye. Ancak böyle olursa 
bünyemize uygun, sağlıklı ve güvenli gıda-
dan bahsedebiliriz. Diğeri beslenme değil, 
zehirlenmedir. Hırsla üretilen gıda doyur-
maz. Üstelik hasta eder. Neden tüp bebek 

"Nature is my instructor," Nardane 
Kuşçu says, emphasizing the need 
for a healthy ecology.  Kuşçu also em-
phasizes consumer responsibility on 
topics such as on-site production and 
consumption, recycling, sharing, and 
waste, drawing attention to the link 
between natural balance and safe 
food. Believing that tasty food is just 
as important as safe food, Kuşçu wants 
women's labor to be visible and chil-
dren to be exposed to nature. 

Everyone is concerned about food sa-
fety.  What do you mean when you 
say, "safe food"?  

Food safety refers to the cleanliness 
of the soil, water, and air in the en-
vironment where the food is grown. 
Also, the seeds you are using should 
be heirloom.  Producer and custom-
er needs to be close to one another. 
Why is this important? To lower car-
bon dioxide emissions.  So that the 
packets do not include any preserv-
atives.  Greedily produced food does 
not fill up the belly, it makes you sick.   

NARDANE KUŞÇU:
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•
Fatih Çavuşoğlu
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merkezleri bu kadar arttı? Neden yeni 
doğan bebeklerde türlü türlü hastalıklar 
var? Neden her köşebaşında bir diyetisyen 
açılıyor? Bunların hepsi daha fazla üret-
me hırsıyla yapılan zehirli tarımın sonucu. 
Bunları görmüyor ve aymazca dünyayı kir-
letmeye devam ediyoruz. Su, nefes ve gıda 
yaşam için olmazsa olmazdır ve bunların 
temiz olması şarttır.

Aslında sağlıklı işleyen bir  
ekosistemden bahsediyorsunuz.

Tabii. Şimdi bir karpuz çekirdeği toprağa 
düşer. Toprak ve tohum birbirlerini sever, 
yağmur da nikahlarını kıyar. Çapa iste-
mez, su istemez, ilaç istemez, kendi başı-
na meyve verir. Bu nasıl olur? Ekosistem-
de olur. Ekosistem; oranın doğal yapısı, 
florası ve faunası, biyolojik çeşitliliğidir. Sa-
dece gördüğümüz değil, görmediğimiz 
mikroorganizmalar, bakteriler, mantar-
lardır. Hepsinin ekosistem içinde özel gö-
revleri vardır. Bunlar kendi içinde birbirini 
destekler ve birbirinden beslenir. Onların 
hepsinin bir arada olması, doğal denge-
lerinin korunması önemlidir. Mono kültür 
bir tarım yapmaya kalkmak ve toprağın 
yapısını bozmak çok büyük bir sorun. O 
nedenle geleneksel tarım, kadın çiftçiliği 
olsun istiyoruz. Böyle yapılan tarım eko-
sisteme saygılı tarımdır. O doğal dengeyi 
bozmak aklına bile gelmez. Alacağını alır, 
gerisini toprağa bırakır.

Geçtiğimiz hafta Atina’da düzenlenen 
bir BM toplantısına katıldım. Konuşulan 
şey kadın çiftçiliği, kadın kooperatifçili-
ği yani geleneksel aile çiftlikleri. Bu son 
pandemi ile birlikte bunlara gösterilen 
ilgi, verilen teşvikler hep artırılmış. Bu 
niye böyle oldu? Artık son kapıya gelip 
dayandık, gidecek bir yer kalmadı. Ne-
yin değerli olduğu açığa çıktı. Dünya bir 
“yeşil mutabakata” doğru gidiyor. Bunu 
yapmak ve öze dönmek zorundayız.

Ancak artan dünya nüfusunu doyur-
mak için kitlesel üretim de gerekmiyor 
mu?

Ben bu görüşe katılmıyorum. Tüm bo-
zulmaya rağmen hâlâ dünyanın %70’ini 
geleneksel tarım doyuruyor. Eğer nü-
fusu besleme sorunumuz varsa önce 
israfı durduralım. Geri dönüşümü, atık 
yönetimini halledelim. Zaten insanlar 
gerçek gıda yeseler doyarlar. Bunu niye 
söylüyorum? Verimlilikten, içerik kıyme-
tinden bahsediyorum. Bir dilim ekmek 
yersin, gerçek ekmekse karnın doyar. 
Öbür türlü on dilim yesen de doymaz, şi-
şersin; içi boştur. Tarım yaparken gübre-
yi bile çok vermemek gerekir. Hatta çok 
sulamamak gerekir. Kökler yüzeyde kalır 
sonra. Kökler derine inecek ki topraktaki 
iz elementleri alsın, içerik kıymetlensin.

Ata tohuma vurgu yaptınız. Biraz da to-
hum bankanızdan bahsedelim mi?

Evet, burada kurduğumuz bir tohum 
bankamız var. 1200 farklı türde bitkiye 
ait ata tohumu sakladığımız ve korudu-
ğumuz bir banka. Tabii Anadolu toprak-
ları müthiş bir zenginliğe sahip. Nasıl bir 
tarihî eseri titizlikle korumalıysak bu bi-
yolojik çeşitliliği de korumalı ve gelecek 
kuşaklara aktarmalıyız diye düşündük ve 
bu tohumları koruma altına aldık. Burası 
İpek Yolu üzerinde bulunan bir coğraf-
ya. Dünyanın hiçbir yerinde göremeye-
ceğiniz çeşitlilikte bitkiler yetişir burada. 
Ekosistemin içinde, bulunduğu coğraf-
yaya uyum sağlamıştır onlar. Hepsinin 
bir hafızası vardır. Çiçek açacakları, mey-
ve verecekleri zamanı bilir; hava koşulla-

Why has the number of IVF clinics ris-
en so dramatically?  Why do newborns 
have so many different diseases? Why 
can we see a dietitian on every street 
corner?  We are blind to these issues 
and continue to damage the earth ir-
responsibly.  Water, air, and food are all 
essential for life, and they must all be 
clean.

In fact, you are discussing a well-func-
tioning ecosystem.

Certainly.  It does not need a hoe, wa-
ter, or medication to yield fruit; it pro-
duces fruit on its own.  It is possible in 
the ecosystem.  The ecosystem is made 
up of the area's natural structure, flo-
ra and wildlife, and biological variety.  
There are microorganisms, bacteria, 
and fungus.  Within the ecosystem, 
each of them serves a distinct purpose. 
It is critical that they all stay together 
and maintain their natural equilibrium.  
Attempting to create a monoculture 
farm while disrupting the soil structure 
is a significant concern.  That is why we 
want traditional agriculture to be dom-
inated by women.

I was in Athens for a United Nations 
conference last week. Women's farm-
ing, women's cooperatives, and tradi-
tional family farms were all there.  The 

interest and incentives offered to 
them have always risen since the pan-
demic.  "What is going on?" Now that 
we've reached the final stage, there is 
nowhere else to go.  What is impor-
tant has been exposed.  The world is 
heading in the direction of a "green 
deal."  

However, is not mass manufacturing 
required to feed the world's rising 
population?

I disagree. Despite the decline, con-
ventional agriculture still feeds 70% 
of the world's population.  We should 
stop wasting if we have difficulty feed-
ing the people.  Let's take care of waste 
management and recycling.  People 
would be satisfied if they consume 
genuine food.  I'm referring about 
content value and efficiency.  You eat 
a slice of bread if it is genuine you feel 
full.  Otherwise, even if you eat ten 
slices, you will still feel hungry. When 
farming, it is important not to use too 
much fertilizer.  You shouldn't even 
overwater it.  Otherwise, the roots will 
be visible on the surface. The roots will 
reach deep into the earth to absorb 
trace nutrients, and then ingredients  
will be beneficial.

You stressed heirloom. Let's talk 
about your seed bank a little, shall 
we?

Yes, we have established a seed 
bank. This is a bank where we keep 
and conserve the heirlooms of 1200 
different plants. Anatolian lands are 
fertile.  We decided to safeguard this 
biological variety and pass it on to 
future generations. This is a geogra-
phy located on the Silk Road. Here 
you will find plants that you will not 
find anywhere else on the planet.  
They have adapted to their geog-
raphy in the ecosystem. They know 
when to bloom, yield fruit, battle the 
weather conditions, safeguard their 
seeds, and regenerate themselves.   
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“Su, nefes ve 
gıda yaşam için 
olmazsa olmazdır 
ve bunların temiz 
olması şarttır.”

"Eğer nüfusu besleme 
sorunumuz varsa önce 
israfı durduralım. 
Geri dönüşümü, 
atık yönetimini 
halledelim. Zaten 
insanlar gerçek gıda 
yeseler doyarlar."

"Water, air, and food are 
all necessary for life, and 
they must all be clean."

"We should stop wasting first if 
we have difficulty feeding the 
people.  Let's take care of waste 
management and recycling.  
People would be satisfied if 
they consume genuine food."
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rıyla mücadele eder, tohumlarını korur, 
kendilerini yenilerler. Şimdi biz dışarıdan 
gıda ithalatı yapıyoruz ama çoğunun to-
humu bizden gitme. Biz kendi ata tohu-
mumuza sahip çıkarsak en büyük miras, 
zenginlik budur.

“Doğa benim öğretmenim” diyorsu-
nuz. Emekli bir öğretmen olarak do-
ğanın öğretmenliğinden kastettiğiniz 
nedir?

Ekosistem bizden bağımsız işleyen, 
manzara gibi izlenen bir şey değildir. 
Doğanın hâkimi değil, parçası olduğu-
muzu kabul etmemiz gerekir. Doğayı iz-
leyerek ekosistemin parçaları arasındaki 
ilişkileri takip ederek çok şey öğrenebili-
riz. Yabani bitkiler mesela… Onlar doğa-
nın öz çocuklarıdır. Bir yere gittiğimizde 
ne ekeceğimizi bize yabani bitkiler söy-
ler. Hiçbir şey ekmesek bile onlarla bes-
lenebilir, çay yapabilir, kozmetik ürünler 
elde edebiliriz. Buranın bir yabani akas-
yası var. Bu akasyayı izlediğinizde arı, ka-
rınca ve örümcekle arasında bir ilişki ol-
duğunu görürsünüz. Bir insanı tanır gibi 
bitkiyi de tanıyabilirsiniz. Ben bunu nasıl 
pişirebilirim, pişirmediğim kısımlarını 
nasıl değerlendirebilirim? Tüm bu soru-
nun cevapları doğada gizlidir. Doğada 
ve anneannelerimizden, babaanneleri-
mizden gelen kadim kültürde gizlidir.

Bu kültür, kuşaklar arasında yeteri ka-
dar aktarılabiliyor mu?

Bakın konuyu çok güzel bir yere getir-
diniz. Yani güvenli gıda diye başladık, 
lezzetli gıdaya geldik. Yani sağlıklı bir 
şekilde ürettiğimizi lezzetli bir şekil-
de yiyebilmek. İşte bu da bir kültürdür. 
“Sürdürülebilirlik” dediğimiz, ekono-
mik analizler yaptığımız şey, bu kültü-
rün kuşaklar arası aktarımıdır. Mesela 
ben babaannemden, annemden ya da 
kayınvalidemden öğrendiğim yemeği 
pişiriyorum. Pişirirken de “bu onun ta-
rifi” diyorum. Adını anmam lazım. Bu 
vefadır. İnsan vefa toprağında çoğalır. 
O geleneksel lezzetler bizim genleri-
mize geçmiş, ruhumuza işlemiş. Vücut 

arıyor, istiyor onu. O lezzeti bulamadığı 
için doymuyor, tekrar tekrar yiyor. Sonra 
obezite geliyor, diğer hastalıklar başlıyor. 
Yeme içme kültürümüz, lezzetlerimiz 
bizi birleştiriyor ve çok daha kıymetli bir 
gıda ortaya koyuyorsunuz. Bunlar millet 
olarak bizim kök değerlerimiz arasında-
dır. Tohumlarımıza sahip çıktığımız gibi 
tariflerimize de sahip çıkalım ve bozma-
yalım onları. Bu sağlıklı olandır. Sürdürü-
lebilir ekonomidir. Çöplerinizi, atıklarınızı 
değerlendirdiğinizde döngüsel ekono-
midir. Yörenin insanlarıyla çalıştığınızda 
bu sosyal ekonomidir. Hepsi birbiriyle 
ilişkilidir. Yani olumlu bir şey yaptığınız-
da belki elli alanda faydasını görürsünüz. 
Çok zor şeylerden bahsetmiyoruz.

Sizin kavramsallaştırdığınız ve uygula-
dığınız bir konu da “ekolojik turizm”. 
Ekolojik turizmin amacı nedir?

Birincil amaç doğaya temas ve tanışık-
lıktır. Eskiden bu doğal olarak vardı. İs-
tanbul’da bile bostanlar vardı. Nasıl eki-
lir, nasıl biçilir; iyi kötü herkes bir şeyler 
bilirdi. Hiç olmazsa yaz tatilinde köylere 
gidilir; çocuklar toprağı, ağaçları, çiftlik 
hayvanlarını tanırdı. Şimdi bu kalma-
dı. Artık gıdayı market raflarındaki bir 
“ürün” olarak görüyor insanlar. Bir tekstil 
ürünü, bir porselen, bir elektronik cihaz 
gibi rafta duruyor. Arkasında nasıl bir 
emek var, nasıl bir süreç var? İşte bunu 
göstermenin, bunu öğretmenin yolu 
ekolojik turizm.

Buraya gelenlere peynir yapmayı, inek 
sağmayı, ekip dikmeyi, tohum almayı 
öğretiyoruz. Temastan kastettiğim bu. 
Burada sağlıklı gıdayı yiyince onun lezze-
tini tadınca müthiş bir farkındalık sahibi 
oluyor, iyinin farkına varıyor. Hemen ka-
dim bilgi açığa çıkıyor. Beynin arşive kal-
dırdığı dosyalar masa üstüne taşınıyor. 
Beden, gerçek gıdayı hatırlıyor ve arkası 
kendiliğinden geliyor. İki tane fide alıp 
balkonda yetiştirmeye çalışıyor mese-
la. Çöplerini ayrıştırmaya başlıyor, suyun 
önemini anlıyor ve tasarruf etmeye çalı-
şıyor. Zehirsiz sofralar kurmaya çalışıyor.

We now import food from other 
countries, but most of the seeds are 
grown here.  The greatest legacy is to 
maintain our own heirlooms.

You say, "nature is my instructor". 
What do you mean by that as a reti-
red teacher?

The ecosystem is not something that 
runs on its own. It is not something to 
be watched like a landscape. We must 
understand that we are not the mas-
ter of nature, but rather a part of it. By 
watching nature, we can learn a lot by 
tracing the relationships between parts 
of the ecosystem. For instance, wild 
plants... They are the offspring of na-
ture.  Even if we do not grow anything, 
we can eat them, make tea, and use 
them to produce cosmetics.  There is a 
wild acacia here. You will see that this 
acacia has a link with the bee, ant, and 
spider if you pay attention.  You may 
get to know the plant in the same way 
that you would learn to know a person.  
How am I going to cook it, and how am 
I going to make use of the bits that I 
didn't cook? Nature holds the answers 
to all of these questions. 

Is this culture be passed down throu-
gh the generations adequately?

You mentioned a decent point.   
I mean, we began with safe food and 
progressed to delightful cuisine.  We 
want to be able to eat what we grow 
in a healthy and tasty way. This is also a 
cultural phenomenon. The intergenera-
tional transfer of this culture is what we 
term "sustainability," which we examine 
economically.  For example, I prepare a 
meal that my grandmother, mother, or 
mother-in-law taught me.  "This is her 
recipe," I remark as I cook. Tradition-
al tastes are engraved in our genes, in 
our souls. It is something that the body 
craves and desires.  One doesn't get full 
since he/she cannot find that flavor, so 
he/she eats it again and again.  Then 
there is obesity, leading to the onset 

of additional diseases.  Let's treat our 
recipes with the same care we give our 
seeds and don't let them go to waste.     
It is a circular economy when you make 
use of your waste, garbage. It is a social 
economy when you work with the peo-
ple in your community. There are all re-
lated in some way.

 "Ecotourism" is another topic that 
you develop and implement.  What 
exactly is the point of ecotourism? 

The primary goal is to get in touch with 
and learn about nature.  This was natu-
ral in the past.  Everyone knew how to 
plant and reap, for better or worse.  The 
youngsters would go to the villages at 
least during the summer vacations to 
learn about the soil, trees, and farm an-
imals. Now people see food as a "prod-
uct" on the market shelves. They are 
displayed on the shelf as if they are tex-
tile, porcelain, or technological devices. 
What type of labor is involved, and what 
kind of procedure is followed?  The best 
method to demonstrate and teach this 
is through ecotourism. 

We teach visitors how to produce 
cheese, milk the cow, grow crops, and 
collect seeds.  This is what I am refer-
ring to when I say "contact."  One has 
a tremendous awareness and appre-
ciates the benefits when he/she con-
sumes nutritious food and tastes it.  
Ancient knowledge is immediately ex-
posed.  The body recalls what it was like 
to eat genuine food, and the rest auto-
matically follows.  For example, one is 
attempting to buy two seedlings, and 
grow them on the balcony. Starts to 
sort his/her trash, recognizes the value 
of water, and tries to save money. At-
tempts to set nonpoisonous tables.

To put it another way, you serve eco-
logical knowledge and literacy with 
ecotourism. 

Yes. You put it right. Ecological liter-
acy. We need to place the child in the 
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"Gerçek gıdayı 
beden tanıyor, 
ne yapacağını, 
nasıl işleyeceğini 
biliyor. 
Gerçek gıdaya 
ulaşamayınca 
doygunluk 
hissetmiyor, daha 
fazla tüketiyor."
"The body recognizes 
actual food and 
understands what to do 
with it.  It does not feel 
full when it cannot get 
to actual food, so it eats 
more. "

"Biz ekosistemin bir 
parçasıyız. Efendisi 
falan değiliz. Yunus 
Emre’nin dediği 
gibi: “Edep ya hu!” 
Ekosistemin parçası 
olduğumuzu kabul 
edince doğaya sevgi 
ve saygı duymaya 
başlıyoruz."
"We are part of 
ecosystem. Not its master. 
As Yunus Emre says: 
"Decency, for God's sake!" 
We learn to appreciate 
and respect nature when 
we recognize that we are 
a part of the ecosystem."
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Yani ekolojik turizm ile ekoloji bilin-
cine, ekolojik okur – yazarlığa hiz-
met ediyorsunuz. 

Evet. Çok doğru bir tanım yaptı-
nız. Ekolojik okur – yazarlık. Bunun 
merkezine çocuğu koymamız lazım. 
Ben emekli bir ilkokul öğretmeni-
yim. Çocuk eğitimi konusunda çok 
hassasım. Çocuğa ekoloji eğitimini 
sınıfta bilgi aktararak veremezsiniz 
ya da bir yere kadar verebilirsiniz. Ço-
cuk doğayla buluştuğunda, toprak-
la temas ettiğinde, hayvanlarla ilişki 
kurduğunda çok daha iyi öğreniyor. 
Süreç takibini görüyor, kaynak far-
kındalığını ediniyor. Ekmesi, biçmesi, 
sulaması, hasadı, toprağı havalandır-
ması derken nasıl bir emek verildi-
ğini görüyor. Bunu gördüğü zaman 
değerini çok daha iyi anlıyor. Doma-
tesin rafta “şak” diye beliren bir ürün 
olmadığının farkına varıyor.

Bir üzüm tanesi bile tarladan sofraya 
gelinceye kadar ne emeklerle üre-
tiliyor. O nedenle “israf edilmemeli, 
paylaşılmalı” diyor. Bunu küçük yaşta 
öğrettiğimizde ekosistemin önemini 
anlar ve büyüyünce tarım arazisine, 
dere yatağına ev yapmaz. Tabii yeni 
açılan orman okulları, izcilik kamp-
ları çok sevindirici gelişmeler. Biz de 
burada çocuklara yönelik kamp faa-
liyetleri, atölye çalışmaları düzenliyo-
ruz. Tarlalardan ürün toplayıp birlikte 
yemek yapıyoruz. O teması sağlama-
ya çalışıyoruz.

Büyükşehirlerde yaşayanlar olarak 
sağlıklı gıdaya ulaşmak için bizler 
neler yapabiliriz?

Yapabileceğimiz o kadar çok şey var 
ki… Bir kere “ekoharita” diye bir kav-
ram var. Bunu bileceğiz. En yakını-
mızda ne üretiliyor?  Karbon salını-
mını azaltmanın en etkili yolu budur. 
En kısa mesafeden tüketeceğiz. Kent 
bostancılığını canlandırabiliriz. Bunu 
yerel yönetimlerden hatta oturduğu-
muz sitelerin yöneticilerinden talep 

edebiliriz. Yönetim planı imzalıyoruz, çok 
yüksek aidatlar ödüyoruz. “Basmak ya-
saktır.” yazan çim alanlar için tonlarca su 
harcıyoruz. Buraların bahçe ya da bos-
tan olarak değerlendirilmesini isteyebili-
riz. Sitelerimize sonradan kuruyacak çi-
çekler, ithal ağaçlar yerine o yöreye has 
meyve ağaçları dikebiliriz. Bir siteden ev 
kiralarken ya da satın alırken çöplerin 
ayrıştırılıp ayrıştırılmadığını, güneş ener-
jisinin kullanılıp kullanılmadığını, yağ-
mur suyu biriktirilip biriktirilmediğini 
sorabiliriz. Biz sordukça ve talep ettikçe 
bunları yapmak zorunda hissedecekler. 
Komşuluk, sosyalleşme, yardımlaşma, 
paylaşma… Biz istersek bu değerleri şe-
hirlerde de yaşatabiliriz.

Ben bir de balkon bahçeciliği öneriyo-
rum. Dikey tarım teknolojisinden yarar-
lanarak balkonlarımızda, bahçelerimizin 
duvarlarında bile tarım yapabiliriz. Bir 
de tabii biraz imkânı olanlara da ufak 
bir yer kiralamalarını ya da satın alma-
larını tavsiye ediyorum. Neden olmasın?  

heart of it. I am a former elementary 
school teacher.  When it comes to 
children's education, I am quite sen-
sitive.  You can only provide a limited 
amount of ecological education to a 
child by transmitting information in 
the classroom.  When a child is ex-
posed to nature, comes into contact 
with soil, and interacts with animals, 
he/she learns much more effective-
ly.  He/she can observe how much 
work goes into seeding, reaping, 
watering, harvesting, and airing the 
soil. When he/she experiences this, 
he/she get its value better. Realizes 
that a tomato does not just sudden-
ly "appear" on the shelf.

As a result, he/she believes "it should 
not be wasted, but shared."  When 
we teach this to them at an early 
age, they know the value of the eco-
system, and, as a result, they do not 
construct a house on agricultural 
land or in a creek bed when they 
grow up.  Of course, freshly estab-
lished forest schools and scouting 
camps are great progress. We hold 
camp activities and workshops for 
kids here. We collect crops from the 
fields and cook together.  

What can we do as citizens of big 
cities to get access to nutritious 
food?

There is so much we can do... For 
starters, there's the concept of 
""ecomap". What is being pro-
duced in our neighborhood? This 
is the most efficient method for 
lowering carbon emissions. We 
can bring urban gardening back 
to life.  This is something we may 
demand from local governments 
and even the management of the 
locations where we reside.  We 
sign the management agreement 
and pay astronomically expensive 
dues.   We use tons of water for the 
areas written “Do not step on”.  We 

might wish to think of these areas as 
gardens or orchards. Instead of flow-
ers that would dry out later and im-
ported trees, we may grow fruit trees 
local to that location on our grounds.  
When renting or purchasing a home 
from a website, we might inquire 
about waste separation, solar energy 
utilization, and rainwater collection.  
They will feel bound to do so if we ask 
and demand it.  Socializing, assisting, 
and sharing are all things that come 
to mind while thinking of the neigh-
borhood. We can live up to these ide-
als in cities if we want to.

Gardening on a balcony is anoth-
er something I encourage.  We can 
even cultivate on our balconies and 
the walls of our gardens using vertical 
farming technologies.  And, of course, 
I advise those who have the means to 
rent or buy a tiny home to do so.  You 
can reach out to the locals and take 
advantage of the state's incentives to 
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"Markette satılan 
büyük markalar 
'ben daha 
yeşilim, ben daha 
doğalım' demeye 
başladı. Bunu 
demezlerse alıcı 
bulamayacaklarının 
farkındalar."
"The market's major 
brands began to 
proclaim, 'I am greener, 
I am more natural.'  They 
realize that if they do not 
say this, they will not 
attract buyers."

"I would not even 
throw away the seed 
of a fruit I ate. Even if 
I do not plant, I put it 
on the soil. The soil 

knows what to do 
with it."

•
"Yediğim meyvenin 

çekirdeğini asla çöpe 
atmam. Ekmesem 

bile toprağa bırakırım. 
Toprak onu ne 

yapacağını bilir."

Narköy’deki 
tohum 
bankasında 
Anadolu 
topraklarındaki 
biyolojik 
çeşitliliği 
yansıtan 1200’e 
yakın ata tohum 
bulunuyor.
In the seed bank in 
Narköy, there are about 
1200 heirlooms that 
exhibit the biological 
diversity of Anatolian 
lands.
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PTT’nin hangi hizmetlerinden  
yararlanıyorsunuz?

Şehir merkezinde olmadığımız için kargoyla 
çok işimiz oluyor. Sürekli kitap, dergi geliyor 
bana. Hepsine “PTT ile yollayın” diyorum. Niye? 
Bakın biz Kandıra’dayız. İstanbul’a bir nefes 
uzaklıkta bir yerden bahsediyorum. Ona rağ-
men pek çok kargo şirketinin burada şubesi 
yok. Bir tek PTT getiriyor. Diğerleriyle yolladık-
larında hep problem oluyor. Ama bu geçmişte 
de böyleydi. Ben mesleğe başladığım yıllarda 
Anadolu’nun köylerinde öğretmenlik yaptım. 
Kış zamanı 6 ay yolların kapandığı olurdu. Pos-
tacılar azıcık bir kıpırdama imkânı olduğunda 
köye ulaşırdı. Olmadı, dağları aşar gelirlerdi. 
Ben bunları gözümle görmüş, yaşamış bir in-
sanım. O nedenle PTT benim için çok değerli.

Öğretmenlik yaptığınız dönemde PTT ile ilgi-
li anılarınız var mı?

Tabii benim eşim Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
deniz subayıydı. Uzun süre göreve gittiği olur 
ve mektup yoluyla haberleşirdik. Mektup çok 
ciddi bir iştir, bir emanettir. Çok özel hisle-
rin, bilgilerin paylaşıldığı bir iletişim yoludur. 
Pulların anlamları vardır. Bir zarfa baktığında 
çok şey öğrenirsin, kültür edinirsin. PTT yıl-
larca bu mektuplara aracılık etti ve bu işi çok 
ciddiyetle yaptı. Eşimden gelen mektupların 
hepsini sakladım. Ama öyle böyle değil, kutu 
kutu mektup. Sonra bir doğum gününde oğ-
luma hediye ettim onları. Çok duygulandı. 
Bizi birleştiren o sıcak bağ, başımız sıkıştığı-
mızda çare olan bağ; pullarıyla, mektuplarıyla,  
telgraflarıyla bize çok şey anlatan bağ hâlâ du-
ruyor. Şu anda daha da gelişip güçleniyor PTT 
ve bence buna çok ihtiyaç var. 

Which PTT services do you use?

We frequently need cargo services because we 
are not in the city center.  I am always receiving 
books and periodicals.  I always tell them to send 
with PTT. Why?  See, we are in Kandıra. I'm refer-
ring about a location just a short distance from 
Istanbul. Anyhow, most of the cargo companies 
do not have branches here. Only PTT delivers car-
go here. When they send with a different com-
pany, there is always a problem. When I first start-
ed my career, I worked as a teacher in Anatolia's 
villages.  The highways would be blocked for six 
months during the winter.  When the postmen 
had enough wiggle space, they would arrive at 
the village.  They would cross the mountains if 
the road was still blocked.  I am a person who 
has witnessed and experienced things firsthand.  
That is why PTT is so important to me.

Do you recall any PTT memory from you 
teaching years?

Of course, my spouse served in the Turkish 
Armed Forces as a navy officer.  He used to go on 
long-term duty, and we would communicate by 
writing letters.  The letter is a trust, and it should 
be treated as such.  It's a kind of communica-
tion in which extremely personal sentiments and 
facts are shared. Stamps have many meanings.  
Looking at an envelope teaches you a lot about 
culture.  I kept all the letters my spouse sent me. 
Later, I gifted them to my son on his birthday. 
He got sentimental. The warm connection that 
binds us, the bond that tells us about a lot with its 
stamps, letters, and telegrams, the bond that is a 
comfort when we are in distress, is still there.  The 
PTT is now strengthening, and I believe there is a 
significant need for this. 

"Buraya Bir Tek PTT Geliyor"
"Only Turkish Post (PTT) Delivers Here"

Yörenin halkıyla iletişime geçip devle-
tin sunduğu teşviklerden yararlanıp bir 
bahçe kurabilir; tarım ya da hayvancılık 
yapabilirsiniz. Dijital ortam artık uzaktan 
çalışmaya da imkân sağlıyor. Esnek ça-
lışma modelleri var. Bunlar artık yapıla-
bilecek şeyler.

Biraz da geleceği konuşalım. Doğa için 
çizilen felaket senaryoları sizi de kaygı-
landırıyor mu?

Bu kaygılar benim gündemimde yok. 
Tüm olumsuzluklara rağmen ümitva-
rım. Ben yüzünü taammüden güne-
şe dönenlerdenim. Gökyüzüne bakıp 
düş kuranlardanım. Gökyüzüne bak-
mayanın düşü, düşü olmayanın gele-
ceği olmaz. 

Büyükanneleri, büyükbabaları tanıdım; 
şimdi de çocukları tanıyorum. Mesle-
ğim nedeniyle hayatım çocuklarla geçti, 
şimdi de çocuklarla geçiyor. Çocukları ve 
gençleri gördükçe ümidim daha da ar-
tıyor. Onlar çok çabuk öğreniyor, güzel 
buluşlar yapıyorlar. Dünya bu noktaya 
geldi ama böyle gitmeyecek. Yaşamak 
istiyorsak bunun çaresini bulacağız. Ço-
cuklarımız tüm bu yanlışları düzeltecek 
bilince sahip.

start gardening, agricultural, or ani-
mal breeding activities.  Remote work-
ing is increasingly becoming possible 
due to the digital environment. There 
are a variety of employment models 
available.  These are practices that is 
possible right now.

Let's talk about the future.  
Do natural disaster scenarios frigh-
ten you?

These issues are not on my radar.  De-
spite the negativity, I am optimistic. 
I am one of those people that day-
dream when gazing at the sky.  Those 
who do not gaze up at the sky will nev-
er have dreams, and those who do not 
have dreams will never have a future. 

 I was acquainted with the grandpar-
ents, and now I am acquainted with the 
children.  My life has been spent with 
children as a result of my career, and it 
continues to be so.  The more I see kids 
and teenagers, the more hopeful I am.  
They are quick learners who produce 
excellent innovations. The world has 
arrived at this stage, but things will not 
continue in this manner.  We will find a 
way to live if we wish to live. 

"Women's effort needs 
to be far more visible 
If women stopped 
producing, we could 
not find anything to eat. 
She is the source of 
abundance. She makes 
use of everything and 
feeds the entire family. 
She makes tomato paste 
and pickles, as well as 
drying and turning grass 
from its garden into a 
value-added product.  Our 
women nourished her 
house, community, and 
front during the war.  Our 
women are powerful and 
talented women.  They are 
capable of accomplishing 
anything."

•
"Kadın emeğinin çok 
daha görünür olması 
lazım. Kadın, üretimden 
elini çekse yiyecek 
ekmek bulamayız. 
Kadının elinde bereket 
vardır. Ufacık bir şeyi 
değerlendirir, tüm aileyi 
doyurur. Salçasını, 
turşusunu yapar; 
bahçesindeki otu 
kurutur, katma değerli 
ürüne dönüştürür. 
Savaş zamanında evini, 
köyünü, cepheyi bizim 
kadınımız doyurdu. 
Bizim kadınımız öyle 
güçlü, öyle hünerli bir 
kadındır. Elinden her iş 
gelen kadındır."
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GIDANIN GELECEĞİ:

DİKEY  
TARIM
Günbegün artan nüfusa yetecek olan tarımsal üretimi sağla-
mak, günümüz dünyasının ve yakın geleceğin en önemli so-
runlarından biri. Su kaynaklarının ve toprağın kirlenmesi, 
iklim krizi ve plansız şehirleşme gibi nedenlerle tarım arazi-
lerinin azalması ve verimliliğini kaybetmeye başlaması da ta-
rımsal üretimi tehdit eden faktörler arasında sayılıyor. Tüm 
bu sorunlar insanlığı yeni üretim yöntemleri aramaya yö-
neltirken geleneksel tarıma alternatif bir yaklaşım gelişiyor:  
O da “dikey tarım”.

Providing sufficient agricultural production for increasing po-
pulation is one of the most essential problems of the modern 
world. The loss of agricultural estates and efficiency is caused by 
soil and water pollution, climate change, and unplanned urbani-
zation. These are the variables that put agricultural productivity 
in jeopardy. All of these issues have prompted humanity to exp-
lore new production methods, and "vertical agriculture" is emer-
ging as an alternative to traditional agriculture.

The Future Of Food: 
Vertical Farming
•
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1999 yılında Columbia Üniversitesi Halk 
ve Çevre Sağlığı Profesörü Dickson 
Despommier tarafından kavramsal-
laştırılan dikey tarım; toprağın verimsiz 
ya da yetersiz olduğu zorlu koşullarda, 
dikey olarak ürün yetiştirmeye daya-
nan ve kaynakları verimli kullanan yeni 
nesil bir tarım yöntemidir. 

NASIL YAPILIR?

Dikey tarımda bitkiler, seralara benzer 
kapalı ortamlarda dikey olarak üst üste 
ya da daha iyi ışık almaları için eğim-
li şekilde konumlandırılır. Bitkilerin 
yetiştirilmesi için doğal gün ışığının 
yanında yapay ışık da kullanılabilir. Ya-
pay ışık genellikle rüzgâr veya güneş 
gibi yenilenebilir enerji kaynakların-
dan sağlanır. Bitkilerin tıpkı saksı gibi 
üst üste konumlandırılması sulama-
da da tasarruf sağlar. Dikey tarımda 

Vertical agriculture was conceptual-
ized by Columbia University Public 
Health Professor Dickson Despom-
mier in 1999. It is a new agriculture 
technique that makes efficient use of 
resources by growing crops vertically 
in difficult environments where the 
soil is infertile or insufficient. 

HOW TO DO?

Plants are piled vertically or angled in 
controlled spaces like greenhouses to 
obtain greater light in vertical farm-
ing. Artificial light can be used as well 
as the sunlight to grow the plants. Ar-
tificial light is usually provided by re-
newable energy sources such as wind 
or the sun.  Putting plants on top of 
each other like pots also saves water. 
Plants can grow without soil by us-
ing the technique called "Hydropon-

“Hydroponics” olarak adlandırılan 
yöntemle bitkiler, topraksız da ye-
tiştirilebilir. Bu yöntemde bitkiler 
besleyici bir solüsyon içine yerleştirilir.  
“Aeroponics” yönteminde ise bit-
kiler havada veya sisli bir ortamda 
çok az su kullanılarak üretilebilir.

NEDEN IHTIYAÇ VAR?

Peki dünya üzerinde bu kadar 
tarım arazisi varken neden al-
ternatif bir tarım anlayışına ihti-
yaç duyuluyor? Yapılan araştır-
malara göre 2050 yılında dünya 
nüfusu yaklaşık 12 milyara ula-
şacak, mevcut tarım arazileri ve 
su kaynakları böyle bir nüfusu 
beslemeye yetmeyecek. Tarım-
sal üretimin bugün bile dünya 
nüfusunun ihtiyacını karşılama-
da yetersiz kaldığını düşündü-
ğümüzde, üretimde tasarruf ve 
verimlilik sağlayacak yöntemler 
geliştirmemiz şart.

ics" in vertical agriculture. In this 
technique, plants are placed in 
a nutritional solution. The "Aero-
ponics" technique allows plants 
to grow in the air or in a foggy en-
vironment with very little water.

WHY DO WE NEED THIS?

So, why do we need an alterna-
tive agricultural approach while 
there are numerous agricultural 
estates in the world?  According 
to the studies, the world popula-
tion will reach 12 billion in 2050. 
Existing agricultural estates and 
water supplies will be insufficient 
to feed such a large population.  
When we consider that agricul-
tural production is still insuffi-
cient to meet demand, we must 
create strategies to increase pro-
duction efficiency and savings. 

Pandemi 
sürecinde 
tarımsal tedarik 
zincirinin 
kesintiye 
uğraması, 
ülkelerin 
gıdaya erişimini 
zorlaştırdı ve 
tarımın stratejik 
önemini çarpıcı 
bir şekilde 
hatırlattı.
During the pandemic, 
the disruption in the 
agricultural supply 
chain has made it 
difficult for countries 
to access food 
and reminded the 
strategic importance 
of agriculture.

Dikey tarım 
lojistik maliyetleri 
düşürdüğü 
gibi karbon 
emisyonunu da 
azaltıyor.
Vertical agriculture 
decreases carbon 
emission as well as 
logistic costs. 
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NELER AMAÇLANIYOR?

Dikey tarım özellikle geniş tarımsal 
arazileri bulunmayan dağlık bölgeler-
de ve hızla yapılaşan şehirlerde, ken-
di kendine yeten bir tarımsal üretimi 
amaçlıyor. Daha az birim araziden 
daha çok verim almak için geliştiri-
len bu yöntemin bir diğer amacı da 
uzay çalışmalarına katkıda bulunmak. 
Uzayda kolonileşme başladığında, ku-
rulan koloninin gıda ihtiyacını karşıla-
mak için şimdiden hazırlık yapmak ge-
rekiyor. Dikey tarım; insanlığı topraksız, 
havasız ve hatta gün ışığı istemeyen 
bir tarımsal üretime hazırlıyor ve bu 
alanda tecrübe kazandırıyor.

AVANTAJLARI NELER?

Dikey tarımın en önemli kazanımı; ta-
rıma uygun olmayan arazilerde bile 
üretimi mümkün kılması ve var olan 
arazilerde de tarımsal üretim kapasite-
sini artırmasıdır. Dikey tarım sayesinde 
klasik tarımla kazanılan ürün miktarın-
dan oldukça fazla ürün elde edilirken; 
%70’lere varan su tasarrufu da sağla-
nıyor. Köyden kente taşınan tarımsal 
üretim sayesinde yakıt ve taşıma ma-
liyetleri azalıyor, ürünler tazeliğini yitir-
meden şehir merkezlerine ulaşabiliyor. 

Tüm bunların dışında gübre tasarrufu 
sağlaması, yıl boyu üretime imkân ta-
nıması, fire oranını düşürmesi, tarımsal 
ilaç kullanımını azaltması ve ürünlerde-
ki kanserojen nitrat birikimini ortadan 
kaldırması da dikey tarımı avantajlı hâle 
getiriyor.

Dezavantajları var mı? İlk yatırım maliye-
tinin oldukça yüksek olması dikey tarımın 
yaygınlaşması önünde bir engel teşkil 
ediyor. Yenilenebilir enerji tercih edilme-
diği takdirde ise enerji maliyetleri yükseli-
yor ve çevreye daha zararlı olabiliyor.

GELIŞEN SEKTÖR

Dikey tarım sistemlerine dünya gene-
linde büyük yatırımlar yapılıyor. Japon-
ya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri 
gibi pek çok ülke, kurdukları dikey tarım 
tesisleriyle her yıl tonlarca üretim sağlı-
yor. İsveç menşeli bir gıda firması ofis ve 
evlerin bulunduğu binalarda geliştirdiği 
raflı taşıma sistemi ile dikey tarım yön-
temini yaratıcı bir şekilde uygulamaya 
geçiriyor.

Türkiye’de de dikey tarım uygulamala-
rına yönelik ilgi ve farkındalık hızla yük-
seliyor. Bu çalışmalara KOSGEB, Tarım-
sal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve 
Kalkınma Ajansları aracılığıyla hibe ve 
faizsiz kredi gibi devlet destekleri sağla-
nıyor. Yenilikçi fikirler ve gelişen teknolo-
jiyle birleştiğinde dikey tarımın gelecek 
vadettiği görülüyor. Küresel gıda soru-
nunun çözümünde önemli bir görev 
üstlenecek dikey tarımın tüm dünyada 
ve ülkemizde yaygınlaşması bekleniyor.

WHAT IS THE OBJECTIVE?

Particularly in mountainous regions 
lacking large agricultural lands and in 
rapidly developing cities, vertical agri-
culture aims to achieve self-sufficien-
cy in agricultural production. Another 
aim of this technique, which was cre-
ated to achieve more efficiency from 
a less amount of land, is to contribute 
to space research. Getting prepared 
to supply the food when space colo-
nization starts is a necessity.  Vertical 
agriculture prepares humanity to an 
agricultural production without soil, 
air, and even light, providing experi-
ence to humanity.

WHAT ARE THE ADVANTAGES?

The most important advantage of 
vertical agriculture is to make it pos-
sible to produce even in nonarable 
lands and enhancing the capacity 
of agricultural production in exist-
ing lands. Vertical agriculture yields 
more products than conventional 
agriculture, and it also saves water 
by up to 70%. Fuel and transporta-
tion costs are reduced as a result 
of agricultural production moving 
from the village to the city, and fresh 

products reach city centers. Except 
all, providing fertilizer savings, en-
abling production all year, decreas-
ing the rate of waste and usage of 
agricultural pesticides, and dispos-
ing of accumulation of carcinogen-
ic nitrate make vertical agriculture 
more advantageous.

GROWING SECTOR

Huge investments are being made 
in vertical agricultural systems world-
wide. Every year, a number of coun-
tries such as Japan, Singapore, the 
USA, provide tones of production with 
the vertical agricultural facilities they 
establish. A food company from Swe-
den put the vertical agricultural meth-
od into practice creatively with the 
rack transport system in the buildings 
of offices and apartments.

The interest and awareness in vertical 
agricultural practice increases rapidly 
in Turkey. Government aids such as 
grant and interest free loans are pro-
vided to these practices by Small and 
Medium Enterprises Development Or-
ganization of Turkey, Agriculture and 
Rural Development Support Institu-
tion, and development agencies. With 
reformer ideas and developments in 
technology, it is seen that vertical agri-
culture has a bright future. The spread 
of vertical agriculture, which will play 
an important role in solving the glob-
al food problem, creates excitement 
both in our country and in the world.

Dikey tarım; 
insanlığı topraksız, 
havasız ve 
hatta gün ışığı 
istemeyen bir 
tarımsal üretime 
hazırlıyor ve bu 
alanda tecrübe 
kazandırıyor.
Vertical agriculture 
prepares humanity 
to an agricultural 
production without 
soil, air, and even 
day light, providing 
experience to 
humanity.
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12TH TRANSPORTATION AND COMMUNICATION  
FORUM WAS HELD IN ISTANBUL

12. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ŞÛRASI 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 
düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme 
Şûrası, 6-8 Ekim tarihleri arasında İstanbul 
Atatürk Havalimanı C Terminali Etkinlik Mer-
kezi'nde düzenlendi. Lojistik, Mobilite ve Di-
jitalleşme başlıklarıyla düzenlenen Şûra’ya; 
kara, demir, deniz ve hava yolları ile haberleş-
me olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli 
ve yabancı konuşmacı, 55 farklı ülkenin ulaş-
tırma bakanları ve yardımcıları katıldı. Şûra 
kapsamında oturumlar, ikili görüşmeler, 
paneller ve etkinlikler düzenlendi. Şûra’da 
dünyada ve Türkiye'de ulaştırma ve iletişim 
sektörlerinin mevcut durumu, dinamikleri, 
gelecek planları, öngörüleri, hedefleri ve po-
litikaları ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 
kapanış gününde “Özel Oturum” hitapları 
ile Şûra’ya katıldı. Kapanış oturumunda ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; üç gündür 
devam eden Şûra toplantıları boyunca de-
ğerlendirmeleri, fikirleri ve teklifleriyle ulaş-
tırma ve haberleşme sektörünün vizyonuna 
katkı sağlayan herkese teşekkür ederek Şû-
ra’nın düzenlenmesinde emeği geçenleri 
tebrik etti. Türkiye'nin önümüzdeki sene ilk 
yerli elektrikli tren lokomotifini üreteceğini 
duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Metro, 
banliyö treni ve tramvay üretme noktası-
na gelmek üzereyiz. Ülkemizin tarihinde ilk 
defa hızlı tren hatları hizmete açtık. 3.500 
km'lik yeni demir yolu hatlarımızın yapımı 
da devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

12th Transportation and Communication Fo-
rum, organized by the Ministry of Transport 
and Infrastructure, was held at Atatürk 
Airport C Terminal Event Center between 6-8 
October. 23 High-level domestic and foreign 
speakers from 5 sectors, including highways, 
railways, maritime, airways and commu-
nications, and ministers of transport and 
communication and their deputies have at-
tended from 55 different countries in the Fo-
rum organized under the titles of Logistics, 
Mobility and Digitalization. Sessions, bilateral 
negotiations, panels, and events were held 
within the scope of the forum. The current si-
tuation, dynamics, future plans, predictions, 
objectives and policies of the transportati-
on and communication sectors in the world 
and in Turkey were discussed in the Forum. 

H.E President Recep Tayyip Erdoğan also at-
tended the Forum with his “Special Session” 
addresses on the closing day. Speaking at 
the closing session, H.E President Erdoğan 
thanked everyone who contributed to the 
vision of the transportation and communi-
cation sector during the Forum meetings 
continued for three days and congratulated 
those who contributed to the organization 
of the Forum. Announcing that Turkey will 
produce the first domestic electric train lo-
comotive next year H.E President Erdoğan 
said “We are about to come to the point of 
producing subways, suburban trains, and 
trams. We put into service high-speed train 
lines for the first time in the history of our 
country. The construction of our new railway 
lines of 3,500 km is also continuing.”
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TURKISH POST GENERAL DIRECTOR  
HAKAN GÜLTEN CELEBRATED WORLD POST DAY

PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ HAKAN GÜLTEN,  
DÜNYA POSTA GÜNÜ’NÜ KUTLADI

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan 
Gülten, yayımladığı mesajla 
9 Ekim Dünya Posta Günü ve 
Dünya Posta Birliğinin 147’nci 
yaşını kutladı. Gülten yaptığı 
açıklamada, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığına bağlı hizmet 
veren PTT’nin önemli katkılar 
sunduğu posta sektörünün, 
her geçen gün gelişerek ve 
yenilenerek kesintiye uğrama-
dan devam etmesini sağladık-
larını belirtti. Dünyadaki tüm 
posta işletmelerinin insanlığa 
hizmet amacıyla büyük bir öz-
veri gösterdiğini belirten Ha-
kan Gülten, daha iyi bir gele-
cek için çalışmaya ve üretmeye 
devam edeceklerini vurguladı. 
Posta hizmetlerinin tüm dün-
ya için hayati öneme sahip ol-
duğunu vurgulayan Gülten, 
sözlerine şöyle devam etti:

“9 Ekim 1874 yılında kurulan 
Dünya Posta Birliği (UPU), 147 
yıldır hiçbir dönemde önemini 
kaybetmeyen posta hizmet-
lerinin tüm dünyada ortak 
standartlar çerçevesinde geli-
şimini sağlayarak uluslararası 
iş birliği ve kalkınmaya aracı-
lık ediyor. Dünya Posta Günü, 
192 ülkeyi bir araya getirerek 
büyük bir ağ kuran ve posta 
hizmetlerinde stratejik öne-
me sahip bir misyon üstlenen 
Dünya Posta Birliğinin kuruluş 
yıl dönümünde kutlanıyor. Bu 
vesileyle, insanların hayatını 
kolaylaştıran dünyadaki bütün 
posta teşkilatı çalışanlarının 
Dünya Posta Günü’nü kutluyo-
rum.” 

Turkish Post General Director Hakan Gülten celebrated the Octo-
ber 9th World Post Day and 147th Anniversary of Universal Postal 
Union with a message he published. Gülten noted in his state-
ment that they assured the postal sector in which PTT serving 
under the Ministry of Transport and Infrastructure, made major 
contributions and continues to operate. Hakan Gülten stated 
that all postal firms around the world are dedicated to serving 
humankind and that they would continue to strive for and create 
a brighter future. Emphasizing the significance of postal services 
for the entire world, Gülten continued:

“The Universal Postal Union established on 9 October 1874 enab-
les international cooperation and improvement in every sense by 
ensuring the development of postal services all around the world 
within the common standard for 147 years. Universal Postal Day is 
celebrated on the foundation anniversary of the Universal Postal 
Union bringing together 192 countries and developing a massive 
network, and assuming a strategically vital function in postal ser-
vices. On this occasion, I salute all postal workers throughout the 
world making people's lives easier on World Post Day." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin de-
vamında: “Bugün üretimden lojistiğe her 
alanda yeniden merkez olma konumunu 
güçlendiren bu güzel coğrafyanın sakin-
leri olarak insanlığa sunacağımız katkıları 
artırmak için biz hazırız. Kendimizle birlik-
te tüm dostlarımızı ve kardeşlerimizi de 
bu büyük atılımda birlikte olmaya, birlikte 
hareket etmeye davet ediyoruz.” dedi.

Şûra’da açılış konuşması yapan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da 
Şûra’nın yeni hedefler ve vizyonlar ortaya 
koyma fırsatı sunacağını vurguladı.  Ha-
berleşme ve ulaştırma sektörlerinin, kü-
resel dünyada ekonominin temel sütun-
ları arasında yer aldığını belirten Bakan 
Karaismailoğlu, iletişim ve ulaşım çağının 
hayli gelişmiş bir safhasının yaşandığına 
dikkat çekerek “Jeostratejik konumu-
muzdan hareketle, ulaşım ve iletişim 
stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar 
ışığında yeniden tanımlamak ve bu stra-
tejileri her daim güncel tutmak Türkiye 
için vazgeçilmezdir." dedi.

Şûra’dan çıkan sonuçlar ve akabinde alı-
nacak kararların ulaşım ve haberleşme 
sektörleri ile ekonomi başta olmak üzere 
her alanda gelişmenin en önemli dina-
mikleri olacağına dikkat çeken Bakan Ka-
raismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme 
Şûrası Sonuç Bildirgesi'ni Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın teşrif ettiği otu-
rumda kamuoyuna sundu.

PTT AŞ Ailesi hizmetleri ile Şûra’da yer alır-
ken; PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten 
de “Sürdürülebilir Lojistikte İnovasyon, 
Yeni Trendler ve Yeşil Lojistik Uygulamala-
rı” paneline katıldı. Gülten, yaptığı konuş-
mada “Lojistik ve kargo sektörü, bugün 
doğuyu batıyla, kuzeyi güneyle buluş-
turan en dinamik ağı kurmuş durumda. 
Dünya çapında da bu hizmetlerden kay-
naklanan karbon salınımının azaltılabil-
mesi için Şirketimiz çevre dostu projelere 
önem veriyor ve bu kapsamdaki projeleri 
hayata geçiriyor.” dedi. Hakan Gülten ay-
rıca, çevreye duyarlı projeler geliştirmeye 
devam edeceklerini ve bu konudaki iş bir-
liklerinin süreceğini belirtti.

H.E. also said, “As the inhabitants of this 
beautiful geography, which has strengt-
hened its position as a center in every field 
from production to logistics, we are ready 
to increase our contributions to humanity. 
We invite you all along with ourselves to 
be together and act together in this great 
breakthrough.”

Making the opening speech in the Fo-
rum Mr. Adil Karaismailoğlu, the Minis-
ter of Transport and Infrastructure, also 
emphasized that the Forum will offer an 
opportunity to set new goals and visions. 
Noting that the communication and 
transportation sectors are among the 
basic pillars of the economy in the global 
world, Minister Karaismailoğlu, drawing 
attention to the highly developed phase 
of the communication and transporta-
tion age, said that "Departing from our 
geostrategic position, it is indispensable 
for Turkey to redefine our transportation 
and communication strategies in the 
light of global and regional conditions 
and to keep these strategies updated at 
all times."

Pointing out that the results of the forum 
and the decisions to be taken afterwards 
will be the most important dynamics of 
development in every field, Minister Kara-
ismailoğlu presented the Final Declaration 
of the 12th Transport and Communicati-
ons Forum to the public at the session at-
tended by our Vice President Fuat Oktay.

Hakan Gülten, General Director of Turkish 
Post, attended "Innovation in Sustainable 
Logistics, New Trends, and Green Logistics 
Applications" panel. Mr. Gülten noted that 
"The logistics and cargo sector established 
the most dynamic network bringing the 
east with the west and the north with the 
south. We attach importance to environ-
mentally friendly projects and implements 
projects within this scope in order to reduce 
the carbon emissions resulting from these 
services worldwide. Hakan Gülten also sta-
ted that they will continue to develop envi-
ronmentally sensitive projects and that the-
ir cooperation on this issue will continue."
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PTT AŞ İLE TEMSAN, 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

İMZALADI

PTT’DEN “12. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 
ŞÛRASI” KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

TURKISH POST AND 
 TEMSAN SIGNED  

A COOPERATION PROTOCOL

TURKISH POST (PTT) ISSUES A SPECIAL COMMEMORATIVE 
STAMP AND FIRST DAY COVER  FOR  “12TH TRANSPORTATION 
AND COMMUNICATION COUNCIL” 

PTT AŞ İLE TEMSAN ARASINDA 
İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şirketimiz ve TEMSAN arasında imzalanan iş birliği 
protokolü ile, birçok konuda ortak çalışma yapılması 
planlanıyor.

Posta, kargo ve bankacılık alanlarında hizmet vermeyi 
sürdüren, faaliyet ve hizmet alanlarında sektöre öncülük 
etmeyi ve ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlamayı 
misyon edinen, 181 yıllık köklü bir kuruluş olan Şirketimiz ile 
enerji sektöründe ülke ekonomisine katma değer sağlayacak 
yerli ve millî faaliyetlerde bulunmayı hedefleyen önemli 
kuruluşlardan biri olan Türkiye Elektromekanik Sanayi 
Anonim Şirketi (TEMSAN) arasında iş birliği protokolü 
imzalandı. Anlaşma kapsamında, Şirketimiz ve TEMSAN 
arasında ürün, mal ve hizmet tedariki alanlarıyla birlikte; 
bilişim teknolojileri ve dijitalleşme alanlarında da çeşitli iş 
birliği fırsatları oluşturulması hedefleniyor.

PTT AŞ ve Türkiye Elektrome-
kanik Sanayi Anonim Şirketi 
(TEMSAN) arasında iş birliği 
protokolü imzalandı.  Bulundu-
ğu sektörlere liderlik etmeyi ve 
ülkemizin ihracat hedeflerine 
katkı sağlamayı misyon edi-
nen, 181 yıllık köklü kuruluş PTT 
AŞ; enerji sektöründe ülke eko-
nomisine katkı sağlayacak yerli 
ve millî faaliyetlerde bulunan 
Türkiye Elektromekanik Sana-
yi Anonim Şirketi (TEMSAN) ile 
bilişim teknolojileri ve dijitalleş-
me gibi birçok konuda ortak 
çalışma yapacak. İmzalanan 
protokol kapsamında, iki şirket 
arasında ürün, mal ve hizmet 
tedariki alanlarında pek çok iş 
birliği fırsatları oluşturulması 
hedefleniyor.

PTT AŞ tarafından, ulaştırma ve 
haberleşme sektörünün öncüle-
rinin bir araya geldiği “12. Ulaştır-
ma ve Haberleşme Şûrası” konu-
lu 4 değerli anma pulu ve ilkgün 
zarfı ile tek değerli blok şeklinde 
hazırlanan 1’den 6.000’e kadar 
seri numaralı anma pulu, 6 Ekim 
2021 tarihinde tedavüle sunuldu. 
Tedavüle sunulan "12.Ulaştırma 
ve Haberleşme Şûrası" konulu 
4x4 TL bedelli anma pulu, pula 
ait 18,50 TL bedelli ilkgün zarfı 
ile 4 TL bedelli seri numaralı blok 
puluna; www.filateli.gov.tr web 
adresinden, filateli cep uygula-
masından ve PTT iş yerlerinden 
ulaşılabilir.

A cooperation protocol was signed 
between Turkish Post and Turkish 
Electromechanic Industries Co. 
(TEMSAN). Turkish Post, a long-es-
tablished 181-year-old organization 
will collaborate with the Turkish 
Electromechanic Industries Co. en-
gaging in national and domestic 
activities operation in the energy 
sector which will contribute to the 
national economy on many issues 
such as information technologies 
and digitalization. According to the 
statement made by Turkish Post 
within the scope of the coopera-
tion protocol, it is aimed to create 
various cooperation opportunities 
between the two companies in the 
fields of product, goods, and servi-
ce suppliers, as well as in informati-
on technologies and digitalization.

Turkish Post issues  4 valuable com-
memorative stamps and its first 
day cover serial numbers from 1 to 
6,000 prepared in single-valued 
blocks  with the theme of the "12th 
Transportation and Communica-
tion Council", where the pioneers 
of the transportation and commu-
nication sector came together on 
October 6, 2021. “12th Transportation 
and Communication Council" the-
med commemorative stamp and 
its first-day cover is on sale for 18,50 
TRY  (sized 4x4mm) and serial num-
bered block stamp is on sale for 4 
TRY at PTT Offices, on the www.fila-
teli.gov.tr  website, and the PTT phi-
lately mobile app.

519 MILLION TRANSACTIONS WERE MADE ; 
AT PTTBANK DURING THE PANDEMIC 

PTTBANK’TA, PANDEMİ DÖNEMİNDE  
519 MİLYON İŞLEM 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
salgının etkili olduğu Mart 2020 – Ağustos 2021 dö-
neminde PTTBank’ta 519 milyon işlemin yapıldığını 
açıkladı.  Türkiye genelinde 4 bin 500 şubesi bulu-
nan PTTBank’ın vatandaşların hayatını kolaylaştırdı-
ğını belirten Bakan Karaismailoğlu, bu yılın 8 aylık 
döneminde PTTBank'ta yapılan işlem sayısının 226 
milyona ulaştığına dikkat çekti. PTT’nin; 3 bin 419  
PttMatik ve 40 mobil araçla vatandaşların taleplerini 
karşılayıp kesintisiz hizmet verdiğini söyleyen Karais-
mailoğlu, PTTKart sayısının 6,6 milyona, HGS müşteri 
sayısının da 15 milyona yaklaştığını belirtti.  

PTT’nin salgın döneminde hizmetleri ile va-
tandaşa kolaylık sağladığını vurgulayan Bakan  
Karaismailoğlu şunları ekledi: “Salgın döneminde 
yardımların evlere dağıtılmasında sahadaki ekipler 
de seferber edildi. 5 milyon 373 bini aşkın haneye, 4.7 
milyar lira yardım elden teslim edildi. Aynı dönemde 
toplam 36 milyon 833 bin adet yardım ödemesi ya-
pılırken ödeme tutarı 28 milyar lira oldu." 

Adil Karaismailoğlu, the Minister of Transport and Inf-
rastructure, announced that 519 million transactions 
were made in PTTBank between March 2020 and Au-
gust 2021.  Noting that PTTBank, which has 4,500 bran-
ches throughout Turkey, facilitates the lives of citizens 
Minister Karaismailoğlu pointed out that the number 
of transactions made at PTTBank reached 226 million 
in the 8-month period of this year. Noting that Turkish 
Post met the demands of the citizens and provided 
uninterrupted service with 3 thousand 419 PttMatic 
and 40 mobile vehicles, Karaismailoğlu also stated that 
the number of PTTcards approached 6.6 million and 
the number of HGS customers approached 15 million.

Emphasizing that the Turkish Post provides conve-
nience to the citizens with its services during the pan-
demic Minister Karaismailoğlu said, “The teams in the 
field were also mobilized in the disbursement of aid to 
homes during the epidemic period. During the same 
time period, a total of 36 million 833 thousand relief 
payments were made, totaling 28 billion Turkish Liras." 
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Prestigious, Leading, Innovative
Turkish Post (PTT) Family Is 181 Years Old

Kurulduğu günden bu yana posta ve haberleşme sektörünün lider kuruluşu olan 
PTT, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hız kesmeden çalışıyor. Devletimize ve 
milletimize ülkemizin her noktasında hizmet sunan PTT Ailesi, ülkemizi uluslara-
rası platformda da başarıyla temsil ediyor. PTT’nin 181 yıllık tarihinde yer alan bazı 
köşe taşlarını sizin için derledik. 

Turkish Post, which has been the leading company in the postal and communication industry 
since it was founded, continues to strive tirelessly to meet our country's 2023 goals.  Turkish 
Post Family effectively represents our country on the international platform by providing 
service to our state and nation at every location where our flag is flown. We have put together 
some of the highlights of the PTT's 181-year history for you. 

PTT AİLESİ

181
•

Fatih Çavuşoğlu
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l Tanzimat Fermanı ile başlayan yeni-
lik hareketleri ile posta ve haberleşme 
faaliyetlerinin kurumsal çerçevede ele 
alınması ihtiyaç hâline geldi. 23 Ekim 
1840’da Posta Nezareti kurulmuş, 1855 
yılında Telgraf İdaresi kurulmuş ve 1871 
yılında Telgraf İdaresi ile Posta Nezareti 
birleşmiş ve adı Posta ve Telgraf Nezare-
ti olmuştur.

l 9 Eylül 1855 yılında Edirne – Varna – 
Kırım arasında kurulan hatla telgraf 
teknolojisi Osmanlı topraklarına getiril-
di. 1855 yılında kurulan Telgraf Müdür-
lüğü aracılığıyla bu yeni teknoloji hızla 
vatan sathına yayıldı.

l 1863 – Artan posta gönderilerinin 
ödemelerinde standart oluşturmak 
amacıyla ilk posta pulu basıldı.

l Osmanlı İmparatorluğu 1863’te ku-
rulan Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği (ITU) ve 1874’te kurulan Dünya 
Posta Birliğinin (UPU) de kurucu üyele-
ri arasında yer aldı. Ülkemizin uluslara-
rası posta teşkilatlarındaki temsili, PTT 
tarafından gerçekleştirildi. 

l As a result of innovative movements 
initiated by the Imperial Edict of Reorga-
nization, it became necessary to deal with 
postal and communication operations 
inside the institutional framework. The 
Turkish Post, founded under the name 
"Postal Ministry" on October 23, 1840, was 
our country's first civil postal company. 

l Calligraphy was constructed between 
Edirne, Varna, and Crimea on September 
9, 1855, bringing telegraphy to the Otto-
man lands. The Telegraph Directorate, 
which was founded in 1855, distributed 
this new technology immediately over 
the country.

l 1863 –  The first postage stamp was is-
sued to provide a standard for incremen-
tal postal cargo payments. 

l The Ottoman Empire was also a foun-
der member of both the International 
Telecommunication Union (ITU) and the 
Universal Postal Union (UPU) in 1863 and 
1874, respectively.  The PTT was in charge 
of representing our country in internatio-
nal postal organizations. • 
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l 1871 – Posta Nezareti ve Telgraf Mü-
dürlüğü birleştirilerek tek çatı altında 
hizmet vermeye başladı.

l 1876 – Milletlerarası posta nakli şebe-
kesi kuruldu.

l 1901 – Havale yoluyla para transferi 
gerçekleştirildi. Böylelikle PTT, posta ve 
telgraf hizmetinin yanında bankacılık 
hizmeti de vermeye başladı.

l 1909 – Sirkeci Büyük Postane’de ilk te-
lefon santrali kuruldu. 

l PTT’nin kurduğu iletişim ve haberleş-
me altyapısı Millî Mücadele yıllarında 
stratejik bir işlev gördü. Mustafa Kemal 
Paşa’nın 19 Mayıs 1919 Samsun’da attığı 
ilk adımdan itibaren Kurtuluş Savaşı’nın 
her aşamasına katkı veren PTT Ailesi; 
Amasya Genelgesi’nin yayımlanması, 
Sivas Kongresi’nin toplanması, İstan-
bul’un işgalinin bildirilmesi gibi tüm kri-
tik süreçlerde telgraf iletişimini sağladı.

l 1927 – İlk radyo yayını Sirkeci’deki Bü-
yük Postane binasından yapıldı.

l 2004 – PTTBank ismi tescil ettirilerek 
PTT’nin bankacılık alanında sunduğu 
hizmetler sektör standartlarına uygun 
olarak yapılandırıldı.

l 2008 – 1901 yılından itibaren koli ta-
şımacılığı yapan PTT, çağın gereklerine 
uygun olarak kargo hizmetlerini yeni-
ledi ve PttKargo Şirketi faaliyetlerine 
başladı.

l 2012 – Online ticaret platformu  
PttAVM.com hizmete açılarak yerli üre-
ticimize e-ticaret alanında destek sağ-
landı.

l 2013 – Başkent Ankara’da kurulan PTT 
Pul Müzesi ile PTT’nin filateli arşivi va-
tandaşlarımızın hizmetine sunuldu.

l 2019 – Adalet Bakanlığımızla iş birli-
ği içerisinde uygulanan Ulusal Elektro-
nik Tebligat Sistemi (UETS) ile tebligat 
işlemleri dijital ortama taşındı. Adli iş-
lemlerin hızlanmasına yardımcı olan 
uygulama sayesinde gerçekleşen kâğıt 
tasarrufu, binlerce  ağaca nefes oldu. 

l 1871 – The Postal Ministry and the Te-
legraph Directorate merged and began 
operating under the same roof.

l 1876 –The universal mail transportation 
network is formed.

l 1901 – Money was transferred by remit-
ment. Thus, the PTT began to provide 
banking, as well as postal, and telegraph 
services.

l 1909 – Sirkeci Grand Post Office estab-
lished the first telephone switchboard. 

l Turkish Post's communication in-
frastructure had a strategic purpose 
during the years of the Independen-
ce War.  Providing telegraphic com-
munication in all critical processes 
such as the publication of the Amas-
ya Circular, the convening of the Sivas 
Congress, and the notification of the 
occupation of Istanbul, the PTT Fa-
mily contributed to every stage of the 
War of Independence since Mustafa 
Kemal Pasha's first step in Samsun on 
May 19, 1919.

l  1927 – The first radio broadcast was 
made from the Grand Post Office buil-
ding in Sirkeci.

l 2004 –The name PTTBank was registe-
red, and PTT's banking services were or-
ganized in accordance with sector stan-
dards.

l 2008 – PTT, which has been providing 
parcel transportation since 1901, upda-
ted its cargo services to meet the needs 
of the time, and PttKargo Company was 
established.

l 2012 – PttAVM.com, an online trading 
platform, was launched to promote our 
domestic manufacturer in the field of 
e-commerce.

l 2013 – With the establishment of the 
PTT Stamp Museum in Ankara, our citi-
zens were provided with access to the 
PTT's philately archive. 

l 2019 – Notification processes were shif-
ted to the digital environment with the 

PTT TARIHININ SIMGE 
ISIMLERINDEN TELGRAFÇI HAMDI 
BEY (D.1891 – Ö.1945)

1909 – MIMAR VEDAT TEK 
TARAFINDAN YAPILAN SIRKECI 
BÜYÜK POSTANE BINASI HIZMETE 
AÇILDI

TELEGRAPHER HAMDI BEY (B.1891 
– D.1945), ONE OF THE MOST 
FAMOUS NAMES IN PTT HISTORY.

1909 – SIRKECI GRAND POST 
OFFICE, DESIGNED BY ARCHITECT 
VEDAT TEK, WAS INAUGURATED. 
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l 2020 – Pandemi sürecinde artan ta-
leple devletinin ve milletinin hizmetinde 
olan PTT, hijyen tedbirlerine uygun ola-
rak geliştirdiği “temassız teslim” uygula-
masıyla lojistik sektörüne liderlik etti.

l PTT’nin pandemi sürecinde öne çıkan 
hizmetlerinden biri de Kargomat 7/24 
oldu. Evde ve iş yerinde kargo bekleme 
zorunluluğunu ortadan kaldıran uygu-
lama, pandemi sürecindeki sosyal izo-
lasyon tedbirlerine de yardımcı oldu.

l PTTBank’ın sunduğu dijital bankacılık 
hizmetleri ve yaygın ATM ağı, pandemi 
sürecinde vatandaşlarımızın hayatını 
kolaylaştırdı.

l 2021 – PTT AŞ, pilot bölge İstanbul'da-
E-skuter ile dağıtım hizmetlerine başla-
dı. Kargo dağıtım görevlilerimize hız ve 
esneklik kazandıran uygulama sayesin-
de karbon salınımı azaldı.

l 2016 – 2021 yılları arasında Türkiye 
adına Dünya Posta Birliğinin İdari Kon-
sey Başkanlığını üstlenen PTT, ulusla-
rarası platformda ülkemizi başarıyla 
temsil etti. 

2021 – PTT’nin 
iştiraki Kule AŞ 

tarafından işletilen 
Çamlıca Radyo ve 
TV Kulesi hizmete 
açıldı. İstanbul’un 

silüetini 
güzelleştiren 

Kule ile ülkemizin 
iletişim ve 
yayıncılık 

faaliyetleri dünya 
standartlarına 

taşındı.
2021 – Çamlıca Radio 

and TV Tower, managed 
by Kule AŞ, a PTT 

subsidiary, was put into 
service. Our country's 

communication and 
broadcasting operations 

have been brought 
up to international 

standards thanks to the 
Tower adding beauty to 

Istanbul. 

National Electronic Notification System 
(UETS), which was built in collaboration 
with the Ministry of Justice.  The paper 
saving has saved millions of trees thanks 
to the application, which aids in the spe-
eding up of judicial procedures. 

l 2020 – Turkish Post pioneered the 
logistics industry with the "contactless 
delivery" application built in line with hy-
giene measures, which is at the service of 
its state and nation with its rising worklo-
ad during the pandemic. 

l Smart parcel Locker 24/7 was one of 
the PTT's most outstanding services du-
ring the pandemic. Removing the need 
to wait for cargo at home or at work, the 
application aided social isolation measu-
res during the pandemic.

l PTTBank's digital banking services and 
extensive ATM network made life easier 
for our citizens throughout the pande-
mic.

l 2021 – With its E-scooter service, the 
PTT Family has added a new environ-
mentalist application to its portfolio.  Car-
bon emissions have dropped as a result 
of the application, providing our cargo 
deliveryman with speed and flexibility.

l 2016 – Turkish Post effectively represen-
ted Turkey on the international platform 
by taking up the chair of the Universal 
Postal Union Council of Administration on 
behalf of Turkey between 2016 and 2021.   

PTT 181.Yıl Özel / 181st Anniversary SpecialPTT 181.Yıl Özel / 181st Anniversary Special

PTT Family continues 
to offer service 
throughout Turkey with 
4,421 workplaces, 
3,454 Pttmatic, 10,934 
service vehicles, 40 
mobile workplaces, 
377 Smart parcel 
Locker, and 41,458 
workers.

•
PTT Ailesi 4.421 iş 
yeri, 3.454 PTTMatik, 
10.934 araç, 40 mobil 
iş yeri, 377 Kargomat 
ve 41.458 personel ile 
Türkiye’nin her yerine 
ve her noktasına 
hizmet sunmaya devam 
ediyor. 
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Sebahat Meraki

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation

Tandırdan Modern Fırınlara:

From Tandoori to Modern Ovens:  
Fire In The Kitchen  

Ateşin icadı ya da daha doğru bir deyişle kontrol altına alınması, insanlık tarihinin dev-
rimsel gelişmelerinden biridir. Her şeyden önce ateş; ısınma ihtiyacını karşılayarak insa-
nı soğuk hava koşullarına dayanıklı hâle getirmiş ve doğaya hükmetmenin ilk aşamala-
rından biri olmuştur. Ateşten sağlanan ısı enerjisi ile madenler işlenmiş ve medeniyetin 
ilk adımları atılmaya başlanmıştır.

Ateşin mutfakta kullanılmaya başlanması ise insanın beslenme imkânlarını artırmış; ye-
nilemeyen ve sindirilemeyen sertlikte pek çok gıdanın işlenmesini ve pişirilmesini sağla-
mıştır. Ateşin mutfağa girmesi ya da “mutfağı icat etmesi” ile insanın aldığı kalori miktarı 
artmış, düşünme kapasitesi ve yetenekleri gelişmeye başlamıştır.

One of the most revolutionary breakthroughs in human history is the invention of fire, or 
more precisely, the command of the fire. Initial and foremost, fire has made humanity 
resistant to cold weather by providing heat and has been one of the first phases of dominating 
nature.  The mines were processed using the heat energy produced from the fire, and the first 
steps toward civilization were taken.

On the other hand, the use of fire in the kitchen expanded people's nutritional options by 
allowing them to process and prepare a variety of inedible and indigestible items. People's 
calorie intake has grown as a result of the introduction of fire into the kitchen, or the "creation 
of the kitchen," and their thinking capacity and abilities have begun to expand.

MUTFAKTA HARLANAN ATEŞ

•
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Ateş, dünyanın yaşı kadar eskidir. İnsa-
nın ateşe hükmetmesi; istediği zaman 
ateş yakıp söndürmesi ve ateşten elde 
ettiği ısıyı kullanması anlamına gelir 
ki bu da Paleolitik Çağ’da gerçekleş-
miştir. İnsan, ateşi kontrol altına alınca 
ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını kar-
şılayabilmiş ve topraktan elde ettiği 
madenleri işlemeye başlamıştır. Yani 
ateş, üretim faaliyetini tetikleyerek 
medeniyetin ilk adımlarının atılmasını 
sağlamıştır.

ATEŞ VE MUTFAK

Ateşin mutfakta kullanılması, daha 
doğrusu ateş sayesinde mutfak kavra-
mının gelişmesi insanın üretkenliğini 
artıran bir başka etkendir. İnsan, avcı-
lık ve toplayıcılıkla elde ettiği ürünleri 
ateş sayesinde işlemeye ve pişirmeye 
başlar. İlk başta yenilemeyecek ya da 
sindirilemeyecek sertlikte gıdaların 
insan vücuduna girmesi için başlayan 
yemek pişirme faaliyeti; zaman içinde 
ağız tadı, lezzet ve keyif gibi anlamlar 
kazanarak zenginleşir. İnsanlar ateşin 
başında sofralar kurmaya, pişirdikleri 
yiyeceklerle şölenler ve davetler dü-
zenlemeye başlar ve ateş, mutfak kül-
türünün kıvılcımı olur.

Fire is as ancient as the world itself.  Peo-
ple's dominance over fire implies that 
they can ignite and extinguish fire any-
time they want and utilize the heat they 
receive from the fire, and this happened 
in the Paleolithic Age. People were able 
to fulfill their heating and nutritional 
needs after mastering fire, and they be-
gan to process the minerals acquired 
from earth.  To put it another way, fire 
sparked production and helped civiliza-
tion take its first steps.

KITCHEN AND FIRE

Another element that boosts human 
productivity is the use of fire in the 
kitchen, or rather the development of 
the kitchen idea owing to fire.  Thanks 
to fire, people began preparing and 
cooking the items they have collected 
via hunting and gathering.  Cooking, 
which begins with the goal of allowing 
hard foods that are difficult to consume 
or digest to enter the human body, 
evolved over time to include meanings 
such as mouthfeel, flavor, and pleasure.  
People began placing tables by the fire,  
planning feasts and entertainments 
based on the food they prepare, and fire 
became the spark of culinary culture.

EKMEĞIN ILK EVI: TANDIR

Tandır pişirme faaliyetinin ilk aşama-
sıdır. Ateşin sönmemesi için ya yere 
çukur kazılır ya da yer yüzeyine taş-
larla korunaklı bir alan örülür. Pişirme, 
ürünlerin tandır duvarına yapıştırılma-
sı ve tandır zeminine konulmasıyla ya-
pılır. Yiyecekler tandır üzerine kapatı-
lan sacda da gerçekleştirilebilir.

Tandırın kullanıldığı dönemde mutfak, 
ev içinde bağımsız bir bölüm olarak 
gelişmemiştir. Tandır, pişirme ihtiyacı-
nı karşıladığı gibi ısınma ihtiyacını da 
karşılar ve özellikle kış aylarında tandı-
rın bulunduğu odada oturulur. Demir 
Çağı’na geçişle birlikte tandırlar da de-
mirden yapılmaya başlanır ve taşınabi-
lir hâle gelir. Bu durum da mutfağın ev 
içinde bağımsız bir bölüm olarak geliş-
mesine olanak sağlar.

TANDIRDAN TAŞ FIRINA

Taş fırın ya da kara fırın, tıpkı tandır gibi 
doğrudan ateşten sağlanan ısı enerji-
siyle yakılır. Ancak fırın, tandırdan çok 
daha büyük boyutta ve kitlesel üre-
time yöneliktir. Köy, mahalle ve şehir 
gibi kalabalık nüfuslu yerleşim yerle-

TANDOORI, THE FIRST BAKEHOUSE 
OF BREAD 

Tandoori is the first stage of cooking 
activity. To keep the fire from going 
out, either a pit is excavated in the 
ground, or a protected area made of 
stones is created on the ground sur-
face. Sticking the foods to the tan-
doori wall and setting them on the 
tandoori floor is how the cooking is 
done.  Food can also be prepared on 
the closed iron plate that covers the 
tandoor.

The kitchen was not created as a distinct 
component of the home during the 
era when the tandoori was used.  The 
tandoor serves as both a cooking and 
a heating element, and one sits in the 
room where the tandoor is placed, espe-
cially during the winter months.  As the 
Iron Age progressed, weapons began 
to be constructed out of iron and grew 
more portable.  As a result, the kitchen 
started to become a separate room in-
side the home.

FROM TANDOORI TO STONE OVEN

The heat energy produced straight 
from the fire is used to light a stone 
oven, similar to a tandoori.  On the 

Ateşin kontrol altına 
alınmasıyla başlayan 

pişirme faaliyeti 
insanın beslenme 

ihtiyacına bir düzen 
getirerek aldığı kalori 

miktarını artırdı.
Cooking, beginning 

with the control of the 
fire, provided order 
to people's dietary 

demands and increased 
the number of calories 

they consumed. 

People gathered 
around the tandoori 
for feasts and 
ceremonies, according 
to archaeological 
excavations.

Arkeolojik kazılar 
insanların tandır 
başında bir araya 
geldiğini, şölen ve 
ayinler düzenlediğini 
gösteriyor.

•
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rinin ekmek ihtiyacını karşılayan fırın-
lar, toplumsal iş bölümünün gelişmeye 
başlamasını da ifade eder. Artık pişirme 
faaliyeti ev ekonomisi içerisinde kalmak-
tan çıkmış, “fırıncılık” ve “ekmek ustalığı” 
gibi meslek kolları doğmuştur. Çiftlik ev-
lerinin bahçelerinde de karşımıza çıkan 
fırınlar, inşa edildiği döneme ve kültüre 
göre kubbeli ya da çatılı olabilir.

KUZINELER

Kuzine, ateşin ısınma ve yemek pişir-
me fonksiyonlarını birleştiren inovatif 
bir icattır. Gelişen ev düzenine uygun 
olarak 17. yüzyılda fizikçi Benjamin 
Thompson tarafından geliştirilen ku-
zine, yemek pişirilebilen bir soba türü 
olarak tanımlanabilir. Thompson tuğla-
dan yaptığı ocağın içine madenî raflar 
yerleştirir ve bu rafların altına ateş ya-
kılacak bir düzenek yapar. Son yıllarda 
çok farklı versiyonları üretilen kuzineler, 
günümüzde hâlâ karşımıza çıkıyor. Şe-
hirlerde bir nostalji ögesine dönüşse de 
köy evlerinde kuzinede çay demlemek 
ve patates közlemek mümkün.

FIRINLI OCAK

Sanayi Devrimi ile yeni bir yaşam kül-
türü gelişir ve evlerin düzeni, bugünkü 
hâlini almaya başlar. Sanayi toplum-
larında mutfak, ev içinde bağımsız bir 
bölümdür. Yemek pişirmede “beyaz 
eşya” kategorisine giren fırınlar kullanı-

other hand, the oven is far larger than 
the tandoori and is designed for mass 
production.  Bakeries that cater to the 
bread requirements of inhabited set-
tlements such as villages, neighbor-
hoods, and cities also represent the 
growth of the social division of labor.  
Baking is no longer a household activ-
ity, and new occupations such as "bak-
ery" and "bread mastery" have devel-
oped.  Ovens, which may also be seen 
in farmhouse gardens, can be domed, 
or roofed, depending on the era and 
culture in which they were constructed.

COOKSTOVES

The cookstove is a cutting-edge inno-
vation that combines fire heating and 
cooking functions.  The cookstove, 
which was invented in the 17th cen-
tury by physicist Benjamin Thomp-
son in response to changing home 
layouts, can be characterized as a sort 
of stove that can cook.  Thompson 
creates a mechanism beneath which 
a fire will be kindled and puts metal 
shelves in the brick furnace.  Being 
manufactured in a variety of forms in 
previous years, the cookstoves are still 
in use today. Although it turns into a 
nostalgia item in cities, it is possible 
to brew tea and roast potatoes in the 
cookstoves in village houses.  

RANGE

A new culture of life developed with 
the Industrial Revolution and the 
order of the houses began to take 
its present form.  In industrial soci-
eties, the kitchen is a separate room 
in a house.  Ovens that fall under the 
category of "white goods" are used 
in cooking.  Kitchen stoves work 
with electricity and gas instead of 
heat energy from fire.  The most 
common of the household ovens, 
which went through various stag-
es of development, is the "range".  
While the lower part of these ma-

Despite all the 
technological 
advancements of 
humanity, stone ovens 
continue to draw 
attention because 
the bread cooked in 
a stone oven has a 
distinct flavor.

Taş fırınlar insanlığın 
kaydettiği tüm 
teknolojik gelişime 
rağmen ilgi görmeye 
devam ediyor. Zira taş 
fırında pişen ekmeğin 
tadı bir başka oluyor.

•

Cooking methods that 
have been developed 
with the introduction 
of fire have prevented 
food waste and helped 
preserve food over 
longer periods of time.

Ateşle birlikte gelişen 
pişirme yöntemleri, 
yiyeceklerin 
değerlendirilmesini ve 
uzun süre saklanmasını 
sağladı.

•

lır. Fırınlar, ateşten elde edilen ısı ener-
jisi yerine elektrik ve gaz ile çalışır. Çe-
şitli gelişim aşamalarından geçen ev 
tipi fırınların en yaygını “fırınlı ocak”tır. 
Bu makinelerin alt kısmı elektrikle ça-
lışırken üst kısmı tüp ya da doğal gaz 
ile çalışır.

İlk elektrikli fırının 1889’da, İsviçre’nin 
Samedan kentinde bir otelde kullanıl-
dığı düşünülmektedir. Ev tipi elektrikli 
fırınlar ise ilk olarak 1891 yılında ABD’nin 
Minnesota eyaletinde bir şirket tarafın-
dan üretilir. New York’ta yayımlanan bir 
dergide fırın şöyle tanıtılmaktadır: “Kı-
zartma bölümü 45 cm uzunluğunda, 35 
cm yüksekliğinde ve 30 cm derinliğin-
de. Alt ve üst zeminde bir ısıtıcı bulunu-
yor. Böylece fırının içinde iki ayrı ısı elde 
etmek mümkün. Kapıya konan küçük 
bir pencere içeride kızarmakta olan ye-
meğin gözlemlenmesini sağlıyor.”

MIKRODALGA FIRIN

Mikrodalga teknolojisinin mutfakta 
kullanılması da devrimsel yeniliklerden 
biridir. Mucit Percy Spencer, magnet-
ron isimli radarların üretimi esnasında, 
cebinde bulunan çikolatanın eridiğini 
fark edince bu teknolojiyle bir fırın ge-
liştirmeye karar verir. Spencer, 1947 yı-
lında bu buluşun patentini alır. 1955’ten 
itibaren de yiyecekleri çok kısa sürede 
ısıtan mikrodalga fırınlar evlerde kulla-
nılmaya başlar.

MODERN MUTFAKLAR

Tandırdan mikrodalga fırınlara kadar 
yemek pişirmede kullandığımız tekno-
lojiler ve mutfak aletleri oldukça geniş 
bir çeşitliliğe sahip. Günümüzde zaman 
ayarlı, dijital ekranlı, uyarı sistemli fırın-
lar hemen her evde bulunabiliyor. Hatta 
internet üzerinden fırınınızın ısısını ayar-
layabiliyor, fırını pişirdiğiniz ürüne göre 
programlayabiliyorsunuz. Tasarımsal 
olarak da kullanıldığı mutfağa göre özel-
leştirilen bu fırınlar, yetenekleri kadar şık 
görünümleriyle de dikkat çekiyor.

chines works with electricity, the 
upper part works with bottled or 
natural gas.  

The first electric oven is thought to 
have been used in a hotel in Samed-
an, Switzerland, in 1889. On the oth-
er hand, household electric ovens 
were first manufactured in Minne-
sota in 1891.  A magazine published 
in New York presents  the oven as 
follows: “The roast section is 45 cm 
long, 35 cm high and 30 cm deep.   
On the lower and higher levels, there 
is a heater.  As a result, you may have 
two different temperatures inside 
the oven.  The food cooking inside 
may be seen through a little glass 
on the cover."

MICROWAVE OVEN 

One of the groundbreaking develop-
ments is the use of microwave tech-
nology in the kitchen.  When inventor 
Percy Spencer discovered that the 
chocolate in his pocket had melted 
during the manufacture of radars 
known as magnetrons, he decided 
to build an oven using this technol-
ogy.  Spencer received a patent for his 
invention in 1947. Microwave ovens, 
which cook meals in a short amount 
of time, have been used in house-
holds since 1955.

MODERN KITCHENS

From tandoori to microwave ovens, 
the technology and kitchenware we 
use in cooking are diverse.  Almost 
every home now has an oven with a 
timer, digital display, and warning sys-
tem.  You may even use the internet 
to alter the temperature of your oven 
and configure it to cook the thing 
you're preparing.  Being customized 
according to the kitchen in which 
they are placed, these ovens are no-
table for both their elegant look and 
their capabilities.

Sanayi 
toplumlarında 
mutfak, ev içinde 
bağımsız bir 
bölüm hâline 
geldi ve beyaz 
eşyaların üretimi 
yaygınlaştı.
In industrial societies, 
the kitchen became 
a separate room of 
the house, and the 
manufacturing of 
white goods became 
widespread.
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Kanalların ve Gondolların Romantik Diyarı:

Romantic Land Of Canals 
And Gondola: VENICE

VENEDİK
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Venedik, İtalya’nın Adriyatik De-
nizi’ne açılan kuzey kıyılarında yer 
alır. Yüzden fazla adacıktan oluşan 
şehir, bu hâliyle dünyada nadir gö-
rünen bir coğrafyaya sahiptir. Şehri 
çevreleyen dar kanalları ve adacık-
ları birbirine bağlayan köprüler, za-
man içinde şehre özgün bir kim-
lik kazandırmış. Yoğun yağış ve 
akıntılar nedeniyle kanal sularının 
yükselmesi, zaman zaman şehrin 
tamamını su altında bırakabiliyor. 
Bu nedenle halk, şehrin doğasına 
uygun bir yaşam tarzı benimsemiş. 
Hemen her yerde görmeye alış-
kın olduğumuz otomobil, otobüs, 
tramvay gibi ulaşım araçlarını gö-
remiyoruz Venedik’te. Bunlar yeri-
ne dar kanallarda kolayca manevra 
yapabilen ince uzun gondollar var. 
Turistlere oldukça romantik gö-
rünen gondollar, aslında Venedik 
halkının ulaşım ihtiyacı için gelişti-
rilmiş bir çözüm.

Venice is located on Italy's northern 
coast surrounded by the Adriatic 
Sea. The city, which is made up of 
over a hundred islets, has a unique 
topography that is rarely seen an-
ywhere else in the globe.  Bridges 
linking the city's narrow canals and 
islets gave it a distinct identity th-
roughout time.  The entire city can 
be flooded when the canal waters 
rise due to severe rains and cur-
rents. As a result, residents have de-
veloped a lifestyle that is compatible 
with the city's natural environment.  
We cannot see the transportation 
vehicles we are accustomed to such 
as busses, automobiles, and trams 
in Venice. Instead, elongated gon-
dolas can readily navigate across 
tight channels. Gondolas, which ap-
pear to tourists to be extremely ro-
mantic, are actually transportation 
vehicles created to meet the needs 
of the residents.

RIALTO KÖPRÜSÜ

BÜYÜK KANAL

RIALTO BRIDGE

CANAL GRANDE

BÜYÜK KANAL

Şehri çevreleyen kanalların en büyüğü 
Canal Grande, yani “Büyük Kanal”dır. 
Bu kanalı, şehrin su trafiğini şekillen-
diren ana koridor olarak kabul edebili-
riz. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda-
ki kanal “S” şeklinde kıvrılarak şehrin 
tam ortasından geçer. Santa Lucia 
Tren İstasyonu’ndan başlayarak San 
Marco Bazilikası’na kadar uzanan Bü-
yük Kanal, zihinlerimizde Venedik’le 
ilişkilendirilen görüntülerin ana kay-
nağıdır: Venedik mimarisini yansıtan 
çok renkli tarihî yapılar, birbirinden ışıl-
tılı kafe ve restoranlar, gösterişli butik-
ler, hediyelik eşya dükkânları, vapurlar, 
deniz motorları, sandallar, gondollar…

RIALTO KÖPRÜSÜ

Ve elbette köprüler… Evet Venedik 
kanallar ve gondollar şehri olduğu 
kadar bir köprüler şehridir de. Şehrin 
kanalları üzerinde adacıkları birbirine 
bağlayan yüzlerce köprü bulunur. Bu 
köprülerden en ünlüsü, Büyük Kanal 
üzerinde yer alan Rialto Köprüsü’dür. 
1591 yılında hizmete açılan tarihî taş 
köprü Venedik’in sembollerinden biri 
kabul edilir. İsmini doğu kıyısındaki Ri-
alto pazarından alan köprü, şehrin en 
kalabalık noktalarından birinde yaya 
geçişini sağlar. Köprünün üzerinde de 
alışveriş yapılan dükkânlar ve kafeler 
bulunur. Eşsiz bir Büyük Kanal manza-
rası sunan köprüde, fotoğraf çektiren 
turistler nedeniyle yürümek güçtür.

CANAL GRANDE

Canal Grande is the largest of the canals 
that surround the city. We can consider 
this canal as the major artery that di-
rects the city's water traffic. The rough-
ly 4-kilometer-long canal bends in the 
shape of an "S" and runs through the 
heart of the city. Running from Santa 
Lucia Train Station to St. Mark's Basilica, 
Canal Grande is the primary source of 
images associated with Venice in our 
minds: multicolored historical build-
ings reflecting Venetian architecture, 
gleaming cafes and restaurants, osten-
tatious boutiques, souvenir shops, fer-
ries, gondolas, motorboats, and boats...

RIALTO BRIDGE

And the bridges for sure... Venice is, in-
deed, a city of bridges as well as canals 
and gondolas.  Hundreds of bridges 
link the city's islets to the city's canals.  
The Rialto Bridge on Canal Grande is 
the most renowned of these bridges. 
The ancient stone bridge, which was 
opened in 1591, is regarded as one of 
Venice's symbols.  The bridge, which 
takes its name from the Rialto market 
on the east coast, provides a pedes-
trian crossing at one of the city's busi-
est intersections.  There are also stores 
and cafés on the bridge. Due to visitors 
snapping photographs, walking on the 
bridge, which gives a unique perspec-
tive of Canal Grande, is impossible.

Venedik denildiği zaman pek çok kişinin zihninde benzer görüntüler 
canlanır: Şehrin rengârenk binalarını çevreleyen daracık kanallar ve bu 
kanallar üzerinde ağır ağır ilerleyen zarif gondollar… Akordeondan yük-
selen İtalyan ezgileri kulağınıza gelir gibi oldu değil mi? Öyleyse dünya-
nın en görkemli şehirlerinden birine, yani Venedik’e uzanalım ve bu şeh-
rin romantik atmosferini hep birlikte yaşayalım.

When you say Venice, many people think of tiny canals encircling the city's 
beautiful architecture and graceful gondolas floating gently across them. 
Doesn't the accordion sound like it's playing Italian tunes?  So, let us travel to 
one of the most beautiful places in the world, Venice, and share the romantic 
atmosphere of this city.

•
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ST. MARK'S BASILICA

St. Mark's Basilica is without a doubt the 
most beautiful structure in St. Mark's 
Square.  The square's name comes from 
the roof of the magnificent basilica, 
which is regarded one of the most suc-
cessful examples of Eastern Byzantine 
architecture.  The Basilica's 98.6-meter-
high bell tower dominates both the 
square and the city.  The tower contains 
5 bells and is known for its brick body 
and pyramid-shaped cone. 

DOGE'S PALACE

The Doge's Palace is another building 
on the square besides St. Mark's Basil-
ica.  The Palace, which is immediately 
adjacent to the church, was built in the 
Venetian Gothic style.  The embellish-
ments on the palace's wall facing Canal 
Grande, as well as the arches on the low-
er floor, are particularly attractive. 

DÜKLER SARAYI

San Marco Bazilikası’ndan sonra 
meydandaki bir diğer yapı Dük-
ler Sarayı’dır. Bazilikanın hemen 
yanında bulunan Saray, Venedik 
gotiği tarzında inşa edilmiştir. 
Sarayın Büyük Kanal’a bakan du-
varındaki süslemeler ve alt katın-
daki kemerler oldukça estetik bir 
görünüme sahiptir.

CORRER MÜZESI

San Marco Bazilikası’nın tam kar-
şısında yer alan Correr Müzesi, 
Venedik tarihiyle ilgili seçkin bir 
sanat koleksiyonuna ev sahipliği 
yapar ve yine aynı meydanda bu-
lunan Arkeoloji Müzesi ile birlikte 
şehrin görkemli tarihini yansıtır.

DOGE'S PALACE

The Doge's Palace is another build-
ing on the square besides St. Mark's 
Basilica.  The Palace, which is imme-
diately adjacent to the church, was 
built in the Venetian Gothic style.  
The embellishments on the palace's 
wall facing Canal Grande, as well as 
the arches on the lower floor, are 
particularly attractive. 

MUSEO CORRER

Museo Correr, located directly across 
from St. Mark's Basilica, has an ex-
ceptional art collection connected 
to Venice's history and, along with 
the Archaeological Museum in the 
same square, illustrates the city's 
magnificent history.

74

SAN MARCO MEYDANI

San Marco Meydanı’nı Venedik’in kal-
binin attığı yer olarak tanımlayabiliriz. 
Halkın ve turistlerin buluşma noktası 
olan meydan; San Marco Bazilikası ve 
Dükler Sarayı gibi mimari eserlere ev 
sahipliği yapar. Meydanı çevreleyen dar 
sokaklar; restoranlar, butikler ve hedi-
yelik eşya dükkânlarıyla süslüdür.

SAN MARCO BAZILIKASI

San Marco Meydanı’ndaki en gösterişli 
yapı, şüphesiz San Marco Bazilikası’dır. 
Meydana adını veren gösterişli bazili-
kanın cami kubbelerini andıran çatısı, 
Doğu Bizans mimarisinin en başarılı 
örneklerinden biri kabul edilir. Bazili-
ka’nın 98,6 metre yüksekliğindeki çan 
kulesi de hem meydana hem de şeh-
re hâkimdir. Tuğla gövdesi ve piramit 
şeklindeki külahıyla ünlü kulede 5 adet 
çan bulunur.

The bell 
tower of 
St. Mark's 
Basilica is a 
renowned 
symbol of 
Venice.

“St. Mark's Square is the most 
beautiful dance floor in the world, 
and only the blue sky is worthy of 
becoming its roof,” says Napoleon 
Bonaparte, who captured Venice 
in the 18th century, to show his 
passion for the square.

San Marco 
Bazilikası’nın 
çan kulesi 
Venedik’in 
simgesel 
yapılardan 
biri.

18. yüzyılda Venedik’i fetheden 
Napolyon Bonapart, San Marco 
Meydanı’na olan sevgisini şu 
sözlerle anlatır: “San Marco 
Meydanı, dünyanın en güzel dans 
pistidir ve sadece mavi gökyüzü 
onun çatısı olmaya layıktır.”

•

•

SAN MARCO 
MEYDANI

ST. MARK'S 
BASILICA

SAN MARCO 
BAZILIKASI

DÜKLER  
SARAYI

CORRER MÜZESI

DOGE'S PALACE

DOGE'S  
PALACE

MUSEO CORRER
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SANAT VE FESTIVALLER ŞEHRI

Venedik, mimari yapıları kadar kültür 
– sanat faaliyetleri ve festivalleriyle de 
ünlüdür. 14. ve 17. yüzyılları kapsayan 
Rönesans Dönemi’nde sanat akımla-
rına yön veren şehir, pek çok önemli 
sanatçının doğup yetiştiği bir ortam 
yaratmıştır. Jacopo Bellini, Gentile 
Bellini ve Giovanni Bellini, Giorgione, 
Titian, Paolo Veronese, Tintoretto gibi 
ressamların yanı sıra ünlü piyanist An-
tonio Vivaldi de Venediklidir. 

VENEDIK KARNAVALI: 

Her yılın şubat ya da mart ayına denk 
gelen karnaval, o senenin konseptine 
göre takılan maskeleri ve renkli kos-
tümleriyle ünlü. Yaklaşık on gün süren 
karnavalda takılan maskeler, günlük 
hayatın sorumluluklarından ya da in-
sanlar arasındaki statü farklarından 
kaçışı simgeliyor.

CITY OF ARTS AND FESTIVALS

Venice is known for its architectural 
structures as well as its cultural and 
artistic events and festivals. Many no-
table painters were born and nurtured 
in the city that directed the creative 
trends of the Renaissance Period, 
which spanned the 14th and 17th cen-
turies. In addition to painters such as 
Jacopo, Gentile, and Giovanni Bellini, 
Giorgione, Titian, Paolo Veronese, and 
Tintoretto, the famous musician Anto-
nio Vivaldi was born in Venice. 

VENICE CARNIVAL

The carnival, which takes place in Febru-
ary or March each year, is known for its 
masks and colorful costumes inspired 
by the year's theme.  The masks used 
during the carnival, which lasted around 
ten days, represent an escape from daily 
duties or social rank disparities.

Fatih Sultan 
Mehmet’in ünlü 
tablosunun 
ressamı 
Gentile Bellini, 
Venedik’te 
doğmuştur.
Gentile Bellini, the 
painter of Mehmed the 
Conqueror's renowned 
painting, was born in 
Venice.

GENTILE 
BELLINI

VENEDIK KARNAVALI
VENICE CARNIVAL

Venedik’in 
İtalyancası 
“Venezia”dır. 
Venezuela adlı 
ülke de ismini 
“venezia” 
kelimesinden 
alır ve 
İspanyolcada 
“Küçük Venedik” 
anlamına gelir. 
The Italian word for 
Venice is "Venezia." 
Venezuela gets its name 
from the word "venezia," 
which translates to 
"Little Venice" in 
Spanish. 
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VOGALONGA FESTIVALI

Genellikle mayıs ayında, Venedik’in 
o meşhur kanallarında gerçekleşen 
festival, gondollarla yapılan bir kü-
rek yarışı festivali. Binlerce kişinin 
katıldığı yarış 32 kilometre boyunca 
sürüyor. 

REDENTORE FESTIVALI 

Temmuz ayında, renkli kostüm-
ler ve havai fişekler eşliğinde, gece 
vakti gerçekleşen festivalin hüzün-
lü bir öyküsü var. 1500’lü yıllarda 
Venedik’te yaklaşık 50 bin insanın 
ölümüne neden olan veba salgının 
bitişi için düzenlenen festival, halkın 
Tanrı’ya şükretmesini simgeliyor.

VENEDIK BIENALI 

Venedik, festivallerin yanı sıra; çağdaş 
sanat ve mimarlık alanında da çeşitli 
etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bun-
lardan en önemlisi Venedik Bienali. 
Tek sayı ile biten yıllarda Çağdaş Sa-
nat Bienali, çift sayı ile biten yıllarda 
ise Mimarlık Bienali ziyaretçilerini 
ağırlıyor. Dünyanın en eski film fes-
tivallerinden biri olan Venedik Film 
Festivali de bienal etkinlikleri kapsa-
mında yaz aylarında düzenleniyor.

NE YENIR?

Venedik’te İtalyan mutfağının en 
nadide lezzetlerini bulabiliyorsu-
nuz. Deniz ürünleri, makarna ve 
pizzanın sık tüketildiği şehirde; bir 
çeşit yengeç kızartması olan “mo-
leche” oldukça ünlü. Üzerinde ka-
lamar parçacıkları olan “spaghetti 
al nero di seppia” ve kurutulmuş 
morina balığından yapılan “man-
tecato” da hem göze hem damağa 
hitap ediyor. 

NE ALINIR?

Venedik ziyaretinizi, şehre özgü bir-
kaç hatıra satın alarak tamamlamak 
isterseniz alternatif çok: Venedik 
Karnavalı’nda takılan renkli mas-
keler, gondol maketleri, gondolcu 
şapkası, Murano Adası’nda üretilen 
Murano camından ürünler, Vene-
dik’e özgü bir bisküvi olan Baicoli 
bisküvileri ve daha neler neler…

WHAT TO EAT?

You can find the rarest tastes of Ital-
ian cuisine in Venice. In a city where 
seafood, spaghetti, and pizza are reg-
ularly consumed, "molecule", is a type 
of fried crab, is pretty famous. “Spa-
ghetti al nero di seppia” with squid 
particles on it and “mantecato” made 
from dried codfish are also pleasing 
to the eye as well as the palate. 

WHAT TO BUY?

There are numerous options for me-
mentos specific to Venice, includ-
ing colorful masks worn during the 
Venice Carnival, replicas of gondolas, 
gondolier's caps, Murano glass items 
manufactured on Murano Island, Ba-
icoli cookies, a distinctive Venice bis-
cuit, and much more.

VOGALONGA

The event, which generally takes 
place in May on Venice's famous ca-
nals, is a gondola rowing competition.  
The 32-kilometer event is attended by 
thousands of people. 

THE REDENTORE FESTIVAL

Taking place at night in July and fea-
tures bright costumes and pyrotech-
nics, the festival has a sad backstory. 
The event commemorates the peo-
ple's thanksgiving to God for putting 
an end to the plague pandemic that 
killed over 50 thousand people in 
Venice in the 1500s.

VENICE BIENNALE

In addition to festivals, Venice organiz-
es a number of contemporary art and 
architecture events.  The Venice Bien-
nale is the most important of these.  
The Contemporary Art Biennial in-
vites visitors in years ending in odd 
numbers, whereas the Architecture 
Biennial welcomes visitors in years 
ending in even numbers.  The Venice 
Film Festival, one of the world's old-
est film festivals, takes place as a part 
of this biennial every two years in the 
summer.

Venedik Film 
Festivali, 
dünyanın ilk 
ve en eski film 
festivalidir. 
1932’den bu yana 
kesintisiz olarak 
düzenlenen 
uluslararası 
festivalde en iyi 
filme “altın aslan” 
ödülü veriliyor.

Venedik 
mutfağında, 
Karadeniz’in 
mıhlamasına 
benzeyen bir 
lezzet de var: 
Mozarella peyniri, 
mısır unu ve 
tereyağı ile 
yapılan polenta.

The Venice Film Festival 
is the earliest and 
oldest film festival in 
the world. The best film 
of the international 
festival, which has been 
running continuously 
since 1932, receives the 
"golden lion" award.

In Venetian cuisine, 
polenta prepared with 
mozzarella cheese, 
cornmeal, and butter 
has a taste comparable 
to a special Black Sea 
meal.

VOGALONGA 
FESTIVALI

MAKARNA

POLENTA 

PIZZA

SPAGHETTI

PIZZA

REDENTORE FESTIVALI VENEDIK BIENALI

VOGALONGA 
FESTIVAL

THE REDENTORE 
FESTIVAL

VENICE BIENNALE
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Spor / Sport

Ata sporlarımızdan biri olan okçuluk, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın ma-
dalya kazanan genç okçumuz Mete Gazoz’dan sonra çok daha fazla ilgi görmeye 
başladı. Gerek savunma gerekse de yaşam gereksinimlerini karşılamak amacıyla 
başlayan okçuluğun, bir spor dalına dönüşmesi yüzyılları aşan tarihine kıyasla 
oldukça yeni. 

After our young archer, Mete Gazoz, earned a gold medal at the 2020 Tokyo Olympics, 
archery, one of our traditional sports, began to gain a lot more attention.  Archery's 
transition into a sport, which began with the goal of satisfying both protection and 
living requirements, is relatively recent in comparison to its centuries-long history. 

•

HAYALLERİ 10’DAN 
VURMA SANATI:

The Art Of Hitting Dreams  
In The Bullseye: ARCHERY

OKÇULUK

80
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Okçulukla kurduğumuz ilişki, Türk 
tarihini anlatan en önemli belge-
lerden biri olan Oğuz Kağan Des-
tanı’nda yer alacak kadar eskidir. 
Destan; Oğuz Kağan’ın altından 
bir yayı ve okları olduğundan bah-
seder. Oğuz boylarında da Türk 
devletinin yapısı anlatılırken ok ve 
yay metaforu kullanılır. Yay devle-
tin merkezini, ok ise uç beyliklerini 
temsil eder.

Okçuluk, İslamiyet öncesi Türk top-
luluklarında olduğu gibi Selçuk-
lu ve Osmanlı Devletleri’nde de 
oldukça önemlidir. Öyle ki bütün 
Osmanlı padişahları özel olarak 
okçuluk eğitimi almış; hatta Fatih 
Sultan Mehmet okçuluğun kural-
larını belirleyerek sahalar kurdur-
muş, yarışmalar düzenlemiştir.

GELENEKSELDEN MODERNE

Okçuluk sporu, günümüzde gele-
neksel okçuluk ve modern okçuluk 
olmak üzere ikiye ayrılır. Geleneksel 
okçulukta amaç, saldırı ya da savun-
ma amacıyla düşmanı etkisiz hâle 
getirmektir. Modern okçulukta ise 
amaç, hedef tahtasındaki daireleri 
yani belirli bir hedefi vurmaktır. Ok-
çuluk sporu kişinin denge, dikkat, 
konsantrasyon yeteneklerini geliştir; 
eklem, sırt ve omuz kaslarını güçlen-
dirir ve omurga eğriliklerinin tedavi-
sine yardımcı olur.

GÜNÜMÜZDE OKÇULUK

Günümüzde okçuluk; savunma, sal-
dırı ve avcılık amacıyla Türkiye’de ve 
dünyada çok nadir olarak kullanılı-
yor. Artık geçmişi canlı tutmaya ça-
lışan, geleneksel bir spor dalı olarak 
görülen okçuluk, ilk defa 1904 Yaz 
Olimpiyatları’nda olimpik programa 
alındı. 1972 yılından itibaren de olim-
piyatlarda oynan ana spor dalların-
dan biri oldu.

METE GAZOZ’LA GELEN ZAFER 

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazan-
dığı altın madalya ile okçuluk dalında 
spor tarihimizin ilk olimpiyat şampi-
yonu olan Mete Gazoz, bu geleneksel 
spora duyulan ilgiyi ve sevgiyi artırdı.

FROM TRADITIONAL TO MODERN

Archery is split into two catego-
ries today: traditional archery and 
modern archery.  The goal of tra-
ditional archery is to neutralize the 
adversary in order to attack or de-
fend,  while contemporary archery 
aims to hit the circles on the target 
which is specific. Archery enhanc-
es a person's balance, attention, 
and focus, develops the joint, back, 
and shoulder muscles, and aids in 
the correction of spinal curvatures. 

ARCHERY IN THE PRESENT

Today, archery is rarely used for 
defense, assault, or hunting in 
Turkey and across the world.  
Archery was initially featured 
in the Olympic program in the 
1904 Summer Olympics and is 
currently seen as a traditional 
sport attempting to preserve the 
past. It has been one of the main 
Olympic sports since 1972. 

VICTORY OF METE GAZOZ  

Mete Gazoz, the first Olympic win-
ner in archery, raised awareness 
and affection for the ancient sport 
by winning a gold medal at the 
2020 Tokyo Olympics.

Our association with archery is so 
old that it is mentioned in the Oğuz 
Kagan Epic, one of Turkey's most 
important historical texts.  Accord-
ing to the legend, Oğuz Kaan had 
a golden bow and arrows. When 
explaining the organization of the 
Turkish state, the Oghuz tribes uti-
lize the arrow and bow metaphor.  
The bow depicts the state's core, 
while the arrow denotes the state's 
periphery principalities.

Archery is a popular sport in pre-
Islamic Turkish tribes, as well as 
the Seljuk and Ottoman states.  
Indeed, all Ottoman sultans were 
given specific archery training, and 
Fatih Sultan Mehmet even estab-
lished archery regulations, built up 
grounds, and conducted contests.

Türklerde oka, 
dostluk ve 
güvenilir olma 
gibi anlamlar 
yüklenir. Bu 
nedenle ok, 
hediye olarak 
da verilirdi. 
In Turkish 
communities, the 
arrow is associated 
with friendship and 
dependability. As 
a result, the arrow 
was also given as a 
present.  

Geleneksel 
okçulukta, ok 
atarken “Ya Hak” 
demek önemli bir 
ritüeldir.
Saying "Ya Hak" when 
shooting arrows is 
an essential rite in 
traditional archery.

While archery helps 
with balance, focus, and 

concentration, it also develops 
a variety of muscle areas.

Okçuluk sporu; kişinin denge, 
dikkat ve konsantrasyon 

yeteneklerini geliştirirken pek çok 
kas grubunu da güçlendirir.

•
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle “Cumhuriyet, Türk milletinin karak-
terine ve âdetlerine en uygun idare biçimidir.” Nice fedakârlık ve kahramanlık 
öyküleriyle kazandığımız Cumhuriyeti, böylesine güçlü bir şekilde benimseme-
miz bu nedenledir. Bizim için “29 Ekim” bir millî bayram olduğu kadar, kudretli 
mazimizi hatırlatan ve gelecek ümidimizi tazeleyen en kıymetli emanettir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk expresses the Republic as "the best suitable governance type 
for the characteristics and customs of Turkish nation". Therefore, we powerfully adopt 
the Republic that we won with numerous sacrifice and heroic stories. For us, "October 
29" is basically a national day, but it is indeed the most precious trust that recall us our 
exalted history and refresh our prospective hopes.

Birinci Dünya Savaşı bittiğinde yurdumuzu 
işgal etmek isteyen güçlere karşı birleştik 
ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğin-
de vatanımıza sahip çıktık. 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’da başlayan Millî Mücadelemiz, çok 
zorlu aşamalardan geçerek zafere ulaştı. 
Nice fedakârlıklarla kazanılan bu zafer; mil-
letimizin azim ve kararlılığının ürünü oldu-
ğu kadar kendi kendini yönetme irademizin 
de ifadesiydi. 

We united against the powers that desired to 
invade our homeland after the First World War 
and we protected our homeland under the  
leadership of Veteran Mustafa Kemal Pasha. Our 
War of Independence that was initiated in Sam-
sun on May 19, 1919, resulted in victory passing 
through hard times. This victory won by making 
numerous sacrifices was a yield of our nation's 
ambition and determination as well as the  
expression of our willpower for self-governance. 

EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMIMIZI
GURURLA 
KUTLUYORUZ

We Proudly Commemorate
October 29 Republic Day

Filateli / Philately
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TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te 
kabul edilen Cumhuriyet; Türk mil-
letinin hak ettiği ve layık olduğu 
yönetim şeklidir. Kadınıyla erkeğiy-
le, yaşlısıyla genciyle omuz omuza 
vererek bağımsızlığını kazanan ve 
istikbaline sahip çıkan Türk milleti; 
Cumhuriyetle birlikte kendi ken-
dini yönetme hakkına kavuşmuş, 
seçme ve seçilme hakkını kullana-
rak yöneticilerini belirlemeye başla-
mıştır.

PTT Ailesi olarak; Millî Mücadele yılla-
rından Cumhuriyet’in ilanına kadar-
ki süreçte, milletimize ve devletimi-
ze hizmet etmiş olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Karargâh ve cephe ara-
sında, savaşın gidişatına yön veren 
kritik bilgileri taşıyarak milletimizin 
yazdığı bağımsızlık destanına yeni 
satırlar ekleyen Telgrafçı Hamdi Bey 
gibi kahramanlarımızın hizmetlerini 
unutmuyor, savaş koşullarında fe-
dakârca çalışan telgrafçılarımızdan 
ve posta memurlarımızdan ilham 
almaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 98. yılında, başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üze-
re Millî Mücadelemize emek veren 
tüm kahramanlarımızı saygı ve 
rahmetle anıyor, onların aziz hatıra-
larını pullarımızda yaşatıyoruz. PTT 
Ailesi olarak dün olduğu gibi bu-
gün de ülkemizin dört bir yanında 
milletimize ve devletimize hizmet 
ediyor; ülkemiz için var gücümüzle 
çalışıyoruz.

The Republic which was adopted 
by GNAT  on October 29, 1923; is the 
type of governance that the Turk-
ish nation deserve and is worthy of. 
The Turkish nation, which won its 
independence and protected its fu-
ture by women, men, young and old 
standing shoulder to shoulder to-
gether , was granted with the right 
for self-governance and started to 
determine its administrators by us-
ing the right to elect and be elected 
thanks to the Republic.

As the Turkish Post (PTT) family, with-
in the period from the War of Inde-
pendence to the proclamation of the 
Republic, we have been holding the 
pride of serving our nation and state. 
We do not forget the efforts of our 
heroes like Telegrapher Hamdi Bey 
who contributed a lot to the inde-
pendence of our nation by carrying 
critical information between head-
quarters and fronts, which guided 
the course of war, and we continue 
to take inspiration from our telegra-
phers and postal workers that serve 
even  at war.

We commemorate all our heroes 
with respect and mercy, notably Vet-
eran Mustafa Kemal Atatürk that 
made great effort for our War of Inde-
pendence, in the 98th anniversary of 
our Republic, and eternize them on 
our stamps. As the Turkısh Post (PTT 
) Family, we serve our nation and our 
state all over our country as we did 
yesterday and we are working hard 
for our country.
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Genç kızların çeyiz sandığını süsleyen el emeği göz nuru eşyalar arasında rast-
lardık tarif defterlerine. Ninelerden annelere, annelerden kızlara yadigâr bu def-
terler; iğne oyaları, danteller, havlular arasında çok dikkat çekmese de oldukça 
kıymetliydi. Tarif defterleri ailenin mutfak kültürünü ve hatıralarını kutsal bir 
emanet gibi korurken; yeni kurulan yuvaya bereket getirir, doğacak yavruların 
damağına lezzet olurdu.

Recipe notebooks used to be included among the handcrafted objects that decorated the 
dowry chests of young ladies.  Among needlework, lace, and towels, these notebooks, 
which are heirlooms from grandmothers to mothers, from mothers to daughters, were 
extremely precious, while not attracting much notice. The recipe notebooks, like a holy 
relic, would protect the family's culinary culture and memories while also bringing 
abundance to the newly established union and delighting the baby's mouths.

•Ninelerden,  

Annelerden Yadigâr

Recipe Notebooks, 

Heirloom from Grandmas 

and Mothers  

TARİF 
DEFTERLERİ

Her toplum yaşadığı coğrafyanın ni-
metleriyle kendine özgü bir mutfak 
kültürü oluşturmuştur. Bu kültürde 
çorbalar, salatalar, börekler, çörekler 
derken birbirinden zahmetli ama bir 
o kadar da lezzetli tarifler geliştirilmiş; 
toprağın sunduğu nimetler âdeta bir 
sanat eseri gibi işlenmiştir. Nesilden 
nesile aktarılan bu mutfak kültürünün 
kendine özgü bir dili de vardır:

Every society has created a unique cui-
sine culture with the foods of the ge-
ography they live in. Soups, salads, pas-
tries, cakes, and other more complex 
but equally wonderful recipes have been 
produced in this culture; the land's boun-
ties have been treated like a work of art.  
This cuisine tradition, which has been 
passed down from generation to gen-
eration, has its own unique language:
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Soğanlar pembeleşinceye kadar 
kavrulur, çorbalar iki taşım kayna-
tılır, etler terbiye edilip mühürlenir, 
hamur kulak memesi kıvamına 
gelinceye kadar yoğrulur, patlıcan 
alacalı soyulur, göz kararı tuz ek-
lenir, iki göbek atınca altı kapatılır, 
kendine gelinceye kadar dinlendi-
rilir… Peki tüm bunlar nerede saklı-
dır? Tabii ki tarif defterlerinde.

ANNE ELI LEZZETI

Tarifler yalnızca anneden kıza değil, 
kayınvalideden de geline aktarılır-
dı. Gelin, yeni kurulan yuvaya kendi 
mutfak kültürüyle gelirken eşinin 
yetiştiği mutfak kültürüyle de tanı-
şırdı. Bu tanışma ve birbirine uyum 
sağlama sürecinde gelinin en bü-
yük yardımcısı kayınvalidesi olurdu. 
Kayınvalide yıllar içinde edindiği 
mutfak tecrübelerini gelinin tarif 
defterine yazdırır, oğlunun alıştığı 
lezzetleri geline öğretirdi. Yine de 
bazı tarifler deftere uygun yapılsa 
da tam tutmazdı. “Anne eli lezzeti” 
dedikleri bu olsa gerekti.

ALTIN GÜNÜNDE ALTIN  
TARIFLER 

Altın günleri kadınların ev ekono-
misine katkı için geliştirdiği tasar-
ruf yöntemlerinden biri olarak gü-
nümüzde de devam ediyor. Neşeli 
sohbetlerin edildiği, dertlerin din-
lendiği, akrabalık ve komşuluk iliş-
kilerinin geliştirildiği altın günleri; 
kadının mutfaktaki hünerini sergi-
lemesi için de bir vesiledir.

Birbirinden lezzetli ikramların ha-
zırlandığı altın günlerinin vazgeçil-
mez ritüellerinden biri de tariflerin 
paylaşıldığı anlardır. Ev sahibinden 
beğenilen bir tatlının ya da pas-
tanın tarifi istenir, malzemeler ve 
püf noktalar hemen bir kâğıda not 
edilir. Eve döner dönmez, kâğıda 
alınan notlar tertipli bir şekilde tarif 
defterine geçirilir.

ARTIK SADECE BIR ANI

Sosyal medyanın hayatımıza gir-
mesiyle pek çok alışkanlığımız gibi 
yemek tariflerine ulaşma yönte-
mimiz de değişti. Mutfağa girdi-
ğimizde tarif defterine bakmak 
yerine sosyal medyadaki yemek 
bloglarını kullanıyoruz. Artık arama 
butonuna canımızın istediği tarifi 
yazmamız yeterli. Karşımıza çıkan 
alternatiflerden birine tıklayıp usta 
şeflerin tariflerine kolayca erişebili-
yor, tarifin aşamalarını tekrar tekrar 
izleyebiliyoruz.

Sadece usta şefler değil, mutfağa 
ilgi duyan gençler ve ev hanımları 
da yemek tariflerini sosyal medya-
dan paylaşabiliyor. Yaratıcı sunum-
lar ve iştah kabartan fotoğraflar 
eşliğinde yerli – yabancı binlerce 
tarif âdeta üzerimize boca ediliyor. 
Milyonlarca kez izlenen bu tarifler 
bloggerlar için ciddi bir gelir kapı-
sı. Bu nedenle “beğenmeyi, yorum 
yapmayı, paylaşmayı ve kanala 
abone olmayı” unutmuyoruz. 

Onions are roasted until they turn 
pink, soups come to a boil, the meat 
is seasoned and sealed, the dough 
is kneaded until it reaches the con-
sistency of earlobes, the eggplant 
is peeled, salt is added by a rule of 
thumb, the stove is turned off after it 
is boiled, and it is left to cool down… 
So, where does all of this go?  In the 
recipe notebooks for sure.

THE TASTE OF MEALS COOKED BY 
MOTHERS

Not only were recipes passed down 
from mother to daughter, but they 
were also passed down from moth-
er-in-law to the bride.  While the 
bride brought her own food culture 
to the recently created home, she 
would also learn about her hus-
band's food culture.  The bride's big-
gest helper in this process of getting 
to know and adapting to each other 
would be her mother-in-law. The 
bride's mother-in-law would make 
her write kitchen experiences in the 
bride's recipe book throughout the 
years, and she would teach the bride 
the flavors her son was accustomed 
to.  Even if certain recipes were fol-
lowed exactly as written in the note-
book, they would not be the same. 
This is probably what they say, "the 
taste of meals cooked by mothers."

GOLDEN RECIPES FOR  
THE GOLD DAY 

Gold days are still alive and well today 
as one of the saving strategies de-
vised by women to contribute to the 
household economy.  The gold days 
of happy talks, listening to problems, 
and building relative and neighborly 
relationships are also an opportunity 
for ladies to show off their cooking 
abilities. 

The moments when recipes are 
shared are one of the important ritu-
als of the gold days when delectable 

delicacies were created.  The host is 
asked for a recipe for a favorite des-
sert or cake, and the ingredients and 
instructions are written down on a 
piece of paper.  As soon as she gets 
home, she organizes the notes she 
took on paper into the recipe note-
book.

JUST A MEMORY

The way we obtain recipes, as well as 
many of our behaviors, has altered 
since the introduction of social me-
dia into our life. Instead of looking at 
the recipe notebook, we search food 
blogs on social media when we get 
into the kitchen.  Now all we have to 
do is type the recipe we want into 
the search box.  We may quickly ac-
cess the recipes of master chefs by 
selecting one of the options and re-
peating the steps of the process.

Not only master chefs, but also 
young people and housewives who 
are interested in cooking can share 
their recipes on social media.  Thou-
sands of local and international dish-
es are thrown into us, accompanied 
by imaginative presentations and 
mouthwatering photos.  Bloggers 
make a lot of money from these reci-
pes, which have been viewed mil-
lions of times.  Thus, remember to 
"like, comment, share, and subscribe 
to the channel." 

Annelerimiz yaptığı 
yemek tariflerindeki 
malzemeleri ve tarifin 
aşamalarını kendi 
dillerince bir deftere 
kaydederdi. Bu defter, 
zaman içinde anneden 
kızına aktarılan bir 
mutfak hazinesine 
dönüşürdü.

Tarif defterleri gibi 
yemek kitapları da sosyal 
medyadaki bloglara 
yenilmiş görünüyor. 
Mutfak raflarında ve 
çekmecelerinde görmeye 
alıştığımız yemek 
kitapları da artık büyük 
ölçüde dijitalleşmiş 
durumda.

Our moms used to have 
a notebook in which they 
wrote the components of 
their recipes as well as the 
phases of the process in 
their own language.  Over 
time, this notebook became 
a cooking treasure that was 
passed down from mother 
to daughter.

Cookbooks, like recipe 
notebooks, appear to have 
fallen victim to blogs on 
social media  Cookbooks, 
which are usually placed 
on kitchen shelves and 
drawers, have mostly been 
replaced by digital versions. 
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A Life Dedicated to Turkish Music
TÜRK MÜZİĞİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

İNCİ ÇAYIRLI

•

1935 yılında İstanbul’da doğan İnci Çayırlı, müziğe 
büyük dayısı ve besteci Fahri Kopuz’un teşvikiy-
le başladı. 1953 yılında girdiği İstanbul Belediye 
Konservatuarı’nda Sadi Yaver Ataman’ın asista-
nı oldu. 1954 yılında da TRT İstanbul Radyosu’na 
kabul edildi. Uzun yıllar devrin önemli bestekârı 
Münir Nurettin Selçuk’un korosunda görev alan 
sanatçı, bestekâr Emin Ongan’ın banisi olduğu 
Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde de meşk etti.

Genç yaşta İstanbul Üniversitesi Devlet Konser-
vatuarı Türk Müziği İcra Heyeti’nde şef yardımcısı 
olarak göreve başlayan Çayırlı, radyo yayınlarının 
yanı sıra plak ve konserlerle de dinleyiciye ulaştı. 
Rusya, Romanya, İsviçre, Almanya, Fransa, Hol-
landa ve Japonya gibi ülkelerde verdiği konserler-
le Türk müziğini dünyaya tanıtan İnci Çayırlı, İTÜ 
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim 
üyeliği görevini üstlendi.

1977 - 1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Koro-
su’nu, 1990 - 1995 yılları arasında da Kültür Bakan-
lığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nu 
yöneten sanatçı, altın plak dâhil, birçok ödül aldı. 
1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanı ile onurlan-
dırılan Çayırlı, sanat kariyeri boyunca klasik eko-
lün ve doğru icranın temsilcisi oldu.

Uzun yaşamında yolu pek çok önemli müzisyenle 
kesişen, pek çok projede rol alan ve önemli mü-
zisyenler yetiştiren Çayırlı’nın anıları, 2015 yılında 
Murat Derin tarafından yayımlanan “Müziğin 
Güzel Günlerine Yolculuk – İnci Çayırlı’nın Anıla-
rı” isimli kitapta toplandı. 31 Ağustos 2021’de 86 
yaşında aramızdan ayrılan İnci Çayırlı’yı rahmetle 
anıyor, gönül dünyamızda bıraktığı iz için kendi-
sine teşekkür ediyoruz.

İnci Çayırlı, who was born in İstanbul in 1953, 
started her music career with encourage-
ments of composer Fahri Kopuz. She later be-
came the assistant of Sadi Yaver Ataman in Is-
tanbul Municipal Conservatory.. Then, she was 
admitted to The Turkish Radio and Television 
Corporation (TRT) Istanbul Radio in 1954. Ha-
ving served for many years in the choir of Mü-
nir Nurettin Selçuk, the artist also practiced in 
the Üsküdar Music Society which was created 
by the composer Emin Ongan.

Serving as a vice conductor in Istanbul Uni-
versity State Conservatory Turkish Music Exe-
cutive Committee, Çayırlı, reached audiences 
through radio broadcastings as well as her 
individual records and concerts. She contri-
buted to Turkish music worldwide with the 
concerts she performed in Russia, Romania, 
Sweden, German, France, Netherlands, and 
Japan.

The artist, who directed ITU Turkish Music 
Choir between the years of 1977-1985, and The 
Ministry of Culture Bursa State Classical Tur-
kish Music Choir between the years of 1990-
1995, received numerous awards including 
Golden Record Award. Çayırlı was entitled as 
"State Artist" in 1998 and became the repre-
sentative of classical Ecole.

Memories of Çayırlı were collected in a book 
named "Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk – 
İnci Çayırlı’nın Anıları".We commemorate İnci 
Çayırlı, who passed away at the age of 86 on 
August 31, 2021.

Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren İnci Çayırlı; hanende, akademisyen ve koro şefi kim-
liğiyle uzun yıllar Türk sanat müziğine hizmet etti. Billur sesi ve güçlü yorumuyla 
notalara ruh veren ve her seferinde dinleyicinin gönlüne dokunmayı bilen sanatçı, 
unutulmaz icralara imza atarak gök kubbede hoş bir sada bırakmayı başardı.

İnci Çayırlı who passed away last month; served for Turkish classical music for many 
years. The artist who gave notes a spirit with her crystal-clear voice touched the heart of 
audiences and left a tranquil melody in the air.
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METHOD

2 slices of butternut squash

1 carrot

1 onion

2 cloves of garlic

2 table spoons of olive oil

1 liters of water 

1 cup of milk

1 teaspoon of salt

2 pinches black pepper

1 pinch saffron

1 pinch ginger

INGREDIENTS

YAPILIŞI:

2 dilim bal kabağı

1 adet havuç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 litre su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 fiske karabiber

1 fiske zerdeçal

1 fiske zencefil

MALZEMELER

YAPILIŞI:

METHOD

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 adet pancar turşusu

3 çorba kaşığı tahin

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kimyon

2 diş dövülmüş sarımsak

2 küp buz

Tuz

Nar, Roka, Nohut

Pomegranate seeds,

Arugula, Chickpeas

1 cup of boiled chickpeas 

2 beet pickles

3 tablespoons of milk

1/2 lemon juice

1 tablespoon of starch

2 teaspoons of cumin

2 cloves of minced garlic

2 ice cubes

Salt

MALZEMELER

ÜZERİ İÇİN

FOR THE ABOVE

INGREDIENTS

PEMBE HUMUS
PINK HUMMUS

HAVUÇLU 
BAL KABAĞI 
ÇORBASI
BUTTERNUT 
SQUASH AND 
CARROT SOUP

İlk olarak soğan ve sarımsaklarımı-
zı doğrayıp; bunları zeytinyağın-
da kavuruyoruz. Üzerlerine dilim  
dilim doğradığımız bal kabağını ve 
havucu ekleyerek tenceremizin ka-
pağını kapatıyoruz. Malzemelerin 
bir süre kendi buharında pişmesini 
bekliyoruz. Üzerine sıcak su ekleyip; 
kabak ve havuçlar yumuşadıktan 
sonra pürüzsüz bir kıvam alması 
için karıştırıcıda çekiyoruz. En son 
sütümüzü, yavaş yavaş ekleyerek 
bir taşım daha kaynatıyoruz. Afiyet 
olsun.

Haşlanmış nohutlarımızın kabuklarını 
ayıklıyoruz. Nohutlarımızı ve pancar-
larımızı karıştırıcımızın haznesine alıp; 
üzerine tahin, limon suyu, zeytinyağı, 
kimyon, sarımsak ve tuz ilave ederek 
aralıklarla karıştırıyoruz. Buzları da 
ekleyerek humusumuz pürüzsüz bir 
kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. 
Humus kıvam aldıktan sonra ser-
vis tabağına alıp üzerine dilerseniz 
nar, roka ve nohut ekleyebilirsiniz.  
Afiyet olsun.  

We remove the shells of our cooked 
chickpeas. We put our chickpeas and 
beets into the bowl of the stand blend-
er and add tahini, lemon juice, olive oil, 
cumin, garlic, and salt and stir them 
at intervals. We add the ice cubes and 
mix the hummus until it has a smooth 
consistency. After the hummus has 
smoothened, put it on a serving platter 
and garnish with pomegranate seeds, 
arugula, and chickpeas, if desired. Bon 
appétit  

First we chop the onion and 
garlic, then brown them in olive 
oil. We place the pumpkin and 
carrot slices on top of them and 
cover our saucepan with the 
lid. We wait for the ingredients 
to cook in their own steam for 
a while.  After the zucchini and 
carrots have softened, we add 
boiling water to them and mix 
with a blender until they reach 
a smooth consistency. Lastly 
we add milk and boil one more 
time. Bon appétit

EKİM / OCTOBER



SUDOKU
SUDOKU

KOLAY
EASY

ORTA
MEDIUM

ZOR
HARD

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

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

HAZIRLAYAN / EDITOR:   Bertan Kodamanoğlu

G D H Y K İ E
Ö D E M E O K U T M A N

E B E R L Ü G A T A L G
E L A V A R A L T İ

A K K E F A L A N A S O N
L A M İ İ T İ T E A

P İ L Ş İ M E N D İ F E R
T A Ş D A R A F A L

M E S A M E C İ V E L E K
P R E A Y A A C E L E

K E N T A L N E R İ T E L
A S L İ

K A N I S
H Z A T

U L U Ğ
A M U D İ

O T U R A K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

İ Y İ K İ D O Ğ D U N P T T

6 9
4 6

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

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

4 8

7 9
1 6 7 4 2

9 8 5
7 1 3 2
3 9 5

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

6 8

7 9 8 4 1
5 4 7 8

8 9
2 6

6 7 3
3 1

3 8
4 9 6 2

9 3 6 5 7

7 2 9
6 8

7 2 1
8 3 1 7 5

4 3
2 9 5 4 6
5 7 9

8 1
7 6 9

6 5
2 1 9
5 4 6 7

4 9 7
1 2
4 6 8

6 4 3 2
7 8 3

2 6

1 9
5 3 6 8 4

7 3
3 1 5 7

2 3
7 6 9 5

2 9
6 9 7 8 5

9 7

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

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

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

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

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

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

BULMACA
CROSSWORD

Resimdeki
dünyanın
bilinen en
eski kült

yapılar toplu-
luğu

Koleksiyon

Bir bağlaç

Şeker, yağ,
un veya
irmikle

yapılan tatlı

Hint felsefe
sistemi

Saka kuşu

Antalya’da
turistik bir

mağara

İhsas

Yemeği
yapılan bir
tür sebze

Büyük keman
Tediye

Afyonkara-
hisar'da bir

göl

Lektör

Sözlük

Duvar ilanı

Su yosunu

Şakacı

Bir cins tatlı
su balığı

(Alburnus)

Püskürtü

Kalın biçilmiş
uzun tahta

Asya'da bir
göl

Peru’nun
başkenti

Boru ses

Yoksulluk

Maydanozgil-
lerden bir

bitki
Erzincan’ın bir

ilçesi

Parıldayan

Batarya

İtici güç

Ülkücü

Tellür imi

Koyun ve
keçinin ortak

adı

Birbirinin
elini tutarak

Demiryolu

Koşulsuz

Sert ve katı
madde

Gözenek

Ensiz

Anlam

Şaşkın,
dağınık Saçsız

Canlı, neşeli

Yüz kiloluk
ağırlık ölçüsü

Hükümdar
yönetiminde-

ki halk

Ekmek

Hızlı yapılan,
çabuk

Denizin
çekilmesiyle
oluşan bölge

Kanaat
Esas olan

Dağ armudu

Çok koyu
şeker eriyiği

Yüce
Kişi

Umut, istek

Tümör
İnsan

Kaynakları
(kısa)

Dikey

Alçak
iskemle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

GÖBEKLİTEPE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bulmaca / Crossword Bulmaca / Crossword
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