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Foreword

Sunuş

1915 Çanakkale Bridge
is the Demonstration
of the Respect We have
for Our Ancestors and
it is the Gift from us to
the Future

1915 Çanakkale
Köprüsü Ecdada
Saygımız, Geleceğimize
Armağanımızdır
Milletimizin topyekûn mücadele ederek canı pahasına kazandığı 18 Mart Çanakkale Zaferi, eşi benzeri olmayan beraberlik ruhuyla tarihe nakşedilen bir
bağımsızlık destanıdır. Yurdumuzun dört yanından
koşup Çanakkale’ye gelen gencecik neferlerin omzunda yükselen zaferimiz, Türk milletinin bu topraklarda ebediyen bir arada ve hür yaşama iradesini temsil etmesi bakımından son derece önemlidir.
19 Mayıs 1919’da başlayan millî mücadelemizi zafere
taşıyan ve Cumhuriyet’imizin kuruluşuna giden yolu
açan işte bu iradedir. Milletimizin kararlılığı, bağımsızlık uğruna vatan toprağını savunuşu, gelecek nesillere
bırakılan en büyük mirastır. Bağımsızlık meşalesi olarak nesilden nesile aktardığımız ve “Çanakkale ruhu”,
karşılaştığımız her zorlukta yolumuzu aydınlatmakta
ve büyük işler başarmak için ihtiyaç duyduğumuz dirayet ve kararlılığı sağlamaktadır.
Bu dirayet ve kararlılığın son örneği ise “Ecdada Saygımız, Geleceğe Armağanımız” olan 1915 Çanakkale Köprüsü’dür.
Büyük Zaferimizin 107. yılında Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılışını yaptığımız 1915 Çanakkale Köprüsü de Çanakkale ruhundan
ilham aldığımız inanç, dirayet ve kararlılığı yansıtmaktadır. Kısa sürede hayata geçirdiğimiz bu büyük yatırım; simgesel önemi, estetik değeri ve teknik özellikleriyle zaferimizin büyüklüğüne yakışan bir eser ve
Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte dünyanın en
büyük ulaşım projelerinden biri olarak ecdadımızın
aziz hatırasına adanmıştır.
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2023 metreyle dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü
olan 1915 Çanakkale Köprüsü, nesiller boyu milletimize
hizmet edecek; ülkemizin kalkınma, en önemlisi de gelişmişlik göstergelerinden biri olarak bugünümüze ve
yarınımıza değer katacaktır. Bu prestijli eserin, başta
Çanakkaleliler olmak üzere bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Milletimizin kaderinin değiştiği bu savaşa subay rütbesiyle katılıp askeri dehasını sergileyerek milletimizin
gönlüne giren, sonraki yıllarda ise Millî Mücadele’mize
liderlik ederek Cumhuriyet’imizin kurucusu olan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ile tüm Çanakkale kahramanlarımızı, Anadolu’ya ayak bastığımız günden bugüne
kadar, ülkemizin ve milletimizin bekası için hayatlarını
feda eden bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.
Gerek Çanakkale Destanı’nın yazılmasında gerekse de
Millî Mücadele’mizin zaferle sonuçlanmasında Türk
kadınının sergilediği fedakârlıkları çok iyi biliyor, onların sarf ettiği çaba ve emeği minnetle yâd ediyorum.
Kadınlarımız Cumhuriyet’in kurulmasından sonra iş
hayatının her alanında çalışmış; eğitim, kültür, sanat,
spor, siyaset, sağlık, finans, tarım, sanayi demeden başarıdan başarıya koşmuştur, ülkemize ödenmez emekleriyle değer kazandırmıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle, çalışkanlıklarıyla ülkemizin
gelişmesine ve kalkınmasına emek veren kadınların
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.
Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

The 18th of March Çanakkale Victory that our nation won
at the cost of its life by fighting altogether, is a saga of
independence embroidered in history with the spirit of
unprecedented solidarity. Our victory, which rises on
the shoulders of young soldiers who came from every
corner of our country to Çanakkale is extremely important in terms of representing the will of the Turkish nation to live together and be eternally free in these lands.
This is the will that led our national struggle, which started
on May 19, 1919, to victory and paved the way for the establishment of our Republic. Our nation's determination,
defending the homeland for the sake of independence, is
the greatest legacy left to future generations. The "Çanakkale spirit", which we convey from generation to generation as the torch of independence, illuminates our way in
every difficulty we encounter and provides the strength
and determination we need to achieve great things.
The last example of this diligence and determination is
the 1915 Çanakkale Bridge, which is "The Respect We Have
for Our Ancestors, and The Gift from Us to The Future".
The 1915 Çanakkale Bridge, which we inaugurated with the
presence of our H.E President Recep Tayyip Erdoğan in the
107th year of our Great Victory, reflects the belief, perseverance, and determination inspired by the spirit of Çanakkale. This great investment, which we have implemented
in a short time, is dedicated to the sacred memory of our
ancestors as one of the largest transportation projects in
the world with its symbolic importance, aesthetic value,
and technical features, a work worthy of the magnitude of
our victory and Malkara-Çanakkale Highway.
The 1915 Çanakkale Bridge, which has the world's longest
center span at 2023 meters, will serve our nation for generations to come; it will add value to our present and future
as one of the indicators of improvement and most impor-

tantly development of our country. I hope that this prestigious work will be beneficial to our nation, especially the
people of Çanakkale.
I respectfully commemorate Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
who is beloved by our people as the founder of our Republic by leading our National Struggle, and all our Çanakkale
heroes, martyrs, and veterans who have given their lives
for the survival of our country and nation since the day we
set foot in Anatolia.
I am well aware of the sacrifices made by Turkish women in both making history in Çanakkale and completing
the victory of our National Struggle, and I gratefully commemorate their efforts and struggle. After the establishment of the Republic, our women have worked in all areas
of business life. They have ridden high in education, culture, art, sports, politics, health, finance, agriculture, and
industry, and contributed value to our country with their
priceless efforts.
With these feelings, thoughts, I celebrate the ‘March 8,
International Women's Day‘ of all women who strive for
the improvement and development of our country with
diligence.
Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
MART / MARCH
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Foreword

Sunuş

Destansı Çanakkale
Zaferimiz 107 Yaşında
Toplumların hafızalarında iz bırakan, yarattıkları
etki ile birer dönüm noktası hâline gelen anlar vardır. Özgürlüğünü her şeyden üstte tutan milletimiz
de binlerce yıla uzanan geçmişinde buna benzer
birçok önemli ana şahitlik etti. Yakın tarihimizde,
vatan savunmamızın sembollerinden biri olan Çanakkale Zaferimiz, bir milletin imkânsızlıklar içerisinde bulunsa dahi nasıl bir mücadele verebileceğinin en büyük örneklerinden biri hâline geldi.
Çanakkale’de ortaya koyduğumuz bu ruh, ilerleyen
dönemde Kurtuluş Savaşı’nda da kendini gösterdi ve özgürlüğe ulaşmamızda başvurduğumuz en
önemli güçlerimizden biri oldu. Bu büyük zaferin
107. yılında, kelimenin tam anlamıyla göğsünü siper eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle
anıyorum.
Bugün artık Çanakkale’de; bağımsız bir şekilde dalgalanan bayrağımızın gölgesinde yepyeni bir abide
yükseliyor. Çatısı altında bulunduğumuz Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığımızın tüm yurdumuzu kaplayan hizmetlerinden biri olan ve çok anlamlı bir
günde milletimizle buluşan 1915 Çanakkale Köprüsü hem şehitlerimize saygı duruşunda bulunuyor
hem de iki kıtayı birbirine bağlayan gurur kaynağımız köprülerimize bir yenisini ekliyor. Bu mühendislik harikası eserin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
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Our Epic Çanakkale
Victory is 107 Years Old
Vatan savunması söz konusu olduğunda milletimizin her ferdi gibi, PTT Ailemizin de 182 yıllık geçmişinde üstlendiği sorumlulukları en iyi şekilde yerine
getirdiğini görüyoruz. Bunlardan 16 Mart 1920 tarihinde, İstanbul’un işgal edildiği o gün yaşananlar
özellikle ayrı bir önem içeriyor. İşgal esnasında son
ana kadar telgraflarının başından ayrılmayan, yaşananları anbean tüm yurda aktaran ve sonrasında
da Millî Mücadele’nin kazanılmasında fedakârca
görev yapan memurlarımızı saygı ile anıyorum.
Toplumların hayatta kalması ve zorlukları başarıyla atlatması, kadın- erkek tüm fertlerinin ortak bir
amaca beraberce yönelmesi ile mümkün. Özellikle kadınların tarihin her döneminde, üretimde, yönetimde ve yaşamın her alanında belirleyici olan
emekleri, tüm insanlığı ileri götüren itici güçlerden
biri olmuştur. Türk kadınının da ülkemizin bağımsızlığı ve refahı için göstermiş olduğu büyük mücadelenin dünyada eşinin bulunmadığına inanıyorum. PTT Ailemizdeki mesai arkadaşlarımın ve
hayata güzellik, umut, renk katan dokunuşların
sahibi tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.
Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü

Some moments leave traces in the memories of societies and become turning points with the effect they
create. Our nation, which values its freedom above all
else, has witnessed many important moments like
this in its thousands of years of history. The Çanakkale
Victory, which is one of the symbols of our homeland
defense in our recent history, has become one of the
greatest examples of how a nation can fight even in the
face of impossibilities. This spirit, which we demonstrated in Çanakkale, also showed itself in the War of Independence in the following period and became one of
the most important forces we applied to achieve freedom. On the 107th anniversary of this great victory, I
commemorate our heroic martyrs, who shielded their
chests with respect and mercy.
Today, a brand-new monument rises in the shadow
of our independently waving flag in Çanakkale. 1915
Çanakkale Bridge, which is one of the services of our
Ministry of Transport and Infrastructure, to which we
are subordinate, covering our whole country and meeting with our nation on a very meaningful day, not only
pays homage to our martyrs but also adds a new one
to our bridges, our source of pride that connects two
continents. I wish this marvelous engineering work to
be beneficial and auspicious for our country.

When it comes to homeland defense, we see that our
PTT Family, like every member of our nation, fulfills its
responsibilities in the best way possible in its 182-year
history. What happened on 16th March 1920, the day
that Istanbul was occupied, has particular importance.
I respectfully commemorate our officers who did not
leave their telegrams until the last moment during
the occupation, who conveyed the events to the whole
country moment by moment and then worked devotedly in the victory of the National Struggle.
The survival of societies and their successful overcoming of difficulties is only possible if all members, male
and female, head together towards a common goal.
Particularly, women's labor, which has been decisive in
every period of history, in production, administration,
and all areas of life, has been one of the driving forces
that take the whole of humanity forward. I believe that
the great struggle of Turkish women for the independence and prosperity of our country has no equal in
the world. I sincerely congratulate my colleagues in our
PTT Family and all women who have touches that add
beauty, hope, and color to life, on March 8 International
Women's Day.
Hakan GÜLTEN
Director General of Turkish Post Corporation
MART / MARCH
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Kültür&Sanat / Culture&Art

Kültür&Sanat / Culture&Art
Sekine Beyza Köse

•
FİLM / MOVIE

Mavi Boncuk
Ertem Eğilmez
(1974)

Mavi Boncuk
Ertem Eğilmez (1974)

•
KİTAP / BOOK

Dedem Mehmet Âkif
Selma Argon, Ferda
Argon, Fatih Bayhan
Dedem Mehmet Âkif
Selma Argon, Ferda Argon,
Fatih Bayhan
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Mavi Boncuk, Ertem Eğilmez’in en
güzel filmlerinden biri. Bu filmi hepimiz Emel Sayın’ın halıya sarılı bir
şekilde kaçırılma sahnesinden hatırlıyoruz. Film biraz eğlenmek için
Emel Sayın’ın çalıştığı gazinoya giden altı arkadaşın hesabı ödeyememesi ve mekân sahipleri tarafından
hırpalanmaları ile başlıyor. Bu altı
kafadarın gururları kırılıyor ve bir intikam planı yapıyorlar. Plan, gazinonun assolisti Emel Sayın’ı kaçırmak
ve karşılığında fidye almak. İstedikleri gibi de oluyor, patron fidye vermeyi kabul ediyor fakat hesaba katmadıkları bir şey var; aşk. Emel Sayın,
bu evde Yakışıklı Necmi’ye yani Tarık
Akan’a âşık oluyor. Buna evdekilerle
arasında gelişen dostluk da eklenince geri dönmek istemiyor. Gençler
bu duruma çözümü Emel Sayın’ı
kaçırdıkları gibi halıya sararak gazinoya geri götürmekte buluyorlar. Aldıkları parayla da boğaza bakan bir
restoran açıyorlar. Tabii Emel Sayın
bu duruma biraz kırılıyor fakat en

sonunda dayanamayıp onları görmeye geliyor ve film son buluyor.
Yeşilçam’ın hepimizin aşina olduğu
yüzleriyle dolu kadrosu ile keyifli zaman geçirmek isterseniz bence bu
filmi tekrar tekrar izlemenizde hiçbir sakınca yok. İyi seyirler!

Mavi Boncuk is one of the most beautiful films by Ertem Eğilmez. We all
remember this film from Emel Sayın's abduction scene wrapped in a
carpet. The movie starts with the six
friends who go to the casino where
Emel Sayın works to have some fun
and get beaten up by the owners.
These six buddies feel humiliated,
and they make a plan to get revenge.
The plan is to abduct the star performer Emel Sayın and levy a ransom in
return. Everything went according
to plan, the boss agreed to give ransom, but there was something they
forgot about, and it was love. Emel
Sayın falls in love with The Handsome Necmi Tarık Akan in this house.
She doesn't want to go back once
she gets along well with the people in that house. Those people had
to take Emel Sayın back to where
she worked by wrapping her in the
same carpet, they abducted her before. Then they opened a restaurant
overlooking the Bosphorus with the

money they had got. Emel Sayın
gets a little offended by this situation. However, in the end, she cannot
stand it and comes to see them, and
the movie ends. If you want to spend
a pleasant time with Yeşilçam's staff
full of familiar faces, I think there is
no harm in watching this movie again and again. Enjoy the movie.

Dedem Mehmet Âkif, yazarı Fatih
Bayhan’ın ifadesiyle “zorluklarla
geçen bir ömrün saklı kalmış hikâyesi”. Kitap İstiklâl Marşı şairimiz
Mehmet Âkif Ersoy’un küçük kızı
Suad Hanım’ın kızları Selma ve Ferda Argon ile yaptığı röportajlardan
oluşuyor. Mehmet Âkif, Fatih'te
doğdu. Farsça, Arapça ve Fransızcayı edebî çeviriler yapabilecek
kadar iyi biliyordu. Bütün ömrünü
ülkesi için çalışmaya, öğrenmeye
ve öğretmeye adamıştı. 27 Aralık
1936’da Beyoğlu’ndaki evinde vefat
etti ve sevenleri tarafından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi. Bunlar
onunla ilgili aşina olduğumuz bilgi-

ler. Peki ya bilmediklerimiz? Bu kitap, o nasıl bir insandı, kimlerle ahbaplık ederdi, nasıl bir eşti, nasıl bir
dedeydi, o vefat ettikten sonra ailesine ne oldu gibi soruların torunlarına sorulduğu, onun kişisel hayatıyla ilgili hiç bilmediğimiz taraflara
ışık tutan bir çalışma. Kitapta aynı
zamanda Mehmet Âkif’in yaşadığı
döneme tekabül eden olaylardaki
tutumu, Mısır günleri, Mustafa Kemal ve Abdülhamid ile ilgili görüşlerine de yer veriliyor. Mehmet Âkif’i
daha yakından tanımak, bu soruların cevaplarını ailesinden almak
isterseniz bu kitaba mutlaka vakit
ayırın derim. Keyifli okumalar.

"The hidden story of a life with difficulties" with the description of the author
Fatih Bayhan of "My Grandfather Mehmet Âkif". The book consists of interviews
with Selma and Ferda Argon, the daughters of Suad Hanım who is the youngest daughter of the poet Mehmet Âkif
Ersoy who wrote our national anthem.
Mehmet Âkif was born in Fatih. He knew
Persian, Arabic and French well enough
to make literary translations. He devoted his whole life to working, learning,
and teaching for his country. He died in
his home in Beyoğlu on December 27th,
1936 and was buried in Edirnekapı Cemetery by his loved ones. This is information
we're familiar with. What about what we

don't know? This book is a study that
sheds light on the sides we never knew
about his personal life, asking his grandchildren questions such as, what kind
of a person he was, who he befriended,
what kind of husband he was, what
kind of grandfather he was, and what
happened to his family after he passed
away. The book also includes Mehmet
Âkif's attitude towards the events occurred during the period he lived in, his
views about the days he spent in Egypt,
Mustafa Kemal and Abdülhamid. If you
want to get to know Mehmet Âkif better and get those answers from his family, I suggest you take your time with
this book. Have an enjoyable reading.
MART / MARCH
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Kültür&Sanat / Culture&Art

KİTAP / BOOK

Ateşten Gömlek
Halide Edib Adıvar
The Daughter of
Smyrna
Halide Edib Adıvar

•
BELGESEL / DOCUMENTARY

Çanakkale
Geçilemedi
Wain Fimeri (2005)
Revealing Gallipoli
Wain Fimeri
(2005)
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Halide Edib, 1882 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde
eğitim görmüştür. Çeşitli
çeviriler yapan, onlarca roman ve kadın hakları ile ilgili
yazılar yazan siyasetçi, akademisyen ve örnek bir millî
mücadeleci Halide Edib,
geride etkileyici bir yaşam
öyküsü bırakarak 1964 yılında vefat etmiştir. Ateşten
Gömlek, onun en bilinen romanlarından biridir. Kitap,
Kurtuluş Savaşı sırasında
bacaklarını kaybeden ve kafasına bir kurşun saplanan
Peyami’nin
hastanedeyken “Ateşten Gömlek” ismini vererek yazdığı anılarını
anlatır. Peyami, bu hikâyeyi
kaleme almaya uzaktan akrabası olan Cemal’i ziyareti
ile başlar ve ardından roman; ölüm, aşk ve millî mücadele üçgeninde ilerler. Kitabın sonu ise okuru şaşırtır.

Ateşten Gömlek hem gerçekçi hem romantik tutumuyla döneme ışık tutan Halide
Edib’in en güzel eserlerinden
biri. Keyifli okumalar!

Halide Edib was born in Istanbul
in 1882. She studied at Üsküdar
American Girls' College. Halide
Edib, a politician, academician,
and outstanding national warrior who translated hundreds of
books and papers on women's
rights, died in 1964, leaving behind an extraordinary life narrative. The Daughter of Smyrna is
one of her most well-known novels. The book tells the memories of Peyami, who lost his legs
during the War of Independence and was hit by a bullet in his
head, and that he wrote while
he was in the hospital, using the
name “The Daughter of Smyrna”. Peyami starts writing this
story with a visit to his distant
relative, Cemal, then moves on
to the novel, which goes through the triangle of death, love,
and national struggle. The end
of the book surprises the readers. The Daughter of Smyrna
is one of Halide Edib's most im-

portant pieces, and it highlights
the time with her realistic and
romantic approach.

“Antik Çağ’da Truva kahramanları
dünyanın en güzel kadını Helen
için burada savaştı, Büyük İskender buradan geçti, 1915’te üç imparatorluğun orduları, burada Çanakkale Boğazı’nda toplandı. Hep
bu boğazda hep bir başka ordu ve
hep savaş.” Bu sözlerle başlayan
Çanakkale Geçilemedi, Avusturalya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Galler
televizyonları için TRT iş birliği ile
2005 yılında meydana getirilen eşsiz bir belgesel. Anlatım sırasında
kullanılan, cephede çekilmiş orijinal fotoğrafların üç boyutlu hâlleri, belgeseli görsel açıdan oldukça
etkileyici kılmış. 1915 yılına ait bu
fotoğrafların ilk kez kullanıldığı bu

çalışma, üzerinden geçen doksan
yılın ardından Çanakkale Savaşı’nın askerî ve insani boyutlarını
savaşın tüm tarafları için inceleme
fikriyle çekilmeye başlanmış. Yapımcı Savaş Karakaş, İrlandalı ve
Avusturalyalı savaş tarihçileri Keith
Jeffery ve Peter Stanley’in çabaları sonucu ortaya dünya tarihinin
en önemli olaylarından biri olan
Çanakkale Savaşı’nın içinde hissettirecek bir iş çıkmış. Çanakkale
Zaferi’nin 107. yılında bilgilerinizi
tazelemek isterseniz savaşın tüm
detaylarıyla masaya yatırıldığı bu
değerli çalışma iyi bir seçenek olabilir. İyi seyirler!

“In ancient times, Trojan heroes
fought here for the most beautiful
woman in the world, Helen, Alexander the Great passed through here,
in 1915 the armies of the three empires gathered here in the Çanakkale Strait. Always another army in
this strait and there is always a war.
" Starting with these words, Revealing Gallipoli is a unique documentary created in 2005 in cooperation
with TRT for Australian, New Zealand, Irish and Welsh televisions. The
three-dimensional versions of the
original photographs taken on the
front-line, which were used during
the narration, made the documentary very visually impressive. This

study, in which these photographs
of 1915 were used for the first time,
started to be shot with the idea of
examining the military and human
dimensions of the Çanakkale War for
all sides of the war after ninety years.
A good documentary about the Gallipoli Campaign, which is one of the
most important events in the history
of the World, as a result of the efforts
of producer Savaş Karakaş, Irish and
Australian war historians Keith Jeffery and Peter Stanley. If you want
to refresh your knowledge in the
107th year of the Çanakkale Victory,
this valuable work in which the war
is discussed in all its details can be a
good option. Enjoy the movie.

Have a good time reading!

HALIDE EDIB ADIVAR

•
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Çanakkale’ye - Yaprak Sayar
Çanakkale’ye - Yaprak Sayar
Çanakkale’de 19 Eylül 1914 tarihinde Seyfullah isimli bir lise öğrencisi annesine bir mektup yazıyor.
Bu mektupta askerlerin henüz
savaş başlamadan önceki hareketlerini “Kısa zaman önce sokaklardan askerler geçmeye başladı.
‘Çanakkale içinde Aynalı Çarşı,
anne ben gidiyom düşmana karşı’ türküsünü söyleyerek yürüyorlar.” cümleleriyle aktarıyor. Savaş
sırasında ve savaş bittikten sonra
bu türkü gibi daha niceleri cephedeki askerlere, geride onları
gözü yaşlı bekleyenlere eşlik ediyor ve ağızdan ağıza söylenerek
günümüze kadar geliyor. “Çanakkale’ye” Yaprak Sayar’ın dokunaklı sesiyle Çanakkale Zaferi’nin 101.

A high school student named Seyfullah wrote a letter to his mother
in Çanakkale on September 19th,
1914. He conveys the movements of
soldiers by saying "Soldiers started
to pass through the streets a short
time ago. They walk by singing Aynalı Çarşı in Çanakkale, mother I'm
going to fight against the enemy."
During the war and after the end
of the war, many more such as this
ballad accompany the soldiers on
the front line, those who are waiting for them with tears in their
eyes, and those ballads are conveyed to the present day. A loyalty
album created by the poignant
voice of Yaprak Sayar in the commemoration of 101st anniversary of
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yıl dönümü anısına oluşturduğu
bir vefa albümü. Bu türkülerden
tınısını duyar duymaz hepimizin yüreğini sızlatan yedi tanesini bizler için seslendiriyor. İçinde
“Çanakkale İçinde Vurdular Beni”,
“Hey Onbeşli Onbeşli”, “Şu Kışlanın Kapısına”, “Mızıka Çalındı
Düğün mü Sandın”, “Eledim Eledim”, “Yaslı Gittim Şen Geldim”
ve “Yılmam Ölümden Askerim”
isimli eserler yer alıyor. 18 Mart
yaklaşırken bu paha biçilmez zaferi bizlere armağan edenlerin
hatıralarını, özlemlerini ve mücadelelerini hatırlamak adına bu
albümden birkaç türkü ile kulaklarınızın pasını silmenizi naçizane
tavsiye ediyorum.

Çanakkale Victory. She sings seven of them that make all of our
hearts ache as soon as we hear
this ballad. This album includes
songs such as “Çanakkale İçinde
Vurdular Beni”, “Hey Onbeşli Onbeşli”, “Şu Kışlanın Kapısına”, “Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın”,
“Eledim Eledim”, “Yaslı Gittim Şen
Geldim” and “Yılmam Ölümden
Askerim. As 18th of March approaches, I humbly recommend you
listen to a few folk songs from
this album in order to remember the memories, longings and
struggles of those who gave us
this priceless victory.

Seyyah / Voyager
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Sümeyye Semiha Büyük

ANADOLU’NUN GÜL VE

LAVANTA BAHÇESI:
ROSE AND LAVENDER GARDEN OF
ANATOLIA: ISPARTA
İsmi anıldığında çiçekleri akla getiren nadide bir şehri konuk edeceğiz bu yazıda.
Akdeniz Bölgesi’nin merkezlerinden biri, gül ve lavanta diyarı, dünyanın en kaliteli halı ve kilimlerinin yıllardır ilmek ilmek dokunduğu o güzel şehir Isparta’dayız. Sahip olduğu tarihî kalıntıları, doğal güzellikleri ve tabiatıyla gezip görülmesi
gereken yurdumuzun göz bebeklerinden biri... Haydi bu tarihî şehrin köşelerinde
beraber gezelim, Isparta’yı beraber tanıyalım.
We will host a rare city that brings flowers to mind when its name is mentioned. We are in Isparta,
one of the centers of the Mediterranean Region, the land of roses and lavender, a beautiful city
where the world's best quality carpets and rugs have been woven for years. It is one of the apples
of our country, which should be visited for its historical ruins, natural beauties, and nature...
Let's have a tour of this historical city and get to know Isparta together.
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DÜNYA’NIN EN GÜZEL KOKULU
KÖYÜ: KUYUCAK LAVANTA KÖYÜ

•

Lavanta tarlalarına
ilginin son senelerde
artması ile Kuyucak,
turistlerin uğrak
mekânı hâline
gelmiştir.

Isparta artık Türkiye’nin sadece gül ve
gül ürünlerinin değil, meşhur lavanta
bahçelerinin de başkenti. Isparta’yı dolaşmaya şehir merkezine 50 km uzaklıktaki lavanta bahçeleriyle ünlü olan
Kuyucak köyü ile başlamak istiyorum.
Masal diyarını andıran bu sakin belde, aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı
başta olmak üzere çeşitli kuruluşların
desteğiyle başlayan ve büyüyen bir
lavanta tarım projesi. Torosların eteğinde 3000 hektarlık bir alanda sahip
olduğu lavanta bahçeleriyle âdeta bir
doğa harikası izlenimi veren bu tatlı
köy lavantaların hasat zamanı geldiğinde yerli ve yabancı turistlerin Isparta’daki uğrak mekânlarından biri
olmuş son senelerde. Hatırlatmakta
fayda var. Bu mis kokulu lavanta festivali belirli sürelerde görülebiliyor. Haziranın sonlarına doğru çiçeklenmeye
başlayan lavantaların hasadı temmuzun ikinci haftasında bitiyor.

Kuyucak has been
a famous tourist
place as interest
in lavender fields
has grown in recent
years.
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THE MOST BEAUTIFUL SCENTED
VILLAGE IN THE WORLD: KUYUCAK
LAVENDER VILLAGE
Isparta is not only the capital of roses and
rose products in Türkiye but is also the capital of the famous lavender gardens now. I
would like to start the tour with Kuyucak
village, which is a small lavender village 50
km away from the city center. This tranquil town, which resembles a fairytale land,
is actually a lavender agricultural project
that started and grew with the support of
various organizations, especially the Ministry of Culture and Tourism. This sweet village, which gives the impression of a natural wonder full of lavenders on an area of
3000 hectares at the foothills of the Taurus
Mountains, has become a popular area for
domestic and foreign tourists in Isparta
in recent years when it is harvest time. It's
worth reminding. This fragrant lavender
festival can be seen in certain periods. The
lavender, which blooms towards the end of
June, is harvested until the end of the second week of July.

BIR TATLI HUZUR: EĞIRDIR GÖLÜ
Çiçekler diyarı Isparta’yı Isparta yapan
güzelliklerden bir diğeri ise Eğirdir Gölü
ve çevresi. Ülkemizin en büyük dördüncü gölü, dağlar ve yeşillikler arasında rengârenk uzanıyor. Tabiat harikası Eğirdir, yeşilden maviye renk ve ton
değişimleri olduğu için “yedi renkli göl”
olarak da anılıyor. Yaklaşık 220 kuş türünün de yuvası olan Eğirdir, çevresindeki
verimli topraklar ve içme suyu kaynaklarına sahip olmasıyla doğal bir yaşam
alanı. Isparta’da dinlenip, doğanın tadını
çıkarmak isteyenlerin muhakkak uğraması gereken Eğirdir Gölü, Ispartalıların
en sevdiği yerlerden biri. Sadece Ispartalıların değil yerli ve yabancı turistlerinde
yazın yüzmeye, baharda kampa, tekneyle geziye geldiği huzur dolu bir yer burası. Aynı zamanda gölün içinde Can Ada
ve Yeşil Ada adında iki ada bulunuyor.
Bir yol hattıyla ana karaya bağlanan Yeşil Ada, bisikletli gezginleri, adaya özgü
tatları ve doğal güzelliğiyle Isparta'nın
uğrak yerlerinin başında geliyor.

EĞIRDIR GÖLÜ
EĞİRDİR LAKE

EĞIRDIR GÖLÜ
EĞİRDİR LAKE

A SWEET PEACE: EĞİRDİR LAKE
One of the most prominent places in the
flower land of Isparta is Eğirdir Lake and
its surroundings. Our country's fourth-largest lake lies colorfully between mountains and greenery. The wonder of nature,
Eğirdir, is also called the "seven-colored
lake" because of its color and tone changes from green to blue. Eğirdir, which is
the home of 220 bird species, is a natural habitat with fertile soils and drinking
water resources around it. Eğirdir Lake,
which must be visited by those who want
to relax and enjoy the nature of Isparta,
is one of the favorite places of Isparta residents. This is a peaceful place where
not only Isparta residents, but also local
and foreign tourists, come to swim in the
summer, camp in the spring, and come
for boat trips. At the same time, there are
two islands called Can Island and Yeşil Island in the lake. Yeşil Island, which is connected to the mainland by a road, is one
of the most popular destinations in Isparta with bicycle travelers, the food indigenous to the island and, natural beauty.

Bölgenin en büyük
zenginliklerinden
biri olan Eğirdir
Gölü, halkın
plajlarında
yüzdüğü, kamp
yaptığı, balığa
çıktığı, tekne turu
yaptığı bir yer.
Eğirdir Lake, one of
the greatest riches of
the region, is a place
where people swim on
its beaches, camp, go
fishing and take boat
tours.
MART / MARCH
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YAZILI KANYON
YAZILI CANYON
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Kanyon yürüyüşü
yapmak için ideal
yer olan Yazılı
Kanyon, Türkiye’de
Likya Yolu’ndan
sonra ikinci uzun
mesafeli yürüyüş
rotası olan, Aziz
Paul Yolu’nun
da bir etabını
oluşturuyor.
Yazılı Canyon, which
is a perfect for canyon
trekking, is also a step
of the St. Paul's Way,
Turkey's second longdistance hiking path
after the Lycian Way.
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TARIHÎ BIR YOLCULUK:
YAZILI KANYON

A HISTORICAL JOURNEY:
YAZILI CANYON

Bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir
başka tabiat güzelliği ise Isparta’nın
Çandır köyündeki Yazılı Kanyon. Göksu Nehri’ne komşu kanyon, ağaç dolu
yolları, inişli çıkışlı yamaçlarıyla ilham
verici bir güzelliğe sahip. Öyle ki yüzyıllar önce, MS 1. yüzyılda, Epiktetos da bu
doğa harikasından ilham almış, “Hür
insan...” üzerine dizelerini yazmış. Şiirin
yazıldığı kayadan adını alan Kanyon’un
bir kısmı Aziz Paul Yolu'na bağlanıyor.
Bu yol, Likya Yolu’ndan sonra ülkemizin en uzun yürüyüş parkuru. Avrupa’nın batısına Hristiyanlık’ı yayan Aziz
Paul’un rotası olan bu yol bol tırmanışlı,
bol patikalı ve engin bir ufukta uzanan
ormanlarla kaplı. Bu yolun tamamını
yaklaşık bir aylık sürede yürüyen çok
gezgin varmış. Bahar aylarında antik
esintilerle dolu tarihî bir yolculuk çok
heyecan verici olurdu doğrusu.

Another natural beauty that we need
to mention is Yazılı Canyon in Çandır
village of Isparta. The canyon adjacent
to the Göksu River has an inspiring
beauty with its parkways and rolling
slopes. Centuries ago, in the 1st century AD, Epicirus was inspired by this
natural wonder and wrote his verses
about "Free man..." A part of the Canyon, named after the rock on which
the poem was written, is connected to
the Saint Paula Road. This road is the
longest walking-track in our country
after the Lycian Way. This route, which
was Saint Paula’s Road, spreading
Christianity to the west of Europe, is
covered with forests with vast climbing, paths, and a vast horizon. There
were a lot of travelers who walked the
whole way in about a month. A historic journey full of historical traces in the
spring would be very exciting.

Turizm Bakanlığı'nın Lavanta Kokulu Köy projesi
hem Kuyucak'ta turizm potansiyeli oluşturuyor hem de bölge halkının ekonomik
kalkınmasında önemli bir rol oynuyor.
The Ministry of Tourism Lavender Scented Village initiative both increases tourism potential
in Kuyucak and contributes significantly to the region's economic growth.
MART / MARCH
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DAVRAZ KAYAK MERKEZI
DAVRAZ SKI CENTER

ANTIK DÜNYADAN ESINTILER:
ADADA ANTIK KENTI
Isparta antik tarihin kalıntılarına hâlen gözü gibi bakıyor. Anadolu’nun en iyi korunmuş antik
kentlerinden biri olan Adada Antik
Kenti’nin tarihi MÖ 1. yüzyıla dek
uzanıyor. Roma döneminde en
önemli kentlerinden biri olan bu
yerde; 4 ayrı tapınak, forum, kilise
ve amfi tiyatro yer alıyor. Büyük kısmı günümüze korunarak ulaşan
yapıların en ünlüsü ise Kral Yolu.
İri ve büyükçe taşlarla döşenmiş
bu yoldan geçerken yüzyıllar öncesine gidiyor, Antik Çağ'ın atmosferini soluyorsunuz sanki. Aziz Paul’un üzerinden geçtiği düşünülen
ve bu nedenle Hristiyanlık inancı
açısından önem taşıyan Kral Yolu,
Türkiye’nin işaretli en uzun ikinci
yürüyüş yolu…

AKDENIZ’IN PALANDÖKENI:
DAVRAZ KAYAK MERKEZI
Isparta’nın doğal güzellikleri tabii ki
yaz ve ilkbahar aylarıyla sınırlı değil.
Isparta öyle bir şehir ki Davraz Kayak Merkezi’nde Akdeniz Bölgesi'nden hiç de beklemeyeceğiniz bir kar
manzarasıyla karşılaşma imkânı sunuyor. Kayak merkezinin Isparta'nın
merkezine mesafesi ise 26 kilometre.
Eğirdir Gölü'nü tepeden gören nefes
kesici manzarasıyla kış tatilinizi Akdeniz Bölgesi'nde planlama imkânı veren Davraz teleski ve telesiyej donanımları, 250 cm’ye kadar ulaşan kar
kalınlığıyla diğer kayak merkezlerini
aratmayacak bir kayak yapma fırsatı
sunuyor.

ADADA ANTIK KENTI
ADADA ANCIENT CITY

PALANDÖKEN OF THE MEDITERRANEAN:
DAVRAZ SKI CENTER
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DAVRAZ KAYAK MERKEZI
DAVRAZ SKI CENTER

Isparta's natural beauties are not limited
to the summer and spring months. Isparta is such a city that it offers the opportunity to encounter a snow landscape that
you would not expect to see, in Davraz
Ski Center in the Mediterranean Region.
The distance from the ski center to the
center of Isparta is 26 kilometers. Davraz,
which provides the opportunity to plan
your winter holiday in the Mediterranean
Region with its breathtaking view overlooking Eğirdir Lake, offers the opportunity to ski which is equally good with its
teleski and teleski equipment and snow
depth of up to 250 cm.

Adada Antik
Kenti, tahribe
az uğrayarak
günümüze ulaşmış
antik kentlerden
birisidir.

•

Davraz Kayak Merkezi,
ziyaretçilere Eğirdir
Gölü’nün manzarası
eşliğinde kayak yapma
şansı sunuyor.

Adada Ancient City is
one of the few ancient
cities that has survived
relatively undamaged to
the present day.

Davraz Ski Center
offers visitors the
chance to ski with
the view of Eğirdir
Lake.

ADADA ANTIK KENTI
ADADA ANCIENT CITY

TRACES FROM THE ANTIQUE WORLD:
ADADA ANCIENT CITY
Isparta still dots upon the ruins
of ancient history. Adada Ancient
City, of Adada, one of the best
preserved ancient cities in Anatolia, dates back to the 1st century
BC. This place, which was one of
the most important cities in the
Roman Period, has four different
temples, forums, churches, and an
amphitheater. The King's Road is
the most famous of those structures. As you pass this road paved
with large stones, you go back centuries and feel like you are in ancient times. The King's Way, which
is thought to have been passed by
Saint Paul and is therefore important in terms of Christianity, is the
second longest marked walking
path in Türkiye...
MART / MARCH
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ZINDAN MAĞARASI
ZİNDAN CAVE

ZINDAN MAĞARASI:
GIZEMLI BIR KAPI
Isparta’nın ev sahipliği yaptığı bir diğer antik kalıntı ise Zindan Mağarası.
Helenistik Dönem'den başlayarak bir
tapınak olarak kullanılmış bu alan sanki gizli diyarlara açılan gizemli bir kapı.
Bir açık hava tapınağıyla ve hâlâ ihtişamla ayakta duran Roma döneminden kalma köprüsüyle sanata dokunuyorsunuz sanki. Toplam uzunluğu
yaklaşık 760 metre olan mağaranın
ışıklandırılmış koridorlardan derinlere
inildikçe sarkıt ve dikitlerin devamı bir
hayli merak uyandırıyor.
Hem doğal güzellikleri hem de tarihî
kalıntılarıyla Anadolu’nun çiçek kokulu bahçesi Isparta’ya konuk olduk
bu yazıda. Isparta’nın sahip olduğu
leziz tatları, tarihî yapıları ve doğal
güzellikleri kısa bir yazıya sığdırmak
mümkün olmasa da fırsatınız varsa
Isparta’yı göreceğiniz yerler arasına
ekleyin. Çünkü gül bahçelerinde çiçek kokuları arasında harika bir göl
manzarası seyretmek ancak böyle bir
şehirde mümkün olabilir.

•
Zindan Mağarası tarihî
özellikleri ve tabiat
güzellikliklerini bir arada
barındırıyor.
Zindan Cave hosts
historical features and
natural beauties together.

ZİNDAN CAVE:
A MYSTERIOUS GATE
Another historical ruin hosted by Isparta is the Zindan Cave. This area,
which was used as a temple starting
from the Hellenistic period, is like a
mysterious gateway to secret lands.
It's like you're touching art with an
outdoor temple and a Roman bridge
that still stands in its glory. The cave
has a total length of circa 760 meters,
and the continuation of the stalactites
and stalagmites arouses curiosity as
you go deeper through the illuminated corridors.
We talked about Anatolia's flower-scented garden Isparta with its natural beauties and historical remains.
Although it is not possible to fit Isparta's beauties, delicious tastes, historical
structures, and natural beauties into a
short article, if you have the opportunity, add Isparta to your list of places
to see. Because watching a wonderful
lake view among the scents of flowers
in the rose gardens is possible only in
this city.
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ZINDAN MAĞARASI
ZİNDAN CAVE

A’dan Z’ye / From A To Z

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

KADİM BİR GELENEĞİN ÖYKÜSÜ:

ANADOLU KİLİMİ
THE STORY OF AN ANCIENT
TRADITION: ANATOLIAN KİLİM
•

Toplumların maddi ve manevi değerlerinin yansıtılmasında en etkili araçlardan biri de el sanatlarıdır. Toplumların coğrafyası, yaşam biçimleri, kültürü ve gelenekleri el sanatlarını da şekillendirir.
Bu sayımızda ülkemizin nadide kültürel miraslarından olan, kadim Anadolu’muzun inceliklerini ve zarafetini yansıtan, her motifinde ayrı hikâyeler barındıran Türk kilimini ele alacağız.
Handcrafts are a significant instrument for reflecting society's moral
and material values. They are shaped by the geographical environment,
lifestyles, culture, and traditions of the society. In this issue, we will
analyze the Turkish kilim, which is one of our country's most valuable
cultural heritages. It embodies the delicacy and beauty of our ancient
Anatolia, and each motif tells a different story.
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TÜRK KILIMI NEDIR?

•

Kilim, iki iplik sistemine dayanılarak
yapılan, tersi ve düzü bulunmayan
havsız yani dokuma sırasında yüzeyinde iplik bırakılmayan bir dokumadır.
Türk Dil Kurumuna göre kilim kelimesi döşeme, divan gibi yerlere serilen;
genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya
yün dokuma olarak tanımlanmaktadır. Kilim kelimesinin kökeni ise tartışmalıdır. Aslının Farsça olduğu ve bu
dilden Urduca ile Türkçeye; Türkçeden
de Moğolca, Rusça, Arapça ile Kafkas
ve Balkan dillerine geçtiği kabul edilmektedir.

Yüzyıllardır dokunan
ve dokunmaya
devam edilen kilimler,
Anadolu geleneklerinin
sürekliliğinin göstergesi
ve en eski kanıtıdır.

kün olmasa da Çatalhöyük ve Yassıhöyük gibi arkeolojik bölgelerde yapılan
çalışmalarda günümüzden 8 hatta 12
bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen
dokuma paçaları bulunmuştur. Bu
çalışmalardan da anlaşılacağı gibi kilimin doğduğu yer Anadolu ve Mezopotamya bölgeleridir.

Kilim, which have been
woven and continued to
be woven for centuries,
are the indication and
the oldest proof of the
continuity of Anatolian
traditions.

KILIM GITTIĞIMIZ
HER YERE TAŞINIYOR

KILIMIN TARIHSEL YOLCULUĞU
Dokumanın tarihi oldukça eskilere dayanır. İlk insanlar vücutlarını dış etkenlerden korumak için hayvan derilerinden faydalanmışlardı. Hayvan postları
ve derileriyle başlayan bu keşif süreci
hayvan tüyleri, bitki sap ve liflerinin dokumada kullanılmasıyla devam etmiştir. Dolayısıyla dokumacılığın tarihte
insanların üzerinde çalıştıkları en eski
zanaatlardan biri olduğu söylenebilir.
En eski dokuma ve kilim örneklerine
tam olarak ne zaman rastlandığı hakkında kesin bir şey söylemek müm-
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WHAT EXACTLY IS A
TURKISH KILIM?
Kilim is a weaving constructed with
two yarn systems that does not have
reverse and flat, that is, no pile, and no
yarn is left on the surface during weaving. The Turkish Language Association defines kilim as a patterned, lintfree, thick, bristle or wool weave that is
placed on floors, sofas, etc. The origin of
the word kilim is debatable. It is widely
agreed that it is originally Persian, and
it has been translated from Persian
into Urdu and Turkish, and from Turkish into Mongolian, Russian, Arabic,
Caucasian, and Balkan languages.

Binlerce yıl önce Orta Asya’da göçebe
olarak yaşamlarını sürdüren Türkler,
çadırlarını ve kendilerini toprak zeminin neden olduğu rutubetten korumak, yaşam alanlarını kir ve pislikten
korumak ve ısınmak amacıyla halı ve
kilimleri kullanmışlardır. İlk başlarda
temel bir ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkan bu yaygılara zamanla çeşitli
süslemeler de eklenmiştir. Böylece bu
dokumalar Orta Asya’dan Anadolu’ya
taşınan, Türklerin sanat anlayışlarını ve

Çatalköyük'te
altmışlı yılların
başında gerçekleşen
kazılarda
günümüzde
dokunan kilimlere
benzeyen duvar
resimleri ortaya
çıkmıştır.

ples were discovered, weaving trotters considered to be 8 or even 12
thousand years old were discovered
during archaeological studies at sites
such as Çatalhöyük and Yassıhöyük.
According to these investigations,
the Anatolian and Mesopotamian regions are where the kilim originated.

Excavations at
Çatalhöyük in the early
sixties revealed wall
paintings resembling
the kilim woven today.

Carpets and kilims were used by
Turks who lived as nomads in Central
Asia thousands of years ago to shelter their tents and themselves from
the humidity created by the soil, to
protect their living places from dirt
and filth, and to remain warm. Initially, different decorations were applied
to these mats, which evolved as a result of a basic requirement. As a result, these weavings have become a
significant cultural treasure that has

KILIM ACCOMPANIES US
WHEREVER WE GO

HISTORICAL JOURNEY OF KILIM
Weaving has been practiced since
prehistoric times. Animal skins were
utilized by early people to cover their
bodies from the surroundings. This
process of discovery, which began with
animal hides and skins, progressed to
the use of animal hair, plant stems, and
fibers in weaving. As a result, weaving
is one of the oldest crafts that people
have worked on throughout history.
Although it is impossible to say when
the oldest weaving and kilim exam-
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kültürlerini yansıtan önemli bir kültürel mirasa dönüşmüştür. Anadolu’nun
çeşitli bölgelerinde yapılan arkeolojik
çalışmalarda bu dokuma geleneğinin
bölgenin önemli bir kısmına yayıldığı
ve buraların özgün bir parçası olduğu
ortaya çıkarılmıştır. Bunda göçebe bir
yaşam tarzı süren Türklerin taşınması
kolay olan kilimleri âdeta gittikleri her
yere götürmeleri ve yerleşik hayata
geçtiklerinde ise bu geleneği devam
ettirmeleri etkili olmuştur.
NEREDEYSE HIÇ BOZULMAYAN BIR
ÖZGÜNLÜK
Anadolu topraklarının yaşanmışlıklarını, kültürünü, geleneklerini, duygularını yansıtan Anadolu kilimi günümüzde
dahi pek çok araştırmaya konu olan ve
gizemi merak uyandıran bir özgünlüğe
sahiptir. Uzun yıllar ticari faaliyetlerden
uzak olması sayesinde bu özgünlüğünü koruyan bu dokuma biçimi, hâlen
belirli bir bölgeye ait olmanın verdiği
kimliği üzerinde taşırken, bir yandan
da kazandığı küresel ün ve ticari pazar
sayesinde kültürümüzün önemli bir tanıtıcısı hâline gelmiştir.

Ticari faaliyetlerden
uzak olması
sayesinde
Batılılar, kilim
dokumacılığını
20. yüzyılın
ikinci yarısında
keşfetmiştir.
Because of its distance
from commercial activities,
Westerners discovered
kilim weaving in the second
half of the 20th century.

been transferred from Central Asia to
Anatolia, expressing the Turks' artistic
understanding and culture. Archaeological research in various Anatolian
locations revealed that this weaving
practice spread to an important part
of the region and is an original component of these regions. Turks, who
live a nomadic lifestyle, brought easyto-carry rugs practically everywhere
they went and carried on this custom
when they settled down.
UNSPOILED AUTHENTICITY
Anatolian kilim, which embodies the
experiences, culture, traditions, and
feelings of the Anatolian lands, has
an originality that has sparked numerous studies and piques people's
interest even to this day. This weaving style, which has retained its originality while being away from commercial activities for many years, still
carries the individuality of a certain
place, while on the other hand, it has
become an essential booster of our
culture due to its global image and
commercial market.
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THE MATERIALS USED
Animal wool was commonly employed in this area during the period
when weaving first arose due to the
Turks' nomadic lifestyle. Plant stems
and fibers were eventually discovered to be useful in weaving. Short
vegetable or animal fibers were
mixed into yarn to make them more
suited for weaving. As a result, the desired length of weaving began to be
created. Even with today's technology, these masterpieces, made wholly of natural materials and entirely
by hand, have an admirable worth.
Although synthetic fibers and machine-twisted yarns have mostly replaced wool and hand-spun yarn, the
originality of the first rugs is being attempted to be recaptured.
KULLANILAN MALZEMELER

THE TECHNIQUES USED

Dokumacılığın ilk ortaya çıktığı dönemlerde konar göçer yaşam tarzından dolayı Türklerin daha çok hayvancılıkla uğraşması nedeniyle bu
alanda hayvan yünleri yaygın olarak
kullanılıyordu. Daha sonra bitki sap
ve liflerinin dokumacılıkta kullanılabileceği keşfedildi. Yeterince uzun
olmayan bitkisel veya hayvansal lifler
dokumaya daha elverişli olmaları için
birbirine eklenerek iplik hâline getirilmeye ve dokumaya daha elverişli
hâle getirilmeye başlandı. Tamamen
doğal malzemelerden ve tamamen
el emeği ile üretilmiş olan bu şaheserler, bugünün teknolojisi içinde
bile hayranlık uyandıran bir değere
sahip. Bugün sentetik elyaflar ve makine bükümü iplikler büyük oranda
yünün ve iğle eğrilen ipin yerini alsa
da ilk kilimlerin orijinalliği tekrar yakalanmaya çalışılmaktadır.

Kilim is traditionally woven on
wooden looms called ıstar. The

KULLANILAN TEKNIKLER
Kilimler geleneksel olarak ağaçtan
yapılmış ıstar denilen tezgahlarda dokunur. Dokuma yapılacak tezgâh düz

32

A’dan Z’ye / From A To Z
bir zemine oturtulmalı ve iyi ışık almalıdır. Bu tezgahlar dik veya eğik olarak
yerleştirilerek arış ve argaç denilen,
dikey ve yatay iplik atkıların meydana getirdiği kasnak üzerinde, motiften motife geçilerek dokunmaktadır.
Anadolu kilimlerinde oluşturmak ve
desenlemek için kilim, cicim, zili ve
sumak olmak üzere dört temel teknik
kullanılmaktadır. Bu teknikler içerisinde en önemli olanı dokumanın zeminini oluşturan kilim tekniğidir. Cicim
tekniği kilim tekniğinden ayrı olarak
renkli desen ipliklerinin kullanıldığı bir
dokuma türüdür. Cicim dokumalarda
çoğunlukla dolgulu bir görünüş elde
edebilmek için çapraz ve dikey çizgiler kullanılır, bu görünüşü veremeyen
enine çizgilerden kaçınılır. Zili tekniği
yine renkli motif iplikleri ile oluşturulan üç iplik sistemli bir dokuma çeşididir. Temel motifleri kare ve dikdörtgen
formda olan zili tekniği ile genellikle
namazlık ve yer yaygısı gibi ürünler
elde edilmektedir. Sumak tekniği üç
iplik sistemi ile dokuma esnasında
çeşitli atlamalar yapılarak oluşturulan
bir tekniktir. Genellikle çuval, heybe,
önlük gibi eşyalar elde edilmek üzere
kullanılmıştır.
DOĞADAN DESENE
KÖK BOYALAR
Halı ve kilim dokumacılığında en
önemli öğelerden biri de renklerdir.
Anadolu için dokumacılık tecrübesi
kadar köklü olan bir başka gelenek
de kök boyacılığıdır. Atalarımız dokumacılıkta ve daha pek çok alanda kullandıkları boyaları kendileri doğadan
elde etmişlerdir. Kök boya üretimi için
çeşitli bitkilerin kökünden, kabuğundan, dalından, sapından, yaprağından,
meyvesinden, tohumundan ve çiçeklerinden faydalanılır. Kök boya elde
etmeye imkân sağlayacak pek çok
bitkinin topraklarımızda yetişmesi sayesinde kadim kültürümüzde boyacılık sanatı da önemli bir yer tutar.

weaving loom should be set on an
even surface and exposed to natural light. These looms are set up
vertically or obliquely and weave by
moving from motif to motif on the
hoop, which is made up of vertical
and horizontal yarn wefts known as
arış and argaç. An Anatolian kilim is
made and patterned using four fundamental techniques: kilim, cicim,
zili, and sumak. The kilim technique,
which serves as the foundation for
weaving, is the most essential of
these techniques. Cicim weaving is
a style of weaving that uses colorful
pattern threads in addition to the
kilim technique. To get a filled effect in cicim weavings, diagonal and
vertical lines are used. Transverse
lines, which cannot produce this effect, are avoided. The zili technique
is a form of weaving that employs
a three-thread system and colored
motif threads. Prayer carpets and
floor mats are commonly produced
using the bell style, which has basic
designs in square and rectangular
shapes. The sumak technique was
developed by creating numerous
jumps while weaving with a threethread system. It was commonly
utilized to obtain sacks, saddlebags,
and aprons.

•
Türk kilimlerinde
tekniklerden bir ya
da ikisi ağırlıklı olarak
uygulansa da bütün
tekniklerin bir arada
uygulandığı örneklere
sıkça rastlanmaktadır.
Although just one or
two of the methods
are commonly
used in Turkish
kilims, examples
of all techniques
being used
simultaneously are
common.

FROM NATURE TO PATTERN:
ROOT DYES
Colors are an important aspect of carpet and rug weaving. Root dyeing is
another deeply ingrained tradition
in Anatolia, like weaving. Nature provided our ancestors with the colors
they employed in weaving and many
other professions. Root dye is made
from the roots, bark, branches, stems,
leaves, fruits, seeds, and flowers of numerous plants. The skill of dyeing is
also essential in our ancient civilization, since many plants that may be
used to make root dyes exist in our soil.
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Türk kilimlerinde en
çok görülen kırmızı,
mavi, yeşil, sarı,
kahverengi, siyah
renklerdir.
The most common colors
in Turkish kilim are red,
blue, green, yellow,
brown and black.

HER RENK IÇIN AYRI KAZAN

SEPARATE BOILER FOR EACH COLOR

Kök boya yapılacak bitkiler mevsiminde
toplandıktan sonra kimisi tazeyken kimisi ise kuruduktan sonra kaynatılır. Her
bir renk için ayrı krom kazanlar kullanılır. Uzun süre kaynayan boyalar bekletilir ve ipler rengini alması için kazanlara
bırakılır. Son aşama ise ipleri kuruması
için gölgede dinlendirmektir. Kök boyalarla renklendirilmiş iplerle dokunan
kilimler doğallığı ve dayanıklılığı sayesinde renkleri solmadan yıllara meydan
okuyan bir güce sahip olmaktadırlar.

After collecting the plants to be dyed
during the season, some are fresh, while
others are boiled after drying. Each color
is produced by its own chromium boiler. The dyes that have been boiling for
a long time are kept warm while the
threads are left in the cauldrons to take
their color. The last step is to hang the
threads to dry in the shade. Due to their
naturalness and endurance, rugs woven with threads colored with root dyes
have a power that defies years without
fading colors.

EN DOĞAL BOYA
Soğan kabuğundan turuncu, çam kabuğundan kırmızı, zakkum bitkisinden
yeşil, kantaron ve papatya bitkisinden
sarı, hindiba bitkisinden mavi renkler
elde edilir. Boyamada kullanılan bu bitkiler antioksidan ve antibakteriyel maddeler içermedikleri için kanserojen özellikler taşımazlar. Ayrıca bu bitkiler ister
kullanılsın ister kullanılmasın bir yıl sonra tekrar kendiliğinden yetişmektedirler. Bu nedenle bu bitkilerin kullanılması çevre kirliliğine veya doğa tahribatına
neden olmaz aksine doğa dostudur.
Anadolu insanının bu kıymetli ve eşsiz
bilgisi ve geleneği uzun asırlar devam
etmiş olsa da 19. yüzyılın sonlarına doğru seri üretim ve sentetik boyalar daha
fazla tercih edilmeye ve kök boyaların
kullanım alanları azalmaya başlamıştır.
MOTIFLERIN GIZEMI
Her sanat dalında olduğu gibi kilim dokumacılığının ortaya çıkarılmasındaki
asıl neden dokumacılığın bir 'kendini
ifade etme aracı' olarak yorumlanmasıdır. Toplumsal bir hafızayı gözler önüne
seren, bir milletin tarihi ve yaşanmışlıkları hakkında ipuçları ile dolu olan kilimlerin üzerlerindeki desenlerin her birinin ayrı hikâyesi bulunur. Bu motif ve
desenler, toplumun gelenek göreneklerinin ve tüm değerlerinin nesilden
nesle aktarılmasını ve geçmişle gelecek
arasında bir köprü kurulmasını sağlar.
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THE MOST ORGANIC DYE
Orange comes from onion peel, red
from pine bark, green from oleander,
yellow from St. John's Wort and chamomile, and blue from chicory. Because
these dyeing plants do not contain antioxidants or antibacterial compounds,
they are not carcinogenic. Furthermore,
whether they are used or not, these
plants regrow on their own after a year.
As a result, using these plants does not
pollute the environment or destroy nature; on the contrary, it provides a positive value. Although the Anatolian people's rare and unique knowledge and
custom persisted for many centuries,
mass manufacturing and synthetic dyes
began to be preferred more, and the usage regions of root dyes began to decline towards the end of the nineteenth
century.
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Her biri özel ve özgün olan bu motifler
bizlere çok şey anlatır. Anadolu kilimlerindeki motif ve desenleri hayvansal,
bitkisel, geometrik, karışık ve sembolik motifler olarak sınıflandırmak
mümkün olsa da her birinin ayrı birer
hikâyesi var. Örneğin muska motifinin, sahibini nazardan ve kötü olaylardan koruyacağına inanılır. Kartal motifi güç ve kudreti, eli belinde motifi
verimliliği ve bereketi, sandık motifi
genç kızların çeyizlerini, bülbül ve güvercin şansı ifade eder.
Anadolu topraklarının en eski ve özgün geleneklerinden olan Türk kilimi
günümüzde etnik dekorasyonun temel unsurlarından biri hâline gelmiştir. Coğrafi tescilli kilimlerimizle birlikte tüm dünyada hayranlık ve merak
uyandıran kilim sanatımız ilk ortaya
çıktığı dönemdeki teknikler ve malzemelerle olmasa da hâlen sürdürülmekte ve değerini korumaktadır. Bizler de kadim topraklarımızın önemli
kültürel miraslarından biri olan kilim
dokumacılığının tarihî yolculuğuna
şahitlik etmek ve taşıdığı zenginliği
tekrar hatırlamak istedik.

These motifs, which distinguish each
one, reveal a great deal. Although the
patterns and motifs in Anatolian rugs
can be classified as animal, floral, geometric, mixed, and symbolic, each
has its own narrative. The amulet pattern, for example, is said to protect
its wearer from the evil eye and bad
luck. The eagle motif indicates power and might, the hand on the waist
represents fruitfulness and fertility,
the chest motif depicts young girls'
dowry, and the nightingale and dove
signify luck.

Kilimlerde karşımıza
çıkan semboller,
bereket, korunma
ve doğurganlık
temalarıyla az ya da
çok bağlantılıdır.
The symbols which we
encounter in kilims are
more or less connected
with abundance,
protection and fertility
themes.

Turkish kilim, one of the oldest and most
unique traditions of Anatolian lands, has
evolved into one of the most important
aspects of ethnic decoration today. Our
rug art, which arouses awe and curiosity all over the world, along with our
geographically registered rugs, is still
maintained and preserved, albeit not
with the techniques and materials used
when it originally appeared. We sought
to experience the historical journey of
rug weaving, one of our ancient lands'
essential cultural heritages, and recall
the richness it carries.

THE MYSTERY IN THE MOTIFS
Rug weaving, like any other form of art,
is a form of self-expression for individuals who practice it. Each pattern on the
rugs, which disclose a social memory
and are rich with information about a
nation's history and experiences, tells
a different story. These motifs and patterns ensure that the society's traditions
and values are passed down from generation to generation and serve as a link
between the past and the future.
MART / MARCH
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Sümeyye Semiha Büyük

GELENEKSEL BIR SANAT VE

EKONOMIK BIR PAZAR OLARAK

HALI DOKUMACILIĞI
Carpet Weaving as a Traditional
Art and Economic Market
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•
Bazı eşyalar hayatımızı kolaylaştırır, en vazgeçilmez yardımcılarımız olur. Yaşadığımız yeri artık onlardan bağımsız düşünemeyiz. Kimi eşyalar bazen binlerce
yıllık geleneklerle harmanlanır, sanat olur, kültür olur. İşte, halı o eşyalardan biri!
Rahat ve sıcak zemin ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve geliştirilen halılar, binlerce yıldır insanoğlunun hem en temel ihtiyaçlarını karşılamış hem de
statü göstergesi olmuş.
Some items make our lives easier and become our most indispensable helpers. We can no
longer think of where we live independently of them. Some things are sometimes blended
with thousands of years of traditions, become art, become culture. The carpet is one of
them! For thousands of years, carpets have emerged and developed as a result of the need
for comfortable and warm floors, have met both the most basic needs of human beings and
been a symbol of status.

•
Binlerce yıl içerisinde
sosyokültürel etkilere
göre çeşitlenen
halılar, evlerimizi yuva
yapan o sıcaklığın
şimdi olmazsa
olmazı...
Carpets, which have
diversified according
to sociocultural
influences for
thousands of years,
are indispensable
for the warmth that
makes our homes
feel like home...
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Halılar, kendine özgü desenleri ve sanatsal motifleriyle üretildikleri toplumların kültürel mirasını ve toplumsal birikimini yansıtıyor. Bir sanat kolu
ve ekonomik bir pazar olarak halılar,
dünya ticaretinde önemli bir konuma
sahip. Halı dokumacılığı sektöründe
yapılan araştırmalar, halı üretiminin
Orta Asya’da Türklerin yaşadığı bölgelerde başlayıp göçlerle Anadolu’da
yayılarak geliştiğini ve Avrupa’ya taşınmasıyla da büyük bir önem kazanmaya başladığını söylüyor. 15. yüzyıldan
itibaren uluslararası ticaretin artması,
bir statü göstergesi ve lüks tüketim
ürünü olan Doğu halılarına rağbeti
artırmış, Avrupa’da da halının yaygın
kullanımını başlatmıştır.. Günümüze
gelindiğinde ise halılar üretim ve satış
aşamalarıyla tüm ülkeler için önemli
bir gelir kaynağı olarak görülüyor.

The carpets reflect the cultural heritage
and social accumulation of the societies
in which they are produced, with their unique patterns and artistic motifs.
Carpets have an important position in
the world trade as an art branch and an
economic market. Research in the carpet weaving sector indicates that carpet
production started in the regions where
Turks lived in Central Asia, developed by
spreading in Anatolia with migrations,
and gained great importance after having spread in Europe. Since the 15th
century, the increase in international
trade has increased the demand for
Eastern carpets, which are a status indicator and luxury consumer product,
and started the widespread use of carpets in Europe. Today, carpets are seen
as an important source of income with
their production and sales stages.

Söz konusu halı olduğunda halının
ve halı üretiminin Türk tarihinde eşşiz
bir yeri olduğu yadsınamaz. Dünya’da
bilinen ilk halılar Orta Asya’da Türkler
tarafından üretildi. Türkler küçükbaş
hayvanları ehlileştirip elde ettikleri
yünleri halı yapımında kullanarak ilk

It cannot be denied that carpets and carpet production have a unique place in
Turkish history. The first known carpets
in the world were produced by Turks
in Central Asia. The Turks tamed small
cattle and used the wool they obtained
to make carpets to obtain first-quality
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kaliteli ürünleri elde ettiler. Bu yüzdendir ki halı denilince akla konar göçer Türkler gelir. Selçuklu ve Osmanlı
döneminde farklı motifler ve ipliklerle
âdeta bir Türk sanatı hâline gelen halılar, yüzyıllar boyu dünyanın dört bir
yanında en ünlü saray ve konakları
süslediler. Zaman içerisinde kalitesini
koruyan ve artıran bir marka hâline
gelen Türk halıları, bu ününü korumaya devam ediyor.
Halılar üretim yöntemine göre el halısı ve makine halısı olmak üzere iki
ana grupta sınıflandırılıyor. Sanayi
Devrimi’ne kadar daha geleneksel
yöntemlerin kullandığı emek yoğun
el halıları günümüzde teknolojinin
gelişmesiyle yerini sermaye yoğun
makine halılarına bıraktı. Buna paralel olarak makine halısının üretimi
ve ticareti de hem dünya genelinde
hem de ülkemizde el halısına kıyasla hızlı bir gelişme gösterdi. Makine
halısı ürünler, dünya halı pazarının
büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.

•
Kendine özgü
desenleri, sanatsal
motifleriyle üretildikleri
toplumların kültürel
mirasını ve toplumsal
birikimini yansıtan
halılar hem bir sanat
kolu hem de ekonomik
bir pazar olarak dünya
ticaretinde oldukça
önemli bir konuma
sahip.

Carpets, which
reflect the cultural
heritage and social
accumulation of the
societies in which they
are produced with
their unique patterns
and artistic motifs,
have a very important
position in world trade
as both an art branch
and an economic
market.

products. Therefore, nomad Turks come
to our minds when we think of a carpet.
The carpets, which became a Turkish art
form with different motifs and threads
during the Seljuk and Ottoman periods, decorated the most famous palaces
and mansions all over the world for centuries. Turkish carpets, which have become a brand that protects and increases
their quality over the centuries, continue to maintain this reputation.
Carpets are classified into two main
groups according to the production
method: handmade carpets and machine-made carpets. Today, labor-intensive
handmade carpets, which were used by
more traditional methods until the Industrial Revolution, have been replaced
by capital-intensive machine carpets
with the development of technology.
In parallel, the production and trade of
machine carpets has also developed rapidly both worldwide and in our country
compared to handmade carpets. The
majority of the world carpet market is
made up machine carpets products.
MART / MARCH
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Makine halılarının üretimi hem maliyet hem zaman açısından avantajlı
olsa da el halısının kültür mirasımızın
son derece geleneksel bir parçası olduğu unutulmamalı. Özellikle Isparta
ve Anadolu'nun diğer bölgelerinde
dokunan el halılarının sayısının artırılarak gerçek değerine yani maddi ve
manevi anlamda hak ettiği durumuna kavuşmasına tekrar fırsat sağlanması gerekiyor, bu ise konuyla ilgili
tüm kuruluşların desteği ve ortak hareketine bağlı...
Tüm bu teknolojik gelişmelere rağmen binlerce yıllık geleneğe dayalı
bir sanat olarak halı dokumacılığı
hiç değişmeden devam eden en
önemli ekonomi ürünlerinden biri.
Çok temel bir kullanım alanı olduğu için sürekli modern ve güncel
kalmayı da başarıyor. Yurdumuzun
ise binlerce yıllık bu köklü sanatın ve
ekonomi ürününün ana üreticilerinden biri ve bilinen en büyük markası
olması bir övünç kaynağı.

Söz konusu halı olduğunda, halının ve halı üretiminin Türk tarihinde
eşsiz bir yeri olduğu ise hepimizin malumu. Dünya’da ilk bilinen halılar
Orta Asya’da Türk’ler tarafından üretildi. Bu yüzdendir ki, halı denilince
akla ilk olarak konar-göçer Türkler gelir.
It cannot be denied that carpets and carpet production have a unique place in
Turkish history. The first known carpets in the world were produced by Turks in
Central Asia. Therefore, nomad Turks come to our minds when we think of a carpet.
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Türkiye halı
ihracatında dünyada
ilk sıralarda yer
alırken, aynı
zamanda dokuma
halıda dünyanın
en büyük tedarikçi
ülkelerinden biri.
While Türkiye ranks first in
the world in carpet exports,
it is also one of the largest
supplier countries in the
world when it comes to
woven carpets.

Although the production of machine carpets is advantageous in terms of both cost and time, we should
remember that handmade carpets
are an extremely traditional part of
our cultural heritage. Especially in
Isparta and other parts of Anatolia,
the number of handmade carpets
woven should be increased and their
real value, that is, their material and
spiritual status, should be achieved
again. This depends on the support
and joint action of all relevant organizations...
Despite all these technological developments, carpet weaving as an art
based on thousands of years of tradition is one of the most important economic products that remains unchanged. It also manages to stay modern
and up to date all the time since it is a
very basic area of use. The fact that our
country has been one of the main producers of this long-established art and
economic product for thousands of years and is the biggest brand known is a
source of pride.
MART / MARCH
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ASRIN PROJESİ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
HİZMETE AÇILDI
THE PROJECT OF THE CENTURY
1915 ÇANAKKALE BRIDGE WAS PUT INTO SERVICE
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1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açıldı. Açılış töreninde
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale
Köprüsü’nün Türkiye’ye, millete, Çanakkale’ye ve tüm
insanlığa hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:
“Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya
Savaşının en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale’de deniz zaferini kazandığımız yılı; kule yüksekliği 318 metre de Mart’ın 18’ini
ifade ediyor. 3, Mart ayı, 18, bugün. Dolayısıyla orta
açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin
kuruluşunun 100. yılı olan 2023’ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir.”

1915 Çanakkale Bridge was inaugurated in the presence
of H.E President Recep Tayyip Erdoğan. Speaking at the
opening ceremony, H.E President Erdoğan wished that the
1915 Çanakkale Bridge would be beneficial to Türkiye, the
nation, Çanakkale and all humanity. He said: "The 1915 at the
beginning of the name of our bridge represents the year
when we won the naval victory in Çanakkale, which was the
scene of the bloodiest, most noteworthy and most brutal
struggles of the First World War, and the tower height of
318 meters represents the 18th of March. Therefore, if the
length of the center span is 2023 meters, it is a sign of 2023,
which is the 100th year of the foundation of our Republic,
and our great goals that we attributed to that date."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın bir asır önce Haçlı
- Hilal mücadelesinde “Çanakkale geçilmez” sözünü
kanıyla nakşettiğini, ecdadın kınalı kuzularıyla Gazi
Mustafa Kemal’in riyasetinde tarih yazdığını vurgulayarak “Ama biz şimdi bugün başka bir adım atıyoruz.

H.E President Erdoğan emphasized that the ancestor embroidered the saying "Çanakkale is impassable" with their
blood in the Crusader-Crescent struggle a century ago,
and that the ancestor made history with their soldiers in
the courtesy of Gazi Mustafa Kemal, and said, "But today

Biz de işte 18 Mart, Çanakkale Köprüsü’nü açıyoruz.
İnşa ettiğimiz bu köprüyle ecdadın mirasını aynı
mesaj, mühendisliğin ve teknolojinin imkânlarıyla
tarihe yeniden kazıdık” dedi.

we are taking another step. We are opening the Çanakkale Bridge on March 18. With this bridge we built, we
re-carved the legacy of the ancestor into history with the
same message, engineering and technology."

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu “Kurtuluş Savaşı’mızın şanlı direnişi, İstiklal Harbi’mizin ilk cephesi,
Türk’ün gücünün tüm cihana yeniden gösterildiği
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümünü kutladığımız bu manevi günün eşsiz atmosferinde,
Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara - Çanakkale Otoyolu
ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü Milletimizin ve tüm
dünyanın hizmetine sunmamızın haklı gururu ve
mutluluğunu taşıyoruz” dedi.

Speaking at the opening ceremony, Minister of Transport
and Infrastructure Adil Karaismailoğlu said, "In this unique
atmosphere of this spiritual day, in which we celebrate the
107th anniversary of the Çanakkale Naval Victory, in which
the glorious resistance of our War of Independence, the
first front of our War of Independence and the power of
the Turks are shown again to the whole world, we carry
the rightful pride and happiness of presenting Malkara-Çanakkale Highway and 1915 Çanakkale Bridge, one of
the largest transportation projects in the history of the Republic, to the service of our nation and the whole world."

Proje ile Türkiye’nin yatırımda, üretimde, ihracatta,
istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye
bir adım daha yaklaştığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, otoyolun mevcut yola kıyasla 40 kilometre
kısaldığına dikkat çekti. Hedeflenen yeni Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu şu değerlendirmelerde bulundu: “Bütünsel kalkınma odaklı; mobilite, dijitalleşme
ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve
dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen
iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her
modunda liderliğinizde başarıyla yönetiyoruz. 1915
Çanakkale Köprüsü hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir.”

Noting that Türkiye is one step closer to becoming one of
the largest in the world in investment, production, export,
and employment with the project, Minister Karaismailoğlu pointed out that the highway has been shortened by
40 kilometers compared to the current road. Stating that
they have further clarified the targeted new Türkiye photo, Minister Karaismailoğlu has made the following evaluation: "We have an ambitious new process focused on holistic development, shaped by mobility, digitalization, and
logistics dynamics, aiming to integrate the world into this
geography, and we successfully manage this process under your leadership in every mode of transportation. 1915
Çanakkale Bridge will also inspire new technical breakthroughs both in our country and in the world."
MART / MARCH
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PTT AŞ’DEN “1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN
AÇILIŞI” KONULU ANMA PULU
TURKISH POST (PTT) ISSUES A COMMEMORATIVE STAMP THEMED "OPENING
OF THE 1915 ÇANAKKALE BRIDGE"

Bizden Haberler / News From Us

PTT AŞ’DEN KAN
BAĞIŞINA DESTEK
BLOOD DONATION
FROM TURKISH POST

PTT’DEN “İSTİKLÂL HARBİNDE
KADIN KAHRAMANLARIMIZ”
KONULU ÖZELGÜN ZARFI
TURKISH POST (PTT) ISSUES A SPECIAL
DAY COVER THEMED “OUR HEROINES
IN THE WAR OF INDEPENDENCE”
PTT AŞ, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rolü
olan kahraman Türk kadınlarının anısına “İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız” konulu özelgün zarfını 8 Mart
2022 tarihinde tedavüle sundu.
Söz konusu özelgün zarfları 9,00 TL bedelle PTT’ye ait
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında
ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.

PTT AŞ, ince detaylar ve anlamlı mesajlar
içeren tasarıma sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı anısına “1915 Çanakkale Köprüsü’nün Açılışı” konulu tek değerli anma pulunu ve ilkgün zarfını 18 Mart 2022 tarihinde
tedavüle sundu.

Turkish post (PTT) issued a single valuable commemorative stamp themed"Opening of the
1915 Çanakkale Bridge" and a first day cover on
March 18, 2022, in memory of the bridge's opening, which includes a design with fine details
and profound sentiments.

“1915 Çanakkale Köprüsü’nün Açılışı” konulu
5 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma
pulu, söz konusu pula ait 9 TL bedelli ilkgün
zarfı PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.
gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

The commemorative stamp-themed "Opening of the 1915 Çanakkale Bridge" is on sale for
5 TRY (sized 36 x 52 mm) and its first day cover
for 9 TRY at PTT Offices, on the www.filateli.gov.
tr website, and on the PTT philately mobile app.

Filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte Çanakkale PTT Müdürlüğü/ÇANAKKALE adresinde “1915 Çanakkale Köprüsü'nün Açılışı
18.03.2022 ÇANAKKALE” ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.
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On the same date as the sale of the philatelic items, the first day cancel with the inscription "Opening of the 1915 Çanakkale Bridge
18.03.2022 ÇANAKKALE" started to be used
at the address of "Çanakkale PTT Directorate/
ÇANAKKALE".

Toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, Türk Kızılay’ı
ile yapılan protokol kapsamında düzenli olarak
gerçekleştirdiği kan bağışı etkinlikleriyle ihtiyaç
sahiplerine umut oluyor. Üç etap hâlinde sürdürülecek olan kan bağışı kampanyasının ilk etabı 9
Mart 2022 tarihinde PTT AŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Kan bağışı kampanyasına PTT Ailesi büyük ilgi gösterdi. Kızılay personeli eşliğinde
kan veren PTT AŞ personeli toplumsal bir sorumluluk olan kan bağışı ile hem kendi hem de başkalarının sağlığına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.
Continuing to raise awareness regarding social issues, Turkish Post has once again become the hope
of those in need through blood donation activities
conducted on a regular basis within the scope of
the protocol signed by the Turkish Red Crescent.
The first stage of the blood donation campaign,
which will be carried out in three stages, took place on March 9, 2022, at the General Directorate of
Turkish Post. The Turkish Post Family showed great
interest in the blood donation campaign. Our colleagues who donated blood while accompanied by
Red Crescent employees were thrilled since they
were contributing to their own and others' health
through blood donation, which is a social duty.

Filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte “PTT Pul Müzesi Hacı
Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA” adresinde mesai saatleri içerisinde “İstiklal Harbinde
Kadın Kahramanlarımız 08.03.2022 ANKARA” ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırıldı.
Turkish Post issued a special day cover themed "Our Heroines In the War of Independence" on March 8, 2022 in
memory of the heroic Turkish women who played a great
role in the victory of the War of Independence.
The above-mentioned special day cover issued was offered for sale for 9,00 TRY at the website which belongs to
Turkish Post www.filateli.gov.tr, on Turkish Post philately
mobile application and in our workplaces.
On the same date, as the philatelic items were offered for
sale, a special date cancel of a special day cover with the
inscription of “Our Heroines in the War of Independence
08.03.2022 ANKARA” was started to be used at the address
of "“PTT Stamp Museum Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı
No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" within office hours.

MART / MARCH
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PTT’DEN “ALAEDDİN YAVAŞCA” ANISINA
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI
TURKISH POST (PTT) ISSUES A COMMEMORATIVE STAMP AND THE
FIRST DAY COVER IN THE MEMORY OF “ALAEDDİN YAVAŞCA”

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça 95 yaşında vefat etti.
PTT AŞ, tıp dünyası ve Türk musikisine olan değerli katkılarından dolayı “ALAEDDİN YAVAŞCA” konulu tek değerli anma pulu ile ilkgün zarfı 1 Mart
2022 tarihinde tedavüle sundu.
Tedavüle sunulan “Alaeddin Yavaşca” konulu 5 TL
(41 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz
konusu pula ait 9 TL bedelli ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
Filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte " Beyoğlu
PTT Müdürlüğü Beyoğlu/ İSTANBUL ve İstanbul
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu Gümüşsuyu, Tak-1 Zafer Cd. 34437 Beyoğlu/İSTANBUL" adresinde "Alaeddin Yavaşca 01.03.2022 İSTANBUL" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.
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Classical Turkish music artist, performer and composer Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça passed away at the age
of 95. Our company issued a single valuable commemorative stamp themed "ALAEDDİN YAVAŞCA" and
the first-day envelope on March 1, 2022, in recognition of its significant contributions to the medical field
and Turkish music.
The commemorative stamp-themed "Alaeddin Yavaşca" is on sale for 5 TRY (sized 41 x 52 mm) and its
first-day cover is on sale for 9 TRY at PTT Offices, on
the www.filateli.gov.tr website, and the PTT philately
mobile app.
On the same day as the sale of philatelic items, the
first day cancel with the inscription "Alaeddin Yavaşca
01.03.2022 İSTANBUL" was used at the address "Beyoğlu PTT Directorate Beyoğlu/ İSTANBUL" and İstanbul Atatürk Cultural Centre (AKM) Theatre Hall Gümüşsuyu, Tak-1 Zafer Cd. 34437 Beyoğlu/İSTANBUL"

Atölye / Workshop

Atölye / Workshop
Sekine Beyza Köse

KÜLTÜRLERI VE ZAMANI
AŞMAK:

MÜZECILIK

Going Beyond Cultures and Time:
Museology
•
Müzeler; tarih boyunca bilime ve araştırmalara hizmet etmek, kültürel
değerlerin korunmasını ve geleceğe aktarılmasını sağlamak, bir bölgeye
turizmi çekmek, millî çabayı teşvik etmek gibi bir sürü sebeple kurulmuş kâr
amacı gütmeyen yerlerdir. Müzecilik ise her meslekten insanın yapabileceği,
müzenin küratörlüğünden bütçe ve finans ayarlamalarına, koleksiyonun doğru
korunmasından ziyaretçi deneyimine kadar her şeyin düşünülmesini gerektiren
bir iş koludur.
Museums are non-profit places established for many reasons, such as serving
science and research throughout history, ensuring the protection and transfer of
cultural values into the future, attracting tourism to a region, and encouraging
national effort. On the other hand, museology is a business that can be performed
by people from all professions and requires thinking about everything from the
curation of the museum to budget and financial adjustments, from the correct
protection of the collection to the visitor experience.

ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ
GYPSY GIRL MOSAIC
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ASHMOLEAN MÜZESI
ASHMOLEAN MUSEUM

1683'te dünyanın
ilk üniversite
müzesi olarak
açılan Ashmolean,
zengin antikacı
Elias Ashmole'nin
koleksiyonunu
Oxford
Üniversitesi'ne
hediye etmesiyle
ortaya çıktı.
The world’s first
university museum
Ashmolean opened
in 1683 came into
existence when the
wealthy antiquary
Elias Ashmole gifted
his collection to the
University of Oxford.
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MODERN MÜZELER
NASIL ORTAYA ÇIKTI?

HOW DID MODERN MUSEUMS
EMERGE?

Eski Mısır ve Mezopotamya’da sanat yapıtlarının ve değerli eşyaların
bir araya getirildiği mezarlar; Antik
Yunan’da “thesauros” denilen sanatsal objelerin, ganimetlerin ve
kutsal eşyaların toplandığı hazine
binaları zaten mevcutmuş. Yazının icadı ve sonrasında kitapların,
bilimsel aletlerin ve sanat eserlerinin sergilendiği korunaklı mekânlar yaygınlaşmış. Bu da arşivcilik ve
koleksiyonculuk gibi müzeciliğe
zemin hazırlayan alanların ortaya
çıkmasını sağlamış.

In ancient Egypt and Mesopotamia,
tombs where works of art and valuable objects were brought together;
in Ancient Greece, treasure buildings
where artistic objects, trophies and
sacred objects called "thesauros"
were collected already existed. The
invention of writing and then sheltered spaces where books, scientific
tools, and artworks were exhibited
became widespread. This led to the
emergence of areas that paved the
way for museums, such as archiving
and collecting.

Rönesans döneminde modern
müzeciliğin temelleri stüdyo ve
merak kabinleri ile atılmış. İlk kez
Fransa’da görülen stüdyo örnekleri içerisinde değerli bir koleksiyon
ya da tekil parçalar barındırabilen,
gözden uzak düşünme alanları
olarak dizayn edilmiş. Stüdyoların
ardından daha modern sergileme
alanları olan galeriler oluşmaya
başlamış ve 16. yüzyılda Avrupa’da
belirli çevreler arasında epey popüler olmuşlar. Kısa zamanda zooloji, tıp, botanik ve arkeoloji gibi
alanlarda çalışan kişilerin koleksiyonlarını sergilediği etkinlikler hâline gelmişler. Süreç içerisinde bu
mekânların mimarisi ve iç dizaynı
da sergilenen ögeler kadar önem
kazanmış.

In the Renaissance period, the foundations of the modern museum
were laid with studios and Cabinet
of curiosities (cabinet de curtiosités).
The studio, which was seen for the
first time in France, was designed
as a remote thinking area that could
contain a valuable collection or individual pieces. After the studios, galleries with more modern exhibition
spaces began to emerge and became quite popular among certain
circles in Europe in the 16th century.
In a short time, they became events
where people working in fields such
as zoology, medicine, botany and
archaeology exhibited their collections. The architecture and interior
design of these spaces gained as
much importance in the process, as
the elements exhibited.

Bugün anladığımız anlamda müzecilik ise 17. yüzyılda Elias Ashmole adlı bir koleksiyoncunun tüm bu
kültürel birikimin belirli bir zümre
içinde kalmaması gerektiğini düşünüp kendi koleksiyonunu Oxford
Üniversitesi’ne bağışlamasıyla başlamış. Burası bir koleksiyonun halka açık bir alanda sergilendiği ilk
müze. Elias Ashmole’ın da ilk modern müzeci olduğunu söylemek
pek de yanlış olmaz sanırım.

In the sense that we understand
today, museums started in the 17th
century when a collector named
Elias Ashmole thought that all this
cultural accumulation should not remain in a certain class and donated
his collection to Oxford University.
This is the first museum where a collection is exhibited in a public space.
I guess it wouldn't be wrong to say
that Elias Ashmole was also the first
modern museum curator.

TÜRKIYE’DE MÜZECILIK

MUSEOLOGY IN TÜRKIYE

2021 yılının verilerine göre ülkemizin sınırları içerisinde 205’i Kültür ve
Turizm Bakanlığına ait, 289'u özel
olmak üzere toplam 494 müze var.
Bu müzeler arkeoloji, sanat, tarih,
etnografya, endüstri, doğa tarihi
ve jeoloji gibi oldukça farklı alanlardan koleksiyonlar barındırıyor.
Türkiye’deki modern müzecilik faaliyetlerinin başlangıcı ise bugünkü
Arkeoloji Müzesi’nin temelini oluşturan Mecma-ı Âsâr-ı Atika yani
“Eski Eserler Koleksiyonu”nun açılmasıdır. Koleksiyon, Abdülmecit’in
Yalova gezisinde gördüğü Bizans
yazıtlarını İstanbul’a getirtmesiyle
oluşturulmuş. İçerisindeki eserler, o
zamanlar saray deposu olarak kullanılan Aya İrini’de toplanmış ve Müze-i Hümâyun (İmparatorluk Müzesi) olarak adlandırılarak sergilenmiş.

There are a total of 494 museums within the borders of our country, 205 of
which belong to the Ministry of Culture
and Tourism and 289 of which are private according to data of 2021.. These
museums contain collections from
quite different fields such as archaeology, art, history, ethnography, industry,
natural history, and geology. The beginning of modern museum activities
in Türkiye is the opening of Mecma-ı
Âsâr-ı Atika, the "Collection of Antiquities", which forms the basis of today's
Archaeological Museum. The collection was created when Abdülmecit
brought the Byzantine inscriptions he
saw to Istanbul on his Yalova trip. The
works in it were collected in Aya Irini,
which was then used as a palace warehouse, and exhibited as the Museum
of Humâyun (Imperial Museum).

Müze kelimesinin
kökeni, Eski
Yunanca sanat
tanrıçası anlamına
gelen Moûsa’dan
türetilen mouseîon
yani “Mousaların
tapınağı,
Mousalara ayrılmış
yer”.
The origin of the
word museum is the
mouseîon derived from
Moosa, which means
goddess of ancient
Greek art, that is, "The
temple of the Mousas,
the place reserved for
the Mousas."

ARKEOLOJI MÜZESI
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
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İLK KURUMSAL MÜZE
1881 yılında Osman Hamdi Bey'in müze
müdürlüğüne atanmasıyla Türk müzeciliğinde yeni bir dönem başlamıştır.
1887-1888 yılları arasında gerçekleşen
Sidon Kazısı, Osman Hamdi Bey’in
başarılı bir arkeolog olarak literatüre geçmesini ve İstanbul Müzesi’nin
dünyanın en önemli müzelerinden
biri hâline gelmesini sağlamıştır.
CUMHURIYET’LE
GELIŞEN MÜZECILIK
Cumhuriyet döneminde de kültür varlıklarımızın sergilenmesi epey önemsenmiş. Atatürk’ün talimatıyla Ankara Etnografya Müzesi’nin, Bergama,
Efes, Aspendos gibi antik şehirlerin ve
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin
ziyarete açılması Cumhuriyet tarihinin ilk müzecilik çalışmalarındandır.
Her geçen gün artan müze sayısı ve
müzeoloji bölümlerindeki araştırma
faaliyetleriyle ülkemizdeki müzecilik
çalışmaları hız kesmiyor.

FIRST CORPORATE MUSEUM
When Osman Hamdi Bey was assigned as the museum director in 1881, a
new era started in Turkish museology.
The Sidon Excavation, which took place between 1887-1888, enabled Osman
Hamdi Bey to enter the literature as a
successful archaeologist and the Istanbul Museum to become one of the most
important museums in the world.
MUSEOLOGY DEVELOPED AFTER THE
REPUBLIC

ANITKABİR
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İSTANBUL RESIM VE HEYKEL MÜZESI
İSTANBUL MUSEUM OF PAINTING AND
SCULPTURE

İSTANBUL RESIM VE
HEYKEL MÜZESI
İSTANBUL MUSEUM
OF PAINTING AND SCULPTURE

The exhibition of our cultural assets had
an important place during the Republican Period. The opening of the Ankara Ethnography Museum, ancient cities such
as Bergama, Ephesus, Aspendos, and
the Istanbul Painting and Sculpture Museum to visitors on the instruction of Atatürk was one of the first museum studies
in the history of the Republic. Museum
studies in our country do not ease down
with the increasing number of museums
and research activities in museology departments.

İstanbul Resim
ve Heykel
Müzesi, 1937’de
Türkiye modern
sanatının başlıca
eserlerini korumak
ve kamuyla
paylaşmak
amacıyla kuruldu.
İstanbul Museum of
Painting and Sculpture
was established in
1937 with the aim
of protecting and
presenting major works
of modern art in Türkiye.
MART / MARCH
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•

18. yüzyıldan
başlayarak özellikle
‘müze çağı’ denen
19. yüzyılda kurulan
kamusal müzeler,
yerini özel müzelere
bırakmıştır.

Starting from the
18th century the
public museums
established in
the 19th century,
especially the socalled 'museum age',
were replaced by
private museums.

MÜZE NASIL KURULUR?

Atölye / Workshop
PAMUKKALE ARKEOLOJI MÜZESI
PAMUKKALE ARCHEOLOGY MUSEUM

Müzeler özel ve kurumsal müzeler
olmak üzere ikiye ayrılır. Kurumsal
müzeler kamu kurumları tarafından;
özel müzeler ise Kültür ve Turizm
Bakanlığının yönetmeliğine uygun
şartları yerine getiren herkes tarafından açılabilir. Müze kurmanın temel
amacı sahip olunan koleksiyonu en
iyi şekilde muhafaza edebilecek bir
mekân içerisinde halkla buluşturmaktır.
Eserlerin sergilenmesi fikri genellikle
koleksiyoncuların aklına artık biriktirdikleri parçaları bir yerlere sığdıramadıklarında veya gerektiği gibi
koruyamadıklarında geliyor çünkü
onlar için yıllar alan bu toplama işi
aslında bir tutku. Bu koleksiyon; Anadolu’nun mutfak eşyaları, son dönem Osmanlı kadın kıyafetleri gibi
sanatsal ya da tarihsel değeri olan bir
şey olabileceği gibi deniz kabukları
gibi sadece sizin toplamayı sevdiğiniz parçalar da olabilir.
Bu noktaya kadar geldiniz, iyi bir
koleksiyona sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz ve onu insanlarla
paylaşmaya hazırsınız, o hâlde ilk

HOW TO ESTABLISH A MUSEUM?
Museums are divided into two as private and corporate museums. Corporate museums can be opened by
public institutions; private museums
can be opened by anyone who fulfills the conditions in accordance with
the regulation of the Ministry of Culture and Tourism. The main purpose
of establishing a museum is to bring
the collection to the public in a space
that can best preserve it.

yapmanız gereken bakanlıktan
izin almak ve koleksiyonunuzun
ihtiyaçlarına karar vermek. Sonrasında eserlerinize uygun bir
mekân ve çevre, eserleri koruyacak ve sunacak müze sorumluları, binanın iç tasarımı, ziyaretçilerin ihtiyaçları gibi detayları
düşünerek ilerlemek gerekiyor.
Müze kurmak tabii ki içerisinde sergilenen parçaları yalnızca
halka açmak demek değil; o koleksiyonun belgelenmesi, araştırmalara ve eğitime açılması da
demek. Bu konuyla ilgili açık kaynaklardan bilgi edinmek elbette mümkün fakat akademik bir
eğitim almak isterseniz dünyada
birçok üniversitede olduğu gibi
ülkemizde de müzeoloji adıyla
lisans ve yüksek lisans programları mevcut.

1980 yılında
İstanbul’daki
Sadberk Hanım
Müzesi ülkemizde
kurulan ilk özel
müzedir.
The Sadberk Hanım
Museum in Istanbul,
established in 1980,
was the first private
museum in our country.

needs of your collection. Afterwards, it is necessary to take steps by
considering details such as a space and environment suitable for
your works, museum officials who
will protect and present the works,
the interior design of the building,
and the needs of visitors. Of course, establishing a museum does
not only mean opening the pieces exhibited to the public; it also
means documenting that collection and opening it to research and
education. Of course, it is possible
to obtain information from open
sources on this subject, but if you
want to receive an academic education, there are undergraduate
and graduate programs with the
name of museology in our country
as well as at many universities
around the world.

The idea of exhibiting works often
comes to collectors' mind when they
can no longer fit or properly preserve
the pieces they have accumulated,
because for them this collection which has taken years, is actually a passion. This collection can be something
of artistic or historical value, such as
Anatolian kitchen utensils, late Ottoman women's clothes, or it can also
be pieces that only you like to collect,
such as seashells.
You've come this far, you think you
have a good collection and you're ready to share it with people, so the first
thing you need to do is get permission
from the ministry and decide on the
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ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESI
ANKARA ETHNOGRAPHY MUSEUM

SADBERK HANIM MÜZESI
SADBERK HANIM MUSEUM
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Atölye / Workshop
TROYA MÜZESI
TROY MUSEUM

Troya Müzesi,
Çanakkale İli,
Merkez İlçesi’ne
bağlı Tevfikiye Köyü
sınırları içinde yer
alan, UNESCO’nun
1998 yılında Dünya
Kültür Mirası
Listesi’ne aldığı, Troya
Antik Kenti girişinde
yer almaktadır.
The Troy Museum is
located at the entrance of
the Ancient City of Troy,
which is inside the limits
of Tevfikiye Village in the
Merkez District of Anakale
Province, and was added to
the UNESCO World Cultural
Heritage List in 1998.
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İHTIŞAMLI TROYA

GLORIOUS TROY

Tarihte birçok medeniyete
ev sahipliği yapmış, zenginlik
ve ticaret şehri olarak bilinen
Troya, Çanakkale Boğazı’nın
güneyiyle Kaz Dağları’nın kuzeybatısında yani bugünkü
Tevfikiye Köyü’nde bulunan
antik bir şehirdir. Homeros’un
iki destanından biri olan İlyada’da anlattığı Troya Savaşı
burada gerçekleşmiş. 1870’te
Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından keşfedilen
şehir, 1998 yılında Unesco Dünya Mirasları listesine girmiş ve
o zamandan beri de millî park
statüsünde ziyaretçilerini ağırlamakta. 2013 yılında bu bölgenin düzenlenmesi için bir
proje yarışması başlatılmış ve
kazanan ekip Troya Müzesi’nin
inşasına başlamış. Troya Antik
Kenti girişinde yer alan bu ihtişamlı müze; teşhir, depolama,
idari birimler, açık ve sosyal
alanlarıyla ziyaretçiler için tam
kapsamlı bir tesis olarak tasarlanmış. Müze; Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya’nın Tunç Çağı,
İlyada Destanı ve Troya Savaşı,
Antik Dönem’de Troas ve İlion,
Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi ve Troya’nın İzleri adlı yedi bölümlü
bir hikâye gibi oluşturulmuş.
İlk rampada Troas’ın ilk yerleşimleri ile başlayan anlatım
ikincisinde Tunç Çağı ve Klasik
Dönem arasındaki geçiş ile devam etmiş ve üçüncü rampada ise Roma dönemi Troas ve
çevresi son bulmuş. Troya’nın
görkemli tarihi, daha müzenin
girişinden itibaren çıkarılan
mezar taşları, heykeller, kentlerin haritaları, animasyonlar ve
fotoğraflarla desteklenerek her
anlamda etkileyici bir müze
oluşturulmuş.

Troy, which has hosted many civilizations in history and is known
as the city of wealth and trade,
is an ancient city located in the
south of the Çanakkale Strait and
in the northwest of the Kaz Mountains, in today's Tevfikiye Village.
The Trojan War, which Homer described in one of his two epics, the
Iliad, took place here. The city, discovered in 1870 by the German archaeologist Heinrich Schliemann,
was listed as a Unesco World Heritage site in 1998 and has since
received visitors under the status
of a national park. In 2013, a project competition was launched
for the organization of this region
and the winning team started the
construction of the Trojan Museum. This magnificent museum,
which is located in the entrance
of Troy Ancient City is designed as
a full-scale facility for visitors with
its exhibitions, storage, administrative units, and open and social
areas. The museum was created
as a seven-part story called Archaeology of the Troas Region,
Bronze Age of Troy, Iliad Epic and
Trojan War, Troas, and Ilion in the
Ancient Period, Eastern Roman
and Ottoman Period, Archaeological History and Traces of Troy.
The narrative, which started with
the first settlements of Troas on
the first ramp, continued with the
transition between the Bronze
Age and the Classical Period in
the second and the Roman period Troas and its surroundings
ended on the third ramp. An impressive museum was created in
every aspect by supporting the
magnificent history of Troy with
tombstones, sculptures, maps
of cities, animations, and photographs from the entrance of the
museum to the exit.

MÜZEDE DIKKAT EDILMESI
GEREKEN KURALLAR:
l Müzede gürültü̈ yapmayın.
l Müzede fotoğraf çekmeyin.
l Müzede bir şey yemeyin ve
içmeyin.
l Müzede yapılan uyarıları
dikkate alın.
l Müzede sergilenen eserlere
dokunmayın.
l Müze rehberinize merak
ettiklerinizi mutlaka sorun.
l Müzede size sunulan dünyayı tanımaya çalışın, o günlerle sizin dünyanız arasında
köprüler kurun.

THE RULES TO BE OBEYED
IN THE MUSEUM:
l Don't make noise in the
museum.
l Don't take pictures in the
museum.
l Do not eat or drink in the
museum.
l Take notice of the warnings
in the museum.
l Do not touch the exhibited
artifacts in the museum.
l Please ask your museum
guide about things you are
curious about.
l Therefore, try to familiarize
yourself with the world offered to you and build bridges
between those days and your
world.
TROYA MÜZESI
TROY MUSEUM
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Firdevs Çağlar

EL EMEĞI GÖZ NURU
MÜCEVHERLERDEN
ÜRETIM TEZGÂHLARINA
From Handicraft Jewels to
Production Looms
•
Takı ve süslenme kültürü arkeolojik dönemlere kadar uzanmaktadır. İnsanoğlunun
varlığının ilk bilindiği dönemlerde deniz ve hayvan kabuklarından, hayvan dişlerinden
ve değerli madenlerden elde edilen süs eşyaları; günümüzde değerli taşlarla bezenmiş,
vitrinleri süsleyen göz alıcı mücevherlere dönüşmüştür. Güzelliği, zenginliği ve gücü
temsil eden, sosyal statünün önemli bir göstergesi olan bu zengin sanat dalı, uygarlıkların kültür ve geleneklerinin de önemli bir yansımasıdır.

Jewelry and adornment culture can be traced back to archaeological times. When the
existence of humans was first discovered, ornaments made from sea and animal shells,
animal teeth, and valuable metals evolved into eye-catching jewels decorated with
precious stones that grace the showcases today. This rich branch of art, which reflects
beauty, prosperity, and power and is a significant indicator of social rank, is also a mirror
of civilizations' cultures and customs.

Mücevher ve kuyum sanatı, Rönesans ile İtalya’da güzel sanatların bir
dalı hâline geldi. 19. yüzyıla gelindiğinde ise mücevherler, sanayileşmenin ve dolayısıyla seri üretimin
etkisiyle orta sınıfın ulaşabileceği bir
değere dönüştü.
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With the Renaissance, jewelry and goldsmithing became branches of fine
arts in Italy. By the nineteenth century,
jewelry had become a value that the
middle class could afford as a result of
industrialization and thus mass manufacture.
MART / MARCH
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Altın Elbiseli Adam,
tarih ve sanat
açısından değerli
bir buluntudur.
The Man in the Golden
Dress is a valuable find for
history and art.

TARİHTEKİ SAKLI HAZİNELER

TREASURES HIDDEN IN THE HISTORY

Mücevher işleme sanatının tarihine ışık
tutmak için geçmişte bir yolculuğa çıkacak olursak bozkırın kuyumcuları İskitlerle karşılaşmamız işten bile değil. MÖ
4. yüzyılda altın çağını yaşayan İskitlerin ölüm sonrası yaşam için hazırladığı
kurganlar ise âdeta mücevherat ve kuyumculuk zanaatının en nadide örneklerinin sergilendiği bir müze konumunda. Özellikle krallara ait kurganlar; altın
diadem, başlık, gerdanlık, kemer, bilezik,
küpe, yüzük ve kolye gibi mücevherlerin
paha biçilmez örneklerinin bulunduğu
birer saklı hazine...

If we travel back in time to throw light on
the serene splendor of the art of jewelry,
we are bound to come upon the Scythians, the jewelers of the steppe. The kurgans constructed for the afterlife by the
Scythians during their golden age in the
4th century BC are almost like museums
displaying the rarest pieces of jewelry
and goldsmith art. The king's kurgans, in
particular, are a hidden treasure, containing rare specimens of jewels like gold
diadems, headgear, necklaces, belts, bracelets, earrings, and rings.

ALTIN ELBİSELİ ADAM
İskitlerin hüküm sürdüğü dönemde,
altın ve değerli mücevherler sadece takılarda ve savaş aletlerinde değil kıyafetlerde de oldukça yaygın bir şekilde
kullanılıyordu. Tarih derslerinden hatırladığımız “Altın Elbiseli Adam” mücevher
işleme sanatının en hayranlık uyandırıcı örneklerinden biri. Esik Kurganı’nda bulunan MÖ 5. yüzyıla ait bu zırhın
üzerinde 3 binden fazla el işlemesi altın
plaka dikkat çekiyor. Altın iplikle dikilmiş kaftan ve kalpağın yer aldığı zırhta;
farklı büyüklükte 150 altın plaka işlenmiş
kakmalı uzun demir kılıç, yarısı deri yarısı
ahşap hançer, bir de altın işlemeli kamçı

THE MAN IN GOLDEN DRESS
Gold and exquisite jewels were widely
employed not just in jewelry and military instruments, but also in clothes during the Scythians' reign. "Man in Golden
Dress," as we recall from history courses,
is one of the most admirable examples of jewelry crafting. More than 3,000
hand-embroidered gold plates draw attention to this 5th century BC armor discovered in the Issyk kurgan. The armor
consists of a caftan and a cape embroidered with gold thread, as well as a long
iron sword inlaid with 150 gold plates of
varying sizes, a half leather, half wooden dagger, and a gold inlaid whip. The
7,000-year-old "Man in Golden Dress"

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation
bulunuyor. Yedi bin küsur yaşındaki “Altın Elbiseli Adam”ın mühür olarak kullandığı ilginç görünümlü bir de yüzüğü
var. Binlerce yıl öncesinden kalma böyle
bir sanat eserinin ortaya çıkarılması, mücevher işleme sanatının ne kadar köklü
bir uğraş olduğunun ve ne ölçüde değişim geçirdiğinin kanıtı durumunda.
ASYA’DAN ANADOLU
TOPRAKLARINA
Asya’dan bugün yaşadığımız Anadolu
topraklarına geçtiğimizde ise Alacahöyük’te MÖ 3000 yıllarına ait bir kuyumcu
atölyesi karşımıza çıkıyor. Atölyedeki el
aletleri, mücevher ustalığının bu topraklarda yaklaşık beş bin yıllık bir tarihi olduğunun göstergesi. Anadolu’ya yerleşen
Hititler, Urartular, Frigyalılar, İyonyalılar,
Lidyalılar ve Romalılar mücevher ustalığını kendi kültürleriyle harmanlayarak
bu sanatı ileri bir noktaya taşımışlar. Bu
uygarlıklar sayesinde Anadolu topraklarında mücevher konusunda köklü bir
gelenek oluşmuş ve yüksek estetik zevk
birikimi gerçekleşmiştir.

also possesses an unusual ring that he
uses as a seal. The discovery of such a
work of art thousands of years ago demonstrates how deeply rooted the art of
jewelry making is, as well as how far it has
progressed.
FROM ASIA TO ANATOLIAN LANDS

ALTIN ELBİSELİ ADAM
THE MAN IN GOLDEN DRESS
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When we crossed from Asia to the Anatolian lands where we dwell now, we discovered a jewelry workshop going back
to 3000 BC and the hand tools in this
workshop at Alacahöyük, indicating that
jewelry art has a five-thousand-year history in these regions. By blending jewelry
craft with their own civilizations, the Hittites, Urartians, Phrygians, Ionians, Lydians, and Romans who arrived in Anatolia
elevated this art to unprecedented levels.
Because of these civilizations, a deep-rooted heritage in jewelry was created in
the Anatolian lands, as well as a high level
of aesthetic pleasure.

Hititler, Urartular,
Frigyalılar,
İyonyalılar,
Lidyalılar ve
Romalılar mücevher
ustalığını kendi
kültürleriyle
harmanlamış ve
bu sanatı ileri bir
noktaya taşımıştır.
Hittites, Urartians,
Phrygians, Ionians,
Lydians and Romans
blended jewelery
craftsmanship with their
own cultures and carried
this art to an advanced
point.
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KAPALIÇARŞI’DAN DÜNYAYA
Pek çok değişik mücevher stili arasından en önemlilerini Anadolu’ya getirenler ise Selçuklulardır. Selçukluların
mirasını devralan Osmanlı Devleti’nin
güçlenmesi ve genişlemesi ile mücevher işleme sanatı İstanbul’da büyük
önem kazanmış. Fatih Sultan Mehmed
döneminde Kapalıçarşı’nın açılmasıyla
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun
mücevher merkezi hâline gelmiş. Sultan Süleyman’ın saltanatı esnasında da
İstanbul, dünyanın en önemli cazibe
merkezlerinden biriydi. Bu dönemde
İstanbul’da mücevher fuarlarının düzenlendiği tarihî kaynaklarda geçer.
Altın ve mücevherle özdeşleşen 600
yıla yakın bir geçmişe sahip Kapalıçarşı,
zaman içinde el yapımı mücevher konusunda uluslararası bir ün kazanmıştır. Osmanlı Sarayı için ince ince işlenen
eserler kadar Avrupa ve Asya’daki saraylara gönderilmek üzere tasarlanan eşsiz mücevherler de göz alıcıdır. Osmanlı
sarayındaki sayısız üst düzey isme ve
payitahtı ziyaret eden yabancılara tasarımlar gerçekleştiren Osmanlı zanaatkârları, binlerce farklı mücevher çeşidini
dünya piyasalarına arz etmiştir.

Fatih Sultan
Mehmed
döneminde
açılan Kapalıçarşı
zamanla Osmanlı
İmparatorluğu'nun
merkezi hâline
gelmiştir.
The Grand Bazaar, which
was opened during the
reign of Mehmed the
Conqueror, became the
center of the Ottoman
Empire over time.

FROM GRAND BAZAAR
TO THE WORLD
Among the many distinct jewelry styles,
the Seljuks were responsible for introducing the most important jewelry style to
Anatolia. The craft of jewelry production
grew in importance in İstanbul as the Ottoman Empire strengthened and expanded, taking up the legacy of the Seljuks.
With the establishment of the Grand
Bazaar during the reign of Mehmed the
Conqueror, İstanbul became the Ottoman Empire's jewelry center. During Sultan Suleiman's reign, İstanbul was one of
the world's most prominent tourist destinations. During this period, historical
sources suggest that jewelry fairs were
conducted in İstanbul.
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MAHARETLİ ZANAATKÂRLAR
MAKİNELERE KARŞI

SKILLFUL CRAFTERS VERSUS
MACHINES

Hindistan ile İtalya’nın ardından dünyanın en büyük üçüncü mücevher üreticisi
durumundaki Türkiye, modern teknolojinin ve seri üretimin en aktif şekilde kullanıldığı ülkelerden biri. Türkiye’de el yapımı mücevher sektöründeki dönüşüm
ve sanayi tipi üretime geçiş 1976 ile 2001
tarihleri arasında yaşandı. İstanbul’daki
el yapımı mücevher ustaları, 1990’lara
dek mesleklerini geleneksel yöntemlerle icra etmeyi sürdürdüler ve değişime
direndiler.

Türkiye, the world's third-largest jewelry
maker after India and Italy, is one of the
countries where contemporary technology and mass production are actively
utilized. Between 1976 and 2001, Türkiye's
handcrafted jewelry sector underwent
a revolution and transition to industrial
manufacture. Until the 1990s, İstanbul's
handmade jewelry experts practiced
their craft using traditional methods and
resisted change.

Günümüzde makineleşmeye meydan
okuyan el yapımı mücevher ustası sayısı ise oldukça az. Sayıları gittikçe azalsa
da hünerleri sayesinde oldukça ünlenen
sanatkârlar da mevcut. Öte yandan, sanatkârlıktan ziyade zanaat icra eden,
“marka değeri” yakalayamayan el yapımı mücevher ustalarının çoğunluğu,
makinelerin insan gücünün yerini almasıyla birlikte ciddi ekonomik sıkıntılarla
mücadele etmek durumunda.
Günümüzde, usta-çırak ilişkisi içerisinde
uzun yıllarda edinilen becerilerin eskisi
kadar ehemmiyeti kalmadı. Makinelerin devreye girmesiyle maharet isteyen
işler, çok daha az ustalaşmış kişiler tarafından kolayca halledilebilir hâle

Today, there are only a few experts in
handmade jewelry that defies mechanization. Although their numbers are
dwindling, there are still artisans who
are well-known for their abilities. On the
other hand, the majority of handcrafted
jewelry experts who perform crafts rather than artistry and are unable to generate "brand value" face considerable economic difficulties as machines replace
labor.

•
Günümüzde
yenilikçi tasarımlar
ve modern
teknolojiler ve
tekniklerle üretilen
mücevherler,
geleneğin izlerini
taşıyor.
Today, jewelery
produced with
innovative designs
and modern
technologies and
techniques carries
the traces of
tradition.

The abilities and skills developed over the
years in the master-apprentice relationship are no longer as vital as they once
were. Dexterous tasks became easier for
less trained people to handle with the introduction of machines. This circumstance allowed people who were still in the

With a roughly 600-year history associated with gold and jewelry, the Grand Bazaar has earned an international name in
time for handmade jewelry. The one-ofa-kind jewels created for European and
Asian palaces are just as eye-catching as
the splendidly produced masterpieces
for the Ottoman Palace. Ottoman craftsmen, who created designs for several
high-level people in the Ottoman palace and for foreign visitors to the capital,
introduced hundreds of unique jewelry
styles to global markets.
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geldi. Bu durum, henüz çıraklık ya da
kalfalık aşamasındaki kişilerin meslek
erbaplarına ihtiyaç duymadan üretime geçmesini sağladı. Bu zanaatı
edinmek için yıllarını vermiş ustalar
hem yaşları ilerlediğinden hem de
son teknoloji ve makinelere azımsanmayacak bedellerde yatırım yapmaları gerektiğinden sistemin dışına itildiler. Küçük ve orta ölçekli işletmeler,
dev şirketler karşısında çok da fazla direnemedi. Atadan dedeye mücevher
işlemekle uğraşan birçok zanaatkâr
kepenk kapatmak durumunda kaldı.
Sonuçta; makinelerin el işçiliğinin yerini almasıyla piyasadaki mücevher
arzı hızla artarken talebin aynı düzeyde kalması, mücevher üreticilerinin
pastadan aldığı payın daralmasına yol
açtı. Arzın arttığı, dolayısıyla rekabetin
kızıştığı piyasa koşullarında mücevherler artık çok daha ucuza satılıyor.
Her bütçeden insan pırlanta, altın, gümüş gibi mücevherlere sahip olabiliyor. Özellikle tek taş pırlanta gibi mücevherler çok geniş bir fiyat aralığında
satışa sunuluyor. Taşın büyüklüğüne,
değerine ve markasına göre her bütçeden insan tek taş yüzük takabiliyor.
Makineleşmeyle birlikte sektörde mücevher ustalığı yerini makine uzmanlığına, mücevheri bir bütün olarak
gören bakış açısı yerini mücevherle
parça parça iştigal edenlerin benimsediği bambaşka bir anlayışa bıraktı.
Günümüzde, mücevherlerin her bir
parçası bambaşka kişilerin elinden
geçiyor.
En eski sanat ve zanaat dallarından
biri olan mücevherat, hızla gelişen
teknolojiye yenik düşmeden geleneksel tekniklerin geçerliliğini korumaya
çalışıyor. Geçmişten günümüze, günümüzden ise geleceğe uzanırken
mücevherler, toplumların kültürlerini
ve estetik algılarını anlatmaya devam
edecektir.
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apprenticeship or journeyman stage to
begin production without the assistance of specialists. The experts who spent
years honing their trade were pushed
out of the system due to their age as
well as the excessive cost of the latest
technology and machinery. Small and
medium-sized businesses were unable to compete with large corporations,
and many jewelers, from ancestors to
grandfathers, were forced to close their
doors.
As a result, while the supply of the
jewelry in the market expanded significantly with the replacement of handicrafts, demand remained constant,
resulting in a shrinking of jewelry producers' share of the cake. Jewelry is
presently being sold at a significantly
lower price due to market conditions
in which supply is growing and competition is heating up. Jewelry such
as diamonds, gold, and silver is affordable for people of all income levels.
Solitaire diamonds, in particular, are
available for purchase at a wide range
of prices. A solitaire ring can be worn
by people of all income levels, depending on the size, value, and brand of
the stone.
Mechanization replaced jewelry mastery in the field with machine knowledge, and the vision that perceives
jewelry as a whole gave way to a completely new understanding acquired by
individuals who engage in jewelry piecemeal. Each piece of jewelry has now
passed through the hands of several
people.
Jewelry, one of the oldest fields of arts
and crafts, strives to maintain the validity of traditional techniques while keeping up with constantly evolving technology. Jewelry will continue to tell the
cultural and aesthetic views of societies
as they move from the past to the present and from the present to the future.
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Kayahan Demir

Ateş Ülkesi’nde Bir Müze
Cenneti: Bakü
A Heaven of Museums in the
Land of Fire: Baku
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•
“Ateş Ülkesi” ismiyle tanınan kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye doğru yelken açıyoruz. Sahip olduğu güzellikleriyle mutlaka gezilip görülmesi gereken şehirlerin başında
geliyor Bakü. Azerbaycan’ın neresine giderseniz gidin, kendinizi Türkiye’de gibi hissediyorsunuz. İnsanların samimiyeti, gezip gördüğünüz yerlerin şehirlerimizde gördüğümüz
yerlere olan benzerliği ilk etapta bu etkiyi uyandırıyor.
We sail towards Baku, the capital of Azerbaijan, a sister country known as the "Land of Fire". Baku
is one of the cities that must be visited for the beauties it has. Wherever you go in Azerbaijan, you
feel like you are in Türkiye. The sincerity of people, the similarity of the places you see in cities to
the places we see in our cities leave this impression in the first place.

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home
BAKÜ’NÜN BULUŞMA NOKTASI:
FEVVARELER MEYDANI
Fevvareler Meydanı, bu yerlerin başında
geliyor. Mağazaları, restoranları ve buluşma noktalarıyla kendinizi âdeta Taksim Meydanı’nda gibi hissediyorsunuz.
Bakü’nün en canlı, en hareketli noktalarından biri bu güzel meydan... Ayrıca
gezerken Sovyet döneminden kalma
estetik tasarımlı çeşmeleri görmeniz de
mümkün.
MODERN, SIRA DIŞI VE FÜTÜRIST:
HAYDAR ALIYEV KÜLTÜR MERKEZI

Mistik bir havası
olan kültür merkezi,
ilk baktığınızda
size gerçeküstü bir
dünyada olduğunuz
hissini verecek.

HAYDAR ALİYEV
KÜLTÜR MERKEZİ
HAYDAR ALIYEV
CULTURAL CENTER

The cultural center,
which has a mystical
atmosphere, will give
you the impression that
you are in a surreal world
when you look at it for
the first time.

Mutlaka gezilmesi gereken yerlerin
başında Haydar Aliyev Kültür Merkezi
de geliyor. Mistik bir havası olan kültür
merkezi, ilk baktığınızda sizde gerçek
üstü bir dünyada olduğunuz hissini
uyandıracak. Azerbaycan mitolojisinde yer alan Hazar Denizi’nin yükselişini
yansıtan merkezin mimarisi tek kelimeyle büyüleyici! Merkezin içinde kütüphane, müze, sanat galerileri, konser
ve konferans salonları bulunuyor.

THE MEETING POINT OF BAKU: THE
FOUNTAINS SQUARE
The Fountains Square is the leading
place among those places. You feel like
you are in Taksim Square with its shops,
restaurants, and meeting points. This
beautiful square is one of the most vibrant and dynamic spots in Baku... It
is also possible to see aesthetically designed fountains from the Soviet period.
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FEVVARELER MEYDANI
FOUNTAINS SQUARE

MODERN, EXTRAORDINARY AND
FUTURIST: HAYDAR ALIYEV
CULTURAL CENTER
One of the must-see places is the Haydar Aliyev Cultural Center. The cultural
center, which has a mystical atmosphere, will give you the impression that
you are in a surreal world when you look
at it for the first time. The architecture
of the center, which reflects the rise of
the Caspian Sea in Azerbaijani mythology, is just fascinating! The Center includes a library, museums, art galleries,
concerts and conference halls.
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İÇERI ŞEHIR

Eğer siz de zamanda
yolculuk makinesinin
icat edilmesini
bekleyenlerdenseniz,
artık beklemenize
gerek kalmadı. Keza
bu göz alıcı saray sizi
geçmişte yolculuğa
çıkaracak!
If you are one of those
who waited for the
invention of the time
travel machine, you no
longer have to wait. This
flamboyant palace will
take you on a journey
through the past!

AZERBAYCAN’IN İNCISI: İÇERI ŞEHIR
Bakü’nün kalbinde bulunan, etrafı surlarla kaplı, birçok tarihî yapıyı bulunduran
ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan
İçeri Şehir’den bahsetmezsek olmaz. İçeri
Şeher olarak da bilinen bu alan âdeta açık
hava müzesi görünümünde... Müzeleri,
daracık sokakları ve kafe-restoranlarıyla
turistlerin uğrak yeri olmuş. İçinde mahalle kültürünü yansıtan insanlarla karşılaşırsanız sakın şaşırmayın!
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PEARL OF AZERBAIJAN:
İÇERI ŞEHIR

BAKÜ’NÜN SONSUZ ALEVI:
ALEV KULELERI

THE ETERNAL FLAME OF BAKU:
FLAME TOWERS

Not to mention the İçeri Şehir, which is
located in the heart of Baku, surrounded by walls, has many historical buildings and is on the UNESCO World Heritage List. This area, also known as the
İçeri Şeher, almost looks like an open-air
museum... It has become a popular destination for tourists with its museums,
alleys, and cafe-restaurants. Don't be
surprised if you meet people who reflect
the neighborhood culture!

Başta da belirttiğim gibi “Ateş Ülkesi”
sembolik ismiyle bilinen Azerbaycan’ın
birçok noktasında Alev Kuleleri görürseniz şaşırmayın! Evet, bu kuleler tam
anlamıyla ismiyle müsemma... Dev alev
görünümündeki kulelerin yüksekliği
190 metreyi bulabiliyor. Bakü’nün her
noktasından görünen bu ihtişamlı kulelerin yapımı 2012 yılında tamamlanmış. Birçoğu türüne göre rezidans, otel
veya ofis olarak hizmet veriyor. On bin
adet led ile yapılan ışık şovlarını mutlaka görmelisiniz.

As I mentioned at the beginning, do not be
surprised if you see Flame Towers in many
parts of Azerbaijan, known as the symbolic
name of "The Land of Fire"! Yes, these towers are literally true to their names. Giant
flaming towers can be up to 190 meters
high. These magnificent towers are seen
from all over Baku. They were completed
in 2012. Many serve as residences, hotels,
or offices, depending on their type. You
should definitely see the light shows made
with ten thousand led lights.

ATEŞ DIYARI: YANARDAĞ

LAND OF FIRE: YANARDAĞ

Azerbaycan’ın aldığı “Ateş Ülkesi” sembolik isminin hakkını verdiği başka bir
noktaya seyahat ediyoruz şimdi. Burası
bir Yanardağ... “Bu devirde ateşler saçan
yanardağlardan kaldı mı ki?” dediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet, böyle bir
Yanardağ var ve Bakü’ye yaklaşık yarım
saat uzaklıkta! Burası alevlerin asla sönmediği, aksine sürekli yanan bir ocak
görünümünde... Yer altından sızan doğalgazın yüzyıllardır yanması ile oluşmuş bu doğa harikası, şu anda müze
olarak hizmet veriyor.

We are now travelling to another place that
recompenses the name of the "Land of
Fire" that Azerbaijan has. This is a volcano...
I kind of hear you saying, "Are there any volcanoes that flare out in this era?" Yes, there
is such a Volcano, and it is about half an
hour away from Baku! On the contrary, this
place looks like a furnace where the flames
never die down. This natural wonder, which
has been formed by the burning of natural
gas that has leaked underground for centuries, now serves as a museum.

THE GLORIOUS PALACE OF THE
EAST: SHIRVANSHAH'S PALACE
The Shirvanshah's Palace is in the İçeri
Şehir. The palace, which belongs to the
Shirvanshah State, has survived since
the 15th century. This edifice, which has
been serving as a museum since 1964,
has very impressive architecture. In the
palace, where there are places built by
the Ottomans, baths, mosques, and
tombs attract attention. If you are one
of those who waited for the invention of
the time travel machine, you no longer
have to wait. This flamboyant palace will
take you on a journey through the past!

DOĞU’NUN GÖRKEMLI SARAYI:
ŞIRVANŞAHLAR SARAYI
Şirvanşahlar Sarayı, İçeri Şehir’in içinde
kalıyor. Şirvanşah Devleti’ne ait olan saray
15. yüzyıldan beri ayakta kalmış ve günümüze kadar varlığını sürdürmüş. 1964 yılından beri müze olarak hizmet veren bu
görkemli yapıt, çok etkileyici bir mimariye sahip. Osmanlılar tarafından yapılan
yerlerin de bulunduğu sarayda hamam,
cami ve türbe göze çarpıyor. Eğer siz de
zamanda yolculuk makinesinin icat edilmesini bekleyenlerdenseniz, artık beklemenize gerek kalmadı. Keza bu göz alıcı
saray sizi geçmişte yolculuğa çıkaracak!
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ŞIRVANŞAHLAR SARAYI
SHIRVANSHAH'S
PALACE

ALEV KULELERI
FLAME TOWERS
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TARIHIN İZINDE: BIBIHEYBET CAMII
En güzel cami örnekleri arasında sayılan Bibiheybet Camii de Bakü’nün sınırları içinde yer alıyor. Şirvanşahlar döneminde yapılan bu güzelim cami, 1936
yılında Bolşevikler tarafından yıkılmış,
şimdiki hâline 1997 senesinde getirilmiştir. Özellikle cami içindeki detay ve
süslemeler tek kelimeyle göz alıcı...
DOĞA HARIKASI:
GOBUSTAN MILLÎ PARKI

1930'larda yıkılan
Bibiheybet Camii,
1990'lı yıllarda inşa
edilmiş olup eski
caminin birebir
kopyasıdır.
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BİBİHEYBET CAMİİ
BIBI-HEYBAT MOSQUE

The Bibi-Heybat Mosque,
which was destroyed in
the 1930s, was built in
the 1990s and is an exact
copy of the old mosque.

Şimdi sizi Bakü’ye sadece bir saat mesafede olan, içinde tarih öncesi çağlardan günümüze kadar çok sayıda medeniyet eserlerinin sergilendiği bir açık
hava müzesine götürüyorum. Dünya
mirası listesinde de bulunan Gobustan
Millî Parkı’nı rehberli turlarla keşfetmeniz mümkün. Bölgede bulunan oyma
ve çizimler, âdeta geçmişin yaşam izlerini gözlerinizin önüne seriyor. Bakü’den kalkan günübirlik turlar eşliğinde bu doğa harikasını gönül rahatlığıyla
gezebilirsiniz.

Çamur
Volkanları olarak
isimlendirilen ve
doğal birer anıt
statüsünde olan
bu volkanlar, âdeta
minyatür birer
yanardağa benziyor.
These volcanoes, which
are called Mud Volcanoes
and have the status of
natural monuments,
are just like miniature
volcanoes.

BREATHTAKING:
MUD VOLCANOES
I'd like to introduce you to another
natural phenomenon that is half an
hour away from Gobustan National Park. These volcanoes, which are
called Mud Volcanoes and have the
status of natural monuments, are
just like miniature volcanoes. The
volcanoes boiling with mud in the
pools formed on their tops are definitely worth seeing! I would also like
to give you the following information about this issue: One third of
these mud volcanoes in the world
are located in Azerbaijan!
GIANT AZERBAIJANI FLAG:
NATIONAL FLAG SQUARE

NEFES KESICI: ÇAMUR VOLKANLARI

IN PURSUIT OF HISTORY:
BIBI-HEYBAT MOSQUE
Bibi-Heybat Mosque, which is among the
most beautiful mosque examples, is also
within the borders of Baku. This beautiful
mosque, built during the Shirvanshah period, was destroyed by the Bolsheviks in
1936 and restored in 1997. In particular, the
details and decorations in the mosque are
just eye-catching...
NATURE WONDER:
GOBUSTAN NATIONAL PARK
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ÇAMUR VOLKANLARI
MUD VOLCANOES

GOBUSTAN MILLÎ PARKI
GOBUSTAN NATIONAL PARK

Now I am taking you to an open-air museum, which is only an hour away from Baku,
where many of civilization's works have
been exhibited from prehistoric times to
the present day. It is possible to explore
Gobustan National Park with guided tours,
which is also on the world heritage list. The
carvings and drawings found in the region
reveal the traces of the past. You can visit
this natural wonder with peace of mind
with daily tours departing from Baku.

If you are wondering the answer
to this question, I invite you to the
National Flag Square in Baku! This
is where the giant Azerbaijani flag,
measuring 70×35 meters, flies on
its 162-meter-long pole. If you can
walk along the coast and reach the
square, you can see this magnificent flag that waves on one of the
world's longest flagpole.

Gobustan Millî Parkı’na yarım saat mesafede olan başka bir doğa harikası
olayla tanıştırmak isterim sizi. Çamur
Volkanları olarak isimlendirilen ve doğal birer anıt statüsünde olan bu volkanlar, âdeta minyatür birer yanardağa
benziyor. Tepelerinde oluşan havuzlarda çamur kaynayan volkanlar kesinlikle görülmeye değer! Ayrıca bu konuyla
ilgili şöyle bir bilgi de vermek isterim:
Dünyada bulunan bu çamur volkanlarının üçte biri Azerbaycan’da bulunuyor!
DEV AZERBAYCAN BAYRAĞI:
DEVLET BAYRAĞI MEYDANI
Bir bayrağın boyutları en fazla ne kadar
büyüklükte olabilir? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız sizi Bakü’deki
Bayrak Meydanı’na davet ediyorum!
Burası 70x35 metre boyutundaki dev
Azerbaycan bayrağının yaklaşık 162
metre uzunluğundaki direkte dalgalandığı yer. Şayet sahil boyunca yürüyüş
yapıp meydana kadar ulaşabilirseniz,
dünyanın en uzun bayrak direklerinden
birinde dalgalanan bu görkemli bayrağı görebilirsiniz.
DEVLET BAYRAĞI MEYDANI
GIANT AZERBAIJANI FLAG
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BAKÜ KRISTAL SALONU
BAKU CRYSTAL HALL

Bakü’de kendinizi
Venedik’teymiş
gibi hissetmek
istiyorsanız Mini
Venice’i ziyaret
edebilirsiniz.
You can visit Mini Venice
if you would like to feel
like you are in Venice.
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FLAMBOYANT: BAKU CRYSTAL HALL

ORTAK BIR KÜLTÜR: HAMAMLAR

If you've come all the way to the Square
of the State Flag, I suggest you go a little
further. Because you will be greeted by
something similar to the crystal located
right next to the square. This is the Baku
Crystal Hall, as you remember from the
Eurovision Song Contest... Although
this hall was built for the competition,
it also hosts many events such as sports
competitions and concerts. Don't be
surprised if you see the reflection of the
lights of the Baku Crystal Hall over the
Caspian Sea! Such a visual treat...

Azerbaycan ve Bakü’ye gelmişken hamam kültüründen bahsetmezsek olmaz. Azerbaycan’la ortak bir tarihe sahip olduğumuz için hâliyle kültürlerimiz
de benzemekte. Hamam kültürü de bu
ortak noktalarımızdan biri... Buradaki
hamam kültürünün çok kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin buradaki
hamamlarda yemek de yenebiliyor. Hamamların birçoğu müze görünümünde, oldukça otantik bir havası var.

CUTE STRUCTURE OF THE CITY:
MINI VENICE

GÖZ ALICI: BAKÜ KRISTAL SALONU
Bayrak Meydanı’na kadar geldiyseniz
biraz daha ilerlemenizi tavsiye ederim. Zira sizi meydanın hemen yanında bulunan kristale benzer bir şey
karşılayacak. Burası Eurovision Şarkı
Yarışması’ndan da hatırlayacağınız,
Bakü Kristal Salonu... Bu salon yarışma için inşa edilmiş olsa da aynı zamanda spor müsabakaları ve konserler gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği
yapıyor. Hazar Denizi üzerinde Bakü
Kristal Salonu’nun ışıklandırmalarının
yansımasını görürseniz şaşırmayın!
Tam bir görsel ziyafet...

Would you like to feel like you're in Venice in Baku? If you say 'yes', come to the
Mini Venice! You can go around the canals of this miniature park, also known
as Mini Venice, with a gondola and enjoy the wonderful view. There are so
many beautiful sights here that you can
immortalize the moment with photographs. You will not regret coming.

MÜZE CENNETI BAKÜ

Hamamlarında
dahi müze havası
olan bir şehre
verilebilecek en
güzel isim “Müze
Cenneti” olmalı
şüphesiz.
The most beautiful
name that can be given
to a city that even has a
museum atmosphere in
its hammams should be
"Museum Paradise".

Hamamlarında dahi müze havası olan
bir şehre verilebilecek en güzel isim
“Müze Cenneti” olmalıdır şüphesiz. Evet,
Bakü tam manasıyla bu tanıma uyuyor.
Şehirde birbirinden güzel mimari ile
oluşturulmuş, bünyesinde sayısız eserleri barındıran birçok müze bulunuyor.
Bunlardan en bilinenleri; Minyatür Kitap Müzesi, Nizami Azerbaycan Edebiyat Müzesi, Azerbaycan Devlet Tarih
Müzesi ve Azerbaycan Halı Müzesi...

A COMMON CULTURE:
HAMMAMS (BATHS)
When you come to Azerbaijan and Baku, it
is impossible not to mention the hammam
culture. Since we have a common history with Azerbaijan, our cultures are similar.
Hammam culture is one of the things we
have in common... We can say that the hammam culture here is very comprehensive. For
example, you can eat in the hammams here.
Many of the hammams look like museums,
they have a very authentic atmosphere.

Öyleyse şimdi yazının en heyecan verici
yerine gelelim.

A HEAVEN OF MUSEUMS BAKU

ŞEHRIN ŞIRIN YAPISI: MINI VENICE
Bakü’de kendinizi Venedik’teymiş gibi
hissetmek ister miydiniz? Eğer cevabınız ‘evet’ ise sizi Mini Venice’ye alalım! Mini Venedik olarak da bilinen bu
minyatür parkın kanallarında gondol
ile gezebilir, harika manzaranın tadını
çıkarabilirsiniz. Burada fotoğrafla anı
ölümsüzleştirebileceğiniz o kadar güzel manzaralar var ki, emin olun geldiğinize pişman olmayacaksınız.
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HAMAMLAR
HAMMAMS (BATHS)

MINI VENICE
MINI VENICE

AZERBAYCAN DEVLET TARIH MÜZESI
NATIONAL MUSEUM
OF HISTORY OF AZERBAIJAN

Undoubtedly, the most beautiful name that
could be given to a city which has a museum atmosphere even in its baths should be
“Museum Paradise”. Yes, Baku exactly fits
that description. There are many museums
in the city that are created with beautiful architecture and contain countless artifacts.
The most well-known of these are Museum
of Miniature Books, Nizami Museum of Azerbaijani Literature, National Museum of History of Azerbaijan, Azerbaijan Carpet Museum…
So, let's get to the most exciting part of the
article.
MART / MARCH
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AZERBAIJAN CARPET MUSEUM

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home

Azerbaycan Halı Müzesi, katlanmış rulo halı şeklinde tasarlanmış müze
binasında ziyaretçilerini ağırlıyor.
Azerbaijan Carpet Museum welcomes its visitors in the museum
building designed in the form of folded rolled carpets
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Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home
DÜNYADA BIR İLK:
AZERBAYCAN HALI MÜZESI

FIRST IN THE WORLD:
AZERBAIJAN CARPET MUSEUM

1967 senesinde açılmış, ülkenin
ve dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Azerbaycan
Halı Müzesi’nde kısa süreli bir
seyahate ne dersiniz? “Kilim
Müzesi” olarak da bilinen ve dışarıdan bakıldığında katlanmış
bir halı şeklinde görünen müzenin şehrin merkezinde denize çok yakın bir konumu var.
Halıcı Ressam Letif Kerimov’un
rehberliği ile kurulan müzeyi önemli bir konuma getiren
özelliği, dünyanın ilk ve en büyük halı müzesi olması. Müzede toplamda altı binin üzerinde halı bulunuyor. Şayet halı ve
kilim tutkunuysanız, daha önce
hiç görmediğiniz desenli tasarımları bu müzede göreceğinize emin olabilirsiniz.

What about a short-term trip to
the Azerbaijan Carpet Museum,
which was opened in 1967 and is
one of the most important museums of the country and the
world? The museum, which looks
like a folded carpet from the outside and also known as “Rug Museum”, is located in the center of
the city, very close to the sea. Established with the guidance of
Carpet Painter Letif Kerimov, the
museum's feature that brings it to
an important position is that it is
the first and largest carpet museum in the world. There are more
than six thousand carpets in total
in the museum. If you are a carpet or rug enthusiast, in this museum, you can be sure that you
will see patterns and designs you
have never seen before.

Müze koleksiyonunda, 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Kasımuşağı halıları, Karabağ halıları
gibi kendi yörelerine özgü desenleri görebilirsiniz. Bu halılar,
kronolojik sırayla ve bölgelerine
göre müzede sergilenmekte.
Müze, pazartesi hariç her gün
ziyaret edilebiliyor. Bakü’ye gelmişken kıymetli halılarla donatılmış bu önemli müzeyi gezmeden dönmemenizi tavsiye
ederim.

In the museum collection, you
can see patterns unique to their
regions such as Kasımuşağı carpets and Karabakh carpets from
the 14th century to the 20th century. These carpets are exhibited
in the museum in chronological
order and according to their regions. You can visit the museum
every day except Monday. While
you are in Baku, I recommend you
not return without visiting this important museum equipped with
precious carpets.

Şüphesiz ki “Müze Cenneti”
Bakü’de çok daha fazla gezilecek yer var. Bakü’deki turizmin
hak ettiği ölçüde katlanarak
artmasını dileriz. Elinizde haritanız, kalbinizde keşfetme arzunuz eksik olmasın!

Undoubtedly, there are many
more places to visit in Baku. We
hope that tourism in Baku will increase exponentially to the extent
it deserves. Make sure you have
your map and your desire to explore in your heart!

AZERBAYCAN HALI MÜZESI
AZERBAIJAN CARPET MUSEUM

Azerbaycan Halı
Müzesi sanat,
zanaat ve kültürel
miras çalıșmalarıyla
öne çıkan
müzelerden biridir.
Azerbaijan Carpet
Museum is one of the
prominent museums
with its art, craft and
cultural heritage works.
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Fatih Çavuşoğlu

ONLAR FİLENİN
GÜVERCİNLERİ
PIGEONS OF THE NET
•
Kadın emeği tıptan finansa, akademiden bürokrasiye, tarımdan ticarete;
iş yaşamının her alanına yansıyor. Edebiyat, müzik, tiyatro sinema, tasarım, moda gibi sanat dallarında da müthiş bir kadın üretkenliği görüyoruz.
Kadınlar gücü, azmi ve enerjileriyle sporda da başarıdan başarıya koşuyor.
Özellikle voleybol, kadınların öne çıktığı takım sporlarından biri olarak biliniyor. Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu sayımızda,
PTT Spor Kadın Voleybol Takımı’nı sayfalarımıza konuk ediyoruz.
Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile birlikte Sultanlar Ligi’ne adını yazan Filenin Güvercinleri, hedeflerine emin adımlarla ilerlerken başarı çıtasını da Avrupa Kupası’na yükseltiyor.
Women's labor can be found in all aspects of business life, including medicine, finance, academia, bureaucracy, agriculture, and commerce. We can
see a high level of female creativity in the fields of art, including literature,
music, theater, cinema, design, and fashion. With their strength, determination, and enthusiasm, women are riding high in sports as well. Volleyball,
in particular, is known as one of the team sports in which women become
prominent. The PTT Spor Women's Volleyball Team is featured on the pages
of this issue, which commemorates March 8th International Women's Day.
The Pigeons of the Net, who gained their reputation in the Sultans League
under the leadership of Head Coach Mehmet Bedestenlioğlu, are raising the
bar for success in the European Cup while making steady progress toward
their objectives.
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Filenin Güvercinleri olarak hedeflerinizden bahseder misiniz?

Takım olarak hedefimiz Avrupa
kupalarına gitmek, bu hedefe de
çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Sıralama olarak şu an 6.’yız.
Fakat daha üst sıralarda yer almak
için elimizden geleni tüm gayretimizle yapacağız. PTT’yi önümüzdeki sezonlarda Avrupa Kupası’na
taşımak en büyük temennimiz.
Bir kadın sporcu olarak 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir
mesajınız var mı?

Ceren Nur Domaç
Voleybol kadınların öne çıktığı spor dallarından biri. Türkiye’de voleybola gösterilen ilgiden memnun musunuz?

Kadınlarda voleybol adına gerçekten çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Milli voleybol takımımız bu yaz
bizi çok gururlandırdı. Tüm Türkiye ekran başında onları
izledik. Doğal olarak bu ilgi ligimize de yansıdı. Geçtiğimiz dönemlere nazaran çok daha fazla seyircimiz oluyor
ve bu gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bu ilgi bize güç ve
moral veriyor.

Volleyball is one of the sports where women become
prominent. Are you pleased with the level of interest in
volleyball in Türkiye?

In women's volleyball, I believe we are quite successful.
This summer, our national volleyball team made us very
proud. Our whole country watched them on the screen.
Naturally, this enthusiasm affected our league. We have
much more audience than in previous periods, which
makes us very delighted.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü en içten dileklerimle kutluyor,
kadınların isteyip de başaramadığı
bir şeyin olmadığını düşünüyorum.
Eğitimden sanata, çalışma hayatından spora kadınların her alanda var
olmasını diliyorum. Kadına yönelik
her türlü şiddetin son bulmasını istiyorum. Biz de PTT Spor’un kadın
voleybol takımı olarak tüm gücümüzle mücadele etmeye devam
edeceğiz! Bu vesileyle herkesi maçlarımızı izlemeye beklediğimizi de
belirtmek istiyorum.

Ceren Nur
Domaç’ın babası
eski bir basketbol
oyuncusuymuş.
Voleybola
babasının
teşvikiyle
9 yaşında
başlayan Ceren
“İçimdeki spor
aşkı babamdan
geliyor.” diyor.
Ceren Nur Domaç's
father used to be a
basketball player.
"My enthusiasm for
sports comes from
my father." says
Ceren, who began
playing volleyball at
the age of nine with
her father's support.

This enthusiasm provides us with
strength and morale.
Could you tell us about your goals
as the Pigeons of the Net?

Our team's goal is to compete in the
European Cups, and I believe we are
on the verge of achieving that goal.
We are presently ranked sixth. However, we will make every effort to
improve our ranking. Our ultimate
ambition is to take the PTT to the European Cup in the following seasons.
Do you have a special message for
March 8th, International Women's
Day, as a sportswoman?

I wish everyone a happy March 8th
International Women's Day, and I
believe that there is nothing that
women cannot achieve. I hope to
see more women who are active in
every field, from education to art,
from the workplace to sports. I want
all means of violence against women
to end. As women's volleyball team
of PTT Spor, we will continue to fight
with all our strength! I would like to
take this opportunity to express how
MART / MARCH
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Ülkemizde kadın voleyboluna ilginin
arttığını gözlemliyoruz. Sizce de öyle
mi?

Evet, kadın voleyboluna ilginin artması beni hem gururlandırıyor hem de
mutlu ediyor. Yaptığımız işin bu kadar önemseniyor olması doğru yolda
olduğumuzu gösteriyor. Özellikle son
yıllarda gerek Sultanlar Ligi’nde gerek
milli takımlar arasında oynanan oyunların seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu hem bizler hem de voleybola
yeni başlayan gençler için umut verici.
Zaten çıta yükselince pek çok başarı
da beraberinde geliyor.
PTT Spor Kulübü olarak iyi bir performans sergiliyorsunuz. Takım olarak
hedeflediğiniz yeni başarılar var mı?

•
Sıla Çalışkan voleybola ilkokul
yıllarında okul takımında
başlamış. Annesinin desteği
ve beden eğitimi öğretmeninin
teşvikiyle spor kariyerini
sürdüren Sıla, “2008 yılında
Vakıfbank Spor Kulübü’nde
başladığım voleybol macerama
severek devam ediyorum.” diyor.
Sıla Çalışkan started playing
volleyball in the school team
in her primary school years. “I
willingly continue my volleyball
adventure, which I started
in 2008 at Vakıfbank Sports
Club.” says Sıla, who continues
her sports career with the
support of her mother and
the encouragement of her
physical education teacher.

Sezon başında belirlediğimiz playoff yolunda emin adımlarla ilerledik
ve hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiki hedefimiz ise Avrupa Kupası! Takım olarak bu yöndeki enerjimiz ve
mücadelemiz şimdiye kadar hem
taraftardan hem de voleybol dünyasından takdir ve destek gördü. Açıkçası bu durum bizi çok sevindiriyor
ve motivasyonumuzu artırıyor. PTT
Spor Kulübü’nün sonraki sezonlarda çok daha iyi yerlerde olacağından
eminim. Bizler bunun için elimizden
geleni yapmaya devam edeceğiz.
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Our country's interest in women's volleyball is growing. Do
you agree?

Yes, the increasing interest in
women's volleyball makes me
both proud and delighted. The
fact that our game takes attention, indicates we are on the right
route. Especially in recent years,
we can see that the quality of
games played both in the Sultans League and between national teams has increased. This
is encouraging both for us and
the new volleyball players. Raising the bar brings numerous successes along.
You are doing well as PTT
Sports Club. Do you have any
new goals as a team?

We made solid progress towards
our pre-season goal of making the
playoffs. Presently, our goal is to
qualify for the European Cup! Our
team's effort and struggle in this
direction has been acknowledged
by both fans and volleyball professionals. This keeps us enthusiastic and motivated. I am confident
that PTT Sports Club will improve
in the coming seasons. We shall
keep doing our best.
Could you express your views
about March 8th International
Women's Day?

Bir kadın sporcu olarak 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü ile ilgili duygularınızı
paylaşır mısınız?

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım. Hepimiz için kadınların daha da özgür ve mutlu olabildiği, kadına saygının var olduğu ve
şiddetin son bulduğu bir dünya diliyorum. Kadınların iyi bir eğitim almasını
ve iş hayatına daha fazla katılmasını istiyorum. Umarım biz de kadın sporcular olarak kadın voleybolunu çok daha
yükseğe taşımaya devam ederiz.

Spor / Sport

Sıla
Çalışkan

I wish a happy International
Women's Day to all women. I
wish for all of us a world where
women can be even more free
and happy, where there is respect
for women, and where violence
ends. I want women to have better education and participate
more in the business life. I hope
we, as female athletes, will continue to carry women's volleyball
to a much higher level.

•

Bir kadın sporcu olarak PTT Ailesinin
üyesi olmak nasıl bir duygu?

Annesi de eski bir
voleybolcu olan Ece
Morova, sporcu bir
aileden gelmesinin
spora ilgisini artırdığını
düşünüyor. Bu sayede
voleybolda gelişim
göstermesinin
kolaylaştığını ifade eden
Ece “Aşkla yaptığım
bu sporun mesleğim
hâline gelmesi benim
için oldukça mutluluk ve
huzur verici.” diyor.

Türkiye’de kadın voleyboluna ilgi ve
destek her geçen gün artıyor. Verdiğimiz emeklerin fark edilip desteklendiğini görmek sporcular olarak bizi daha
da motive ediyor. Bu yolda bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen
yöneticilerimize, teknik ekibe, menajerimize ve bizi sahada yalnız bırakmayan taraftarımıza; kısacası tüm PTT
Ailemize bir kez daha teşekkür etmek
istiyorum. Umarım hep bu şekilde kocaman bir aile olarak kalırız.
Filenin Güvercinleri hedeflediğiniz
noktada mı?

Her ne kadar zor bir sezon geçiriyor
olsak da hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Her geçen gün yükselen bir
grafiğimiz var. Takımımızın başarıları
benim gibi tüm ekip arkadaşlarımı da
heyecanlanıyor. Takım olarak bu sezonki ilk hedefimiz play-off’larda yer
almaktı. Bunu başardık. Şimdi ise Avrupa Kupası’nda oynamak için mücadele
ediyoruz.
Dünya Kadınlar Günü’ne
özel bir mesajınız var mı?

Kadınların hak ettiği değer ve saygıyı
gördüğü, daha özgür olduğu bir dünya
temenni ediyorum. Kız çocuklarının iyi
bir eğitim almasını ve sporun her dalında başarılı olmasını diliyorum. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!

How does it feel to be a sportswoman in the PTT Family?

Interest and support for women's
volleyball in Türkiye is increasing day
by day. Seeing our efforts recognized
and appreciated encourages us as
athletes. In short, I would like to thank
all our PTT Family once again, our
managers, technical team, manager
and supporters who have never stopped supporting us on this path.I wish
we could always be a big family.

Sportswomen Ece
Morova believes that
growing up in an athletic
family influenced her
interest in sports.
Expressing this aided
her improvement in
volleyball, Ece says, “It
is really wonderful and
pleasant for me that this
sport, which I perform
with passion, has
become my profession.”

Are the Pigeons of the Net at the
desired point?

Despite a challenging season, we are
making progress towards our aims. We
have a graph that increases each day.
Our team's success excites me and my
teammates. Our initial goal as team this
season was to make the playoffs. We did
it. Now we fight for the European Cup.
Do you have a special message for
International Women's Day?

I wish for a world where women see
the value and respect they deserve and are more free. I wish girls to
have a good education and to be
successful in all branches of sports.
Happy March 8th, International Women’s Day!

Ece
Morova
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Fatih Çavuşoğlu

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

KADIN EMEĞİYLE

GÜÇLENİYORUZ
HAPPY 8th MARCH
INTERNATIONAL WOMEN'S DAY!
WE ARE EMPOWERED BY
WOMEN'S LABOR
•
Kadınlar anne ve eş olarak aile hayatında üstlendiği temel rollerle toplumu inşa ederken; yaratıcı düşünceleri, üretim güçleri ve becerileriyle de iş yaşamının her kademesinde yer alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu ay, kadın emeğine
saygımızı ifade ediyor; karşılaştıkları zorluklara rağmen başarı hikâyeleri yazmaya
devam eden kadınlarla gurur duyuyoruz.
While women are building society with the basic roles, they undertake in family life
as mothers and wives, they take place at every stage of business life with their creative thoughts, production powers, and skills. This month, in which we celebrate 8th
March International Women's Day, we express our respect for women's labor. We are
proud of women who continue to write success stories despite their difficulties.
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kış, örgü becerileri ve mutfakta
değerlendirdikleri ürünlerle de
ev ekonomisini ayakta tutan ve
aileyi çekip çeviren kahramanlardır.
Kadınlar günümüzde iş yaşamının her kademesinde çalışıyor
ve kariyer merdivenlerini başarıyla tırmanıyor. Sanattan spora
her alanda kadınların üretkenliğini konuşuyor; eğitim, sağlık,
finans, haberleşme demeden
her sektörde yer aldıklarını görüyoruz. Öğretmen, doktor,
bankacı, postacı, politikacı, avukat, gazeteci, şoför, polis, aşçı,
maç hakemi, astronot… Günümüz dünyasında kadınlar gerek
çalışan gerekse de girişimci olarak her görevde üstün başarılar
sergiliyorlar.

Kadın emeği toplumumuzu birleştiren ve ülkemizin kalkınmasını
sağlayan temel unsurlardan biridir.
Kadınlar sadece aile içinde üstlendikleri rollerle değil; üretim güçleriyle de tarihten bugüne yaşamın
her alanında önemli görevler üstlenmiş, büyük değişimlere imza
atmıştır. Cepheye taşınan mermide, tarladan toplanan üründe, ilmek ilmek dokunan halıda, mis
gibi kokan tarhanada hep kadınların emeği vardır. Onlar dikiş, na-
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Women's labor is one of the basic elements that unite our society and ensures the development of our country. Women are not just with the roles
they take in the family; with its productive forces, it has undertaken important tasks in every field of life from
history to the present and has made
great changes. There is always the labor of women in the projectile carried
to the front, in the product collected
from the field, in the carpet woven
by knots, and in tarhana that smells

sweet. They are the heroes who
keep the home economy alive and
manage the family with their sewing, embroidery, knitting skills, and
the products they evaluate in the
kitchen.
Today, women work at all levels of
business life and successfully climb
the career ladder. The productivity of women is talked about in
every field from art to sports. We
see that they take place in every
sector, regardless of education,
health, finance, and communication. Teacher, doctor, banker, postman, politician, lawyer, journalist,
driver, police, cook, match referee,
astronaut… In today's world, women excel in every task, both as employees and entrepreneurs.

Kadınların eğitime ve iş gücüne katılım oranı hızla artsa da
karşı karşıya oldukları temel sorunlar devam ediyor. Kadına yönelik şiddet, istismar, ayrımcılık
ve hak ihlalleri tüm dünyanın
önde gelen sorunları arasında.
Kadınların yaşamını zorlaştıran
tüm bu sorunlar farkındalık,
dayanışma ve iyi iletişimle aşılabilir. Kadın girişimciliğine sağlanan fonlar, eğitim destekleri,
meslek edindirme kursları, şiddet ve istismara karşı koruyucu
çalışmalar kadının toplumsal
statüsünü güçlendirmek adına
hayli önemli.

Although the rate of women's participation in education and the
labor force is increasing rapidly,
the main problems they face continue. Violence, abuse, discrimination, and rights violations against
women are among the leading
problems of the world. All these
problems that make women's lives
difficult can be overcome with
awareness, solidarity, and good
communication. Funds provided
to women's entrepreneurship,
educational support, vocational
courses, and protective activities
against violence and abuse are
very important to strengthen the
social status of women.

PTT Ailesi olarak karşılaştığı sorunlara rağmen başarı hikayeleri yazan kadınlarla gurur duyuyor; anne, eş ve çalışma arkadaşı
olarak yaşamımıza kattıkları
değerler için her birine teşekkür ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken kadın
emeğine saygımızı ifade ediyor;
kadınların gücünü ve üretkenliğini pullarımıza yansıtıyoruz.

As the PTT Family, we are proud of
the women who write success stories despite the problems they face;
We thank every one of them for
the values they add to our lives as
mothers, spouses, and colleagues.
While celebrating 8th March International Women's Day, we express
our respect for women's labor; we
reflect the power and productivity
of women on our stamps.
MART / MARCH
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Gurbet Demiroğlu

DESTANSI ZAFER’İN
UNUTULMAYANLARI
UNFORGETTABLE EVENTS
OF THE EPIC VICTORY

•
Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin amaçları arasında İstanbul ve Çanakkale
Boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya’ya yardım göndermek ve Almanya’nın
müttefiklerini saf dışı bırakarak savaşı erken bitirmek yer alıyordu. Bu amaçlar doğrultusunda Osmanlı donanmasına karşı saldırılar düzenlediler. Şubat 1915’te başlayan
saldırıların en güçlüsü 18 Mart’ta gerçekleşti. Ancak Osmanlı ordusu düşmana karşı benzeri görülmemiş bir mücadele ortaya koydu. İtilaf Devletleri’nin “Hasta Adam”
olarak nitelendirdiği Osmanlı, bağımsızlığı uğruna bütün olumsuzluklara rağmen
var gücüyle mücadele etmiş, destansı bir zaferle savaşı kazanmıştır. Bu destansı zaferin kazanılmasında komutanından askerine, yaşlısından gencine herkesin emeği var.
The aims of the Entente States in the First World War were to take control of the
Bosphorus and Çanakkele Straits, send aid to Russia, and end the war early by
eliminating Germany's allies. They launched attacks against the Ottoman navy
in order to achieve these purposes. These attacks started in February,1915. The
strongest of them took place on March 18. However, the Ottoman army exhibited
an unprecedented struggle against the enemy. The Ottoman Empire, which the
Entente States described as the "Sick Man", struggled with all its power for the sake of
independence despite all the negativity and won the war in an epic victory. Everyone
put an effort into this struggle, from commander to soldier, from elderly to young in
order to win this epic victory.
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NUSRET MAYIN GEMISI
MINELAYER NUSRET

SAVAŞIN ORTASINDA BIR MUCIZE:
NUSRET MAYIN GEMISI

SEYIT ONBAŞI
18 Mart kahramanlarından Seyit Onbaşı savaş esnasında verdiği mücadele ile
hafızalara kazındı. Aynı cephede savaştığı askerlerin birçoğunun yaralandığını
ve şehit düştüğünü gören Onbaşı, yaralanmasına rağmen ayağa kalkıp mücadele etti. Düşman gemilerinin karaya
yaklaştığını fark eden Seyit Onbaşı, yaklaşık 215 kiloluk mermiyi sırtlayıp namlunun ucuna sürdü. Onbaşı’nın namlunun ucuna sürdüğü mermi Ocean
zırhlısına isabet etti ve zırhlı hasar aldı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı donanmasına karşı yapılan en güçlü saldırı 18 Mart 1915’te gerçekleşti. Ancak
düşmanın Çanakkale Boğazı’nı ele geçirme planı Osmanlı donanması tarafından suya düşürüldü. Saldırıdan kısa
bir süre önce yapılan stratejik hamle,
Osmanlı ordusunun adını altın harflerle
tarihe yazdırdı. Cevat Paşa’nın emrindeki Binbaşı Nazmi Akpınar tarafından
Nusret Mayın Gemisi ile denize 26 adet
mayın döşendi. Her zaman yapılanın
aksine kıyıya paralel döşenen mayınlar
düşman askerini bozguna uğrattı. Karşılaştığı mücadele karşısında direnemeyen düşman gemileri Boğaz’ın derinliklerine gömüldü.

MUSTAFA KEMAL’I KURTARAN SAAT

A MIRACLE IN THE MIDDLE OF THE
WAR: MINELAYER NUSRET

ÇANAKKALE MENÜSÜ
Savaş esnasında kahraman askerlerimiz sadece düşmanla değil olumsuz
şartlarla da başa çıkmışlardır. Onları
zorlayan durumlardan biri de açlıktı.
Savaştan sonra ortaya çıkan iaşe cetvellerinden anlaşıldığı üzere askerlerimiz
bazı günler sadece tek öğün yemek
yemiş; bazı günler de ise yalnızca üzüm
hoşafı ve bir parça ekmek ile karınlarını
doyurmuşlardır.

SEYIT ONBAŞI
CORPORAL SEYIT

NUSRET MAYIN GEMISI
MINELAYER NUSRET

The strongest attack against the Ottoman navy in the First World War took
place on March 18, 1915. However, the
enemy's plan to capture the Çanakkale
Strait, but Ottoman navy upset enemy's
apple chart. The strategic move, which
was performed shortly before the attack,
had the name of the Ottoman army written in gold letters in history. Twenty-six
mines were laid in the sea with the Nusret Minelayer by mine officer Nazmi Akpinar at Cevat Pasha's command. Contrary to what was always done, mines
laid parallel to the shore defeated enemy soldiers. Enemy ships, which could
not resist the struggle they faced, were
buried deep in the Çanakkale Strait.

Çanakkale Savaşı sırasında Conkbayırı’nda görev yapan Mustafa Kemal’in savaş
esnasında göğsüne bir kurşun isabet
eder. Mustafa Kemal, ordunun bu haberi duymasını istemez. Ceketinin sağ cebinde bulunan saat, kurşunun Mustafa
Kemal’e isabet etmesini engellemiş, Paşa’nın hayatını kurtarmıştır.

CORPORAL SEYIT
Corporal Seyit, one of the heroes of March
18th,, was imprinted on the memories of his
struggle during the war. Seeing that many
of the soldiers he fought on the same front
were wounded and martyred, the Corporal stood up and fought despite his injury.
Noticing that the enemy ships were approaching the land, Corporal Seyit carried
the 215 kilogram bullet and fed it to the end
of the barrel. The bullet the corporal fired at
the end of the barrel hit the Ocean battleship and the battleship was damaged.

MENU OF ÇANAKKALE

THE POCKET WATCH THAT SAVED
MUSTAFA KEMAL

Our heroic soldiers dealt not only with
the enemy but also with the negative
conditions during the war. One of the
situations that forced them was hunger.
As can be seen from the food tables that
were found after the war, our soldiers ate
only one meal on some days and sometimes they only ate grape compote and
a piece of bread.

Mustafa Kemal, who served in Conkbayırı
during the Çanakkale War, was shot in
the chest during the war. Mustafa Kemal
does not want the army to hear this news.
The watch found in the right pocket of his
jacket prevented the bullet from hitting
Mustafa Kemal and saved Pasha's life.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Nostalji / Nostalgia
ÇANAKKALE GEÇILMEZ

ÇANAKKALE IS IMPASSABLE

Çanakkale Zaferi’nin sloganı hâline
gelen bu sözün kime ait olduğu tam
olarak bilinmese de bu konuda bazı
rivayetler mevcut. İlk rivayet bu sözün
Sultan Abdülhamid Han’a ait olduğu
yönünde. Düşmanın Çanakkale’yi işgal
edeceği haberini alan Sultan Abdülhamid, Çanakkale’nin asla geçilemeyeceğini söyler. Bir başka rivayete göre
bu söz dönemin Müstahkem Mevkii
Komutanı Cevat Paşa’ya ait olduğu yönünde. Üçüncü rivayet ise İngiliz Harp
Kabinesi’nin savaşı değerlendirdiği
toplantıda “Gelibolu ve Dardanel geçilmez.” dendiği şeklinde.

Although it is not known exactly to
whom this saying, which has become
the motto of the Çanakkale Victory,
there are some rumors about it. The
first rumor is that this saying belongs
to Sultan Abdulhamid. Sultan Abdulhamid, who received the news that the
enemy would invade Çanakkale, says
that Çanakkale will never be passed.
According to another rumor, this statement belongs to Cevat Pasha, who was
the Commander of the Fortified Area
of the period. The third rumor is that
in the meeting where the British War
Cabinet evaluated the war, "Gallipoli
and Dardanel cannot be passed."

ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA ŞEHIT
DÜŞEN FUTBOLCULAR

KINALI HASAN

Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen askerler arasında dönemin futbol takımları olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve
Galatasaray’ın futbolcuları da vardı.
Futbolcuların savaş devam ederken
müsabakalar için İstanbul’a gelip müsabakadan sonra tekrar cepheye döndükleri söyleniyor.
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Nostalji / Nostalgia

FOOTBALL PLAYERS WHO WERE
MARTYRED IN THE ÇANAKKALE WAR
There were players of Fenerbahçe, Beşiktaş and Galatasaray among the soldiers
who were martyred in the Çanakkale
War. It is said that football players came
to İstanbul for competitions while the
war was going on and returned to the
front after the competition.

HEY ONBEŞLI TÜRKÜSÜ

HEY ONBEŞLI FOLK SONG

Çanakkale Savaşı çok sayıda türküye
konu olmuştur. Bunlardan biri de Hey
Onbeşli türküsüdür. Tokat yöresine
ait bu türkü savaş sırasında cepheye
giden on beş yaşındaki çocuklar için
yazılmıştır. Çanakkale’de şehit düşen
askerlerimizin hikâyesini anlatan bir
ağıttır.

Çanakkale War have been the subject of
many folk songs. One of them is the Hey
Onbeşli folk song. This folk song that belongs to Tokat region was written for fifteen-year-old children who went to the
front during the war. It is a requiem that
tells the story of our soldiers who were
martyred in Çanakkale.

KINALI HASAN

KINALI HASAN

Savaş sırasında cephedeki askerlerle
tanışmak isteyen Yüzbaşı Sırrı Bey başı
kınalı Hasan’ı görünce şaşırır. Neden
başının kınalı olduğunu sorduğunda
Hasan bilmediğini söyler. Yüzbaşı Sırrı
Bey Hasan’dan annesine bir mektup
yazmasını ve sebebini öğrenmesini
ister. Hasan’ın annesi mektupta kurbanlık koçların Allah yolunda kesildiği

Captain Sırrı Bey, who wants to meet
the soldiers on the front during the
war, is surprised to see Hasan with
hennaed hair. When he asks why his
hair is hennaed, Hasan says he doesn't
know. Captain Sırrı Bey asks Hasan to
write a letter to his mother and find
out why. In the letter, Hasan's mother
writes that she hannaed his hair just

için kınalandığını, evladını da Allah yolunda verdiği bu mücadelede kurban
olması için kınalayarak askere gönderdiğini yazar. Yüzbaşı Sırrı Bey Hasan'ın
mektubunu okuduğunda gözyaşlarını
tutamaz çünkü Hasan çok kısa bir süre
önce şehit olmuştur.
SMELLS LIKE GALLIPOLI
Savaş sırasında büyük kayıp veren İngilizler, kaybettikleri askerlerini gömerken katran ve kireci askerlerin mezarlarının üzerine dökerler. Ancak ortaya
çok kötü bir koku çıkar ve İngilizcede
bir deyim ortaya çıkar. Smells like Gallipoli yani Gelibolu gibi kokmak.
IRRESISTIBLE'IN BATIRILIŞI
Çanakkale Savaşı’nda İngiliz donanmasının en büyük gemilerinden biri
olan Irresistible'ın Türkçedeki anlamı
karşı konulamazdır. Ancak savaşın
henüz başlarında Osmanlı donanmasının ilk batırdığı gemiler arasında yerini alır.

like sacrificial rams which are condemned to being sacrificed for Allah
and she sent his son to the army because she wanted him to be sacrificed
for the country while he was struggling in this war. When Captain Sırrı
Bey reads the letter, he cannot hold
back his tears because Hasan was
martyred not long ago.
SMELLS LIKE GALLIPOLI
The British, who suffered great losses
during the war, bury the soldiers they lost
while pouring tar and lime over the soldiers' graves. However, a very bad smell
emerges and an expression emerges in
English. Smells like Gallipoli.
THE SINKING OF IRRESISTIBLE
Irresistible, one of the largest ships of
the British navy in the Çanakkale War
meant can not be resisted in Turkish.
However, it was among the first ships
sunk by the Ottoman navy at the beginning of the war.
IRRESISTIBLE
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Mutfak / Kitchen

Gurbet Demiroğlu
1)

HAZIRLANIŞI

HAVUÇ TARATOR

2 paket kuru maya veya
1 paket yaş maya

Sütü derin bir kaba aldıktan sonra
mayayı ve şekeri ekleyip karıştıralım.
Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika kadar
bekleyelim. Ardından su, yoğurt, zeytinyağı
ve tuz ekleyelim. Unu yavaşça ve kontrollü
bir şekilde ilave edip elimize yapışmayan
bir hamur elde edelim. Hamurumuzu
20 dakika mayalandıralım. Mayalanmış
hamuru unladığımız tezgâha alalım ve
hamuru tekrar yoğurup havasını alalım.
Yaptığımız hamurdan orta büyüklükte
bezeler elde edelim. Bezeleri 10 dakika
mayalandıralım. Hafif unlayarak merdane
yardımıyla açalım. Önceden ısıtılmış
fırında, 250 derecede yaklaşık 6-7 dakika
pişirelim.

1 tatlı kaşığı toz şeker

Afiyet olsun!

MALZEMELER:
3 adet havuç
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
4-5 yemek kaşığı yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz

HAZIRLANIŞI

Geniş bir tavaya zeytinyağını
dökelim. Küçük küçük
doğradığımız sarımsakları
tavaya alalım. Sarımsakları
kokusu çıkana kadar kavuralım.
Rendelediğimiz havuçları
tavaya ekleyelim. Havuçlar
yumuşayıncaya kadar kavuralım.
Kavrulan havuçları ocaktan alıp
soğumasını bekleyelim. Bir kâse
yoğurda tuz ekleyip çırpalım.
Soğuyan havuçları yoğurtlu
kâseye alalım. İyice karıştırıp
servis tabağına alalım. Üzerine
damak zevkinize göre ceviz
ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!

2)
PREPARATION

PİTA EKMEĞİ

MALZEMELER:

Pour the olive oil in a wide pan. Put
the minced garlic in the pan. Cook
garlic until fragrant. Add the grated
carrot in the pan. Cook carrots until
soft. Remove the cooked carrot from
the stove and leave it to cool down.
Put the yoghurt in a bowl, add salt
and beat it. Add cooled carrots to the
yoghurt bowl. Mix it well and put it on
the plate. Add walnuts if you wish.

1 su bardağı ılık süt

Bon appétit.

4-5 bardak un

Yarım su bardağı ılık su
Yarım su bardağı yoğurt

1,5 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı

PITA BREAD
INGREDIENTS:
2 water glasses of milk
1/2 cup of lukewarm milk
1/2 cup of yogurt
2 packs of dried yeast or one pack
of fresh yeast
1 dessert spoon granulated sugar
1,5 dessert spoon of salt
4-5 cups of flour

CARROT TARATOR

2 table spoon of olive oil

INGREDIENTS:
3 carrots
3-4 table spoons of olive oil
4-5 table spoons of yoghurt
2 cloves of garlic
Salt

PREPARATION
After putting the milk in a deep bowl, add
the yeast and sugar and mix. Let's wait for
5 minutes for the yeast to get activated.
Add water, yoghurt, olive oil, and salt. Add
the flour with a controlled manner till you
have a non-sticky dough. Let the dough
raise for 20 mins. Put the raised dough on
the floured counter and let the air out by
kneading it. Get medium-sized lumps of
dough from the dough we made. Let the
lumps rise for 10 mins. Spread the dough
with flour. Bake them in a preheated oven
at 250 degrees for about 6-7 minutes.
Bon appétit.
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Bulmaca / Crossword

SUDOKU

BULMACA
Resimdeki
Fatih Sultan
Mehmet tarafından yaptırılan Sarıyer'deki hisar

Alın yazısı,
yazgı, kader

Yemin, ant

Gemi
sığınağı

Ek, katkı
Umut

4

Fen

Kongo'nun
başkenti

Kamuflaj,
gizleme

Divit, yazı
hokkası

8

8
Okul
Tantal
simgesi

Muğla ilçesi
Hac dışında
Kabe ziyareti

Bayağı,
sıradan

Avuç

4
5

Boyut

5

Yarı

8

Başkan vekili

7

Akılsal

1 6
4
2

İnce dantel

Yönetici
Güney Amerika'daki
bozkırlar
Yapılarda
taban
kaplaması

5

Yayvan sepet

Ayak sesi

Nazi Hücum
Kıtası

Bir olayın
başlangıcı

1

İtina

A

Tasa, kaygı

RUMELİHİSARI

Futbolda
kaleci vuruşu
Koruma,
gözetme,
esirgeme

L
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G
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3
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1
9 7
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SOLUTIONS

Ü

Kısa çizme
Su

Bel bağı

1
4
9
3 8 5
4 3
6
7

HARD

ÇÖZÜMLER

3

Emayla
kaplanmış

Arka

ZOR

MEDIUM

Mibzer

Bir araya
getirme

Yaşama,
hayat

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

Ermiş

Bilardo
sopası

Bağırsak

Merakı
gidermeye
çalışma

6 3 7
8
1
8

Ukrayna'da
şehir

Sevinç, gönül
ferahlığı

ORTA

EASY

Ebru

Karşıt anlamlı
sözcük

Gerileyiş,
çöküş

KOLAY

İnce, sık bir
tür yün
Uluslararası
Af Örgütü

Açık, kolay
anlaşılır
Ürkme

Besin

2

Yerine
kullanma

Belirti, ipucu

Diyarbakır’ın
bir ilçesi

İşlenmiş
ağaç parçası

Para
birimimiz

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.

SUDOKU

CROSSWORD
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