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Foreword

Sunuş

ÇOCUKLARIMIZ
GELECEK
ÜMİDİMİZDİR
Millî Mücadele yıllarının en zor günlerinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla kurulan
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 102 yıldır millî iradenin tecelligâhı olarak devletimizin güçlenmesi ve
ülkemizin kalkınması için var gücüyle çalışıyor. Tarihten gelen misyonuyla demokrasi hayatımızdaki
saygınlığını koruyan Gazi Meclis’imiz, millî birlik ve
beraberliğimizin sembolü olarak geleceğe güvenle
bakmamızı sağlıyor.
Yüzlerce yıllık devlet geleneğimiz üzerine inşa edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin harcında; milletimizin bağımsızlık aşkı, bir arada yaşama kararlılığı
ve gelecek ümidi vardır. Bu ümidin yeni nesillere
aktarılarak tazelenmesi ve hep diri kalması için
Meclis’imizin kurulduğu ‘23 Nisan’ tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir.
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın
önemini kavrayarak; millî iradeye saygı, demokrasi
kültürü ve tarih bilinci içerisinde yetişen çocuklarımız, hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek ve büyük
başarılara imza atacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize kazandırdığımız eserler ve hayata geçirdiğimiz projeler, çocuklarımıza huzur ve güven
içinde yaşayacakları güçlü bir Türkiye bırakmak
içindir.

6

OUR CHILDREN
ARE OUR HOPE FOR
FUTURE
Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet
Meclisi’mizin 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor;
ilk Meclis Başkanımız ve Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını
ve tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet
ve minnetle yâd ediyorum.
Gelecek ümidimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyor; bütün çocuklarımıza sağlık,
mutluluk ve başarı dileklerimle birlikte sevgilerimi
yolluyorum.
Bu ay 23 Nisan coşkumuzla birlikte Ramazan ayının
huzurlu ve bereketli iklimini de yaşıyoruz. Gönüllerimizi ısıtan ramazan ayının, paylaşma ve yardımlaşma duygumuzu güçlendirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor; milletimizin sağlık,
huzur ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramı’na
ulaşmasını temenni ediyorum.

For 102 years, the Turkish Grand National Assembly,
founded with the motto "Sovereignty unconditionally belongs to the nation" during the most difficult days
of the National Struggle years, has worked with all its
might for the strengthening of our state and the development of our country as the manifestation of the
national will. Our Veteran Parliament, which maintains its credibility in our democratic life via its historical role, allows us to look to the future with confidence as a symbol of our national unity and solidarity.
The Grand National Assembly of Turkey, which was
built on our centuries-old state tradition, oversees our
nation's love of independence, commitment to living
together, and optimism for the future. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk gifted our children the date of 'April
23rd', when our Assembly was created, as a festival in
order to rekindle this hope by conveying it to future
generations and keeping it alive.
Our children will make our aspirations come true and
achieve tremendous success as long as they realize the
significance of "April 23 National Sovereignty and Children's Day" and grow up with respect for the national
will, democracy culture, and historical awareness.

I commemorate our first Speaker of the Assembly and
the founder of our Republic, Mustafa Kemal Atatürk, his
comrades in arms, and all our War of Independence heroes with mercy and gratitude.
I would like to celebrate our children on their "23 April
National Sovereignty and Children's Day," whom we consider our future hope, and I send my love to all our children, along with my best wishes for health, happiness,
and success.
We are feeling the serene and fruitful climate of Ramadan
along with the joy of April 23. I hope that after the month
of Ramadan, which warms our hearts, strengthens our
feelings of sharing and collaboration, and strengthens
our togetherness and solidarity, our nation will celebrate
Eid al-Fitr in good health, peace, and joy.

The efforts we have brought to our country and the
projects we have implemented as the Ministry of Transport and Infrastructure are to leave a strong Türkiye for
our children, where they can live in peace and security,
under the leadership of our President, H.E. Recep Tayyip Erdogan.
Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Bearing these sentiments and beliefs, I mark the 102nd
anniversary of the Turkish Grand National Assembly, and

Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
NİSAN / APRIL
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Foreword

Sunuş

MİLLÎ
EGEMENLİĞİMİZİN
102. YILI
Topraklarımız üzerindeki egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Bir asır önce,
hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletimize ait oluşunun ilan edildiği 23 Nisan 1920 tarihi, Kurtuluş Savaşımızın kilometre taşlarından biridir. Millî irademizin cisimleştiği Meclis’in açılması, oldukça zor
şartlarda sürdürülen bağımsızlık mücadelemize
güç verirken yurdun her yerinde sevinç ile karşılandı. Gururla andığımız bugünü bizlere yaşatan
Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.
Büyük devlet adamı ve ülkemizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı aynı zamanda
çocuklara bir bayram olarak armağan ederken
Cumhuriyetimizin ve onu oluşturan değerlerin
kime emanet edildiğini de göstermiş oluyordu.
Bizler de yarınların sahibi çocukları çok seviyor,
onlara güveniyor ve ülkemizi daha da güzel bir
geleceğe taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz.
Bayramlarımızın en renklisi olan 23 Nisan Ulusal
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102ND YEAR OF
OUR NATIONAL
SOVEREIGNITY
Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, başta çocuklarımız olmak üzere hepimize kutlu olsun.
Millî duygularımızın yükseldiği Nisan ayında aynı
zamanda manevi dünyamızı zenginleştiren, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız ramazanı da karşılıyoruz.
Bizleri birbirimize yaklaştıran bu kutsal ayın her
birimize, milletimize, ülkemize ve İslam âlemine
hayırlar getirmesini, sağlık ve mutluluk içerisinde
Ramazan Bayramı’na ulaşmamızı diliyorum.

Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü

We celebrate the establishment of the Grand National Assembly of Türkiye, which is the symbol of our sovereignty in our lands. The date of April 23, 1923, when
the declaration that sovereignty belongs to the nation
unrestrictedly and unconditionally has been made one
century ago, is one of the milestones of our War of Independence. While the opening of the Assembly, in
which our national will was embodied, strengthened
our struggle for independence under very difficult conditions, it was welcomed with joy all over the country. I
would like to commemorate with respect and mercy
our National Struggle heroes who made us live the day
we proudly remember.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the great national leader and founder of our country, also begifted April 23
as a holiday to children, while also showing to whom
our Republic and its values were entrusted. We
also love the children who own the future. We trust
them, and we sincerely believe that they will carry
our country to an even better future. Happy April 23
National Sovereignty and Children's Day, which is
the most colorful of our holidays, to all of us, especially our children.

In April, when our national feelings arise, we also welcome Ramadan, which enriches our spiritual world
and provides the best examples of sharing and helping each other.
I hope that this holy month, which brings us closer to
each other, will bring blessings to each of us, our nation,
our country, and the Islamic world, and that we will reach
Ramadan in health and happiness.

Hakan GÜLTEN
Director General of Turkish Post Corporation
NİSAN / APRIL
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Kültür&Sanat / Culture&Art
Sekine Beyza Köse

•
KİTAP / BOOK

Bostan ve Gülistan
Şeyh Sadi Şirazi
The Bustan and The
Gulistan - Sa’di Shirazi

Sadi Şirazi, İran’ın en önemli şairlerinden biri. Bostan ve Gülistan
da İran edebiyatının dünyaya
mal olmuş en meşhur eserlerinden. Sadi Şirazi, insanları tanımak için çıktığı uzun seyahatler sonrasında eve dönerken eli
boş gelmek istemediği için Mısır’dan dönenlerin, gittikleri yere
Mısır şekeri götürmesini örnek
alarak “Eğer şeker götüremiyorsam, tatlı sözler götürebilirim.”
demiş ve Bostan’ı 655 senesinde manzum bir mesnevi olarak
kaleme almış. Adalet ve hükümdarlık, cömertlik, aşk gibi on
bölümden oluşan bu eser için
“Fakat bu şeker alelade ağızda
çiğnenen şeker değildir. Manaya
aşina olanların kâğıt üzerine yaz-

dıkları tatlı sözlerdir.” diye de ek-

ediyorum. Keyifli okumalar!

Sadi Şirazi is one of the most important poets of Iran. “Bostan
and Gülistan” is one of the most
famous works of Persian literature that is known and read by
everyone. Using the way people returning from Egypt bring
corn sugar to their destinations
as an example because he did
not want to come home empty-handed after extended excursions to get to know people, Sadi
Şirazi said, "If I can't bring sugar, I
can bring sweet words." and wrote Bostan as a poetic masnevi in
655. For this work, which consists
of ten chapters such as justice
and sovereignty, generosity, and
love, "But this candy is not a regular candy that you can chew ran-

domly. They are the sweet words
written on the paper by those
who are in love with the meaning, " he added. One year later,
he wrote Gülistan saying "I want
to write a work that will make the
eyes of the readers happy and
refresh their soul." in a way that it
will consist of both verse and prose sections where moral lessons
can be learned about the issues
related to daily life. These works
were translated into Turkish by
Kilisli Rıfat Bilge and printed both
together and separately. I sincerely recommend this book full of
wisdom that I am sure every reader will learn many lessons for
himself/herself. Have an enjoyable reading!

“Tamamen bulanık, ama orada.”

görmeden yaşamına nasıl devam

"Completely blurry, yet it is there."

Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe,
felsefe ve edebiyat eğitimi almış
yayıncılık ve gazetecilik faaliyetleri ile bilinen Paola Peretti’nin ilk
romanı. Stargardt sendromuna
yakalanan yazar kendi hayatından ilham alarak bu oldukça dokunaklı eseri yazıyor. Kitap, Paola
ile aynı hastalığa yakalanan ve altı
ay sonra da tamamen kör olacağını öğrenen Mafalda’nın öyküsü
anlatıyor. Mafalda, bu duruma örnek alınması gereken bir dirayetle
adapte olmaya çalışan dokuz yaşındaki bir kız çocuğu. Bu küçük
yaşına rağmen akran zorbalığı ve
kendi içsel mücadeleleri ile boğuşuyor, bir taraftan da kendisine

edebileceğini öğretmeye çalışı-

The Distance Between Me and
the Cherry Tree is the first by Paola Peretti, known for her publishing and journalism activities
who has received philosophy
and literature education. The
author with Stargardt syndrome writes this rather touching
work inspired by her own life.
The book tells the story of Mafalda, who caught the same disease as Paola and found out that
she would be completely blind
six months later. Mafalda is a nine-year-old girl trying to adapt
to this situation with astuteness that should be taken as an
example. Despite this early age,

she struggles with peer bullying
and her own internal struggles,
trying to teach herself how to
continue her life without seeing. In this journey, the distance where she can see the cherry tree she passes by every day
with her father is a way to measure how much she has lost her
vision. The book is written with
a reality that will hurt you, but it
also advises you to be hopeful
regardless of the circumstances.
We will read the story of Mafalda. Well, if you are wondering
what happened to Paola in real
life, she continues to blossom
hopes today in Italy by teaching
Italian to refugee children.

lemiş. Gülistan’ı ise bundan bir
yıl sonra “Okuyanların gözlerini
sevindirecek, ruhunu ferahlatacak bir eser yazmak istiyorum.”
diyerek, günlük yaşamla ilgili
meseleler hakkında ahlak dersleri çıkartılabilecek hem nazım
hem de nesir bölümlerden oluşacak şekilde kaleme almış. Bu
eserler Kilisli Rıfat Bilge tarafından Türkçeye çevrilmiş ve hem
birlikte hem de ayrı ayrı basılmış.
Her okuyanın kendisine birçok
ders çıkaracağından emin olduğum, hikmetle dolu bu kitabı,
hepinize canıgönülden tavsiye

•
KİTAP / BOOK

Kiraz Ağacı İle
Aramızdaki Mesafe
Paola Peretti
The Distance Between
Me and the Cherry Tree
Paola Peretti
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yor. Bu süreçte her gün babasıyla
önünden geçtiği kiraz ağacını görebildiği mesafe onun için görme
yetisini ne kadar kaybettiğini ölçmenin bir yolu oluyor. Kitap içinizi
acıtacak bir gerçeklikle yazılmış
fakat bir taraftan da size şartlar
ne olursa olsun umutlu olmayı
öğütlüyor. Mafalda’nın öyküsünü
okuyacağız, peki gerçek hayatta
Paola’ya ne oldu diye merak ettiyseniz; o bugün İtalya’da mülteci çocuklara İtalyanca öğreterek
umudumuzu yeşertmeye devam
ediyor.

NİSAN / APRIL
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•
FİLM / MOVIE

Yukarı Bak
Pete Docter (2009)
Up – Pete Docter
(2009)

•
FİLM / MOVIE

Ayla – Can Ulkay
(2017)
Ayla – Can Ulkay (2017)
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Yukarı Bak, çok sevdiği karısı Ellie
ile yaşadıkları ahşap evin içerisinde Ellie’nin ölümüyle yapayalnız
kalan Carl Fredricksen’ın hikâyesi.
Film iki kısımdan oluşuyor; Carl
ve Ellie’nin hikâyesi ve Carl’ın hayallerine yolculuğu. İlk kısımda
çekingen bir çocuk olan Carl’ın
çok sevdiği kâşif Charles F. Muntz,
Cennet Şelaleleri’nde yaşadığını
söylediği devasa bir kuşu arıyor.
Ellie de Carl gibi Muntz’a hayran
olan küçük bir kız çocuğu ve hep
onun peşinden oraya gitmeyi hayal ediyor. Muntz’a olan sevgileri
onları birleştiriyor ve büyüyüp evlenerek ahşap evlerinde bir ömür
geçiriyorlar ama hayalleri olan
yolculuğa bir türlü sıra gelmiyor.
Sonra bir gün Ellie ölüyor. Ellie’den sonra eski evde bir başına
kalan Carl, huysuz birine dönüşüyor ve onun huzurevine gitmesine karar veriliyor. Bu kötü durum,
çocukluğundan beri âşık olduğu
balonlarla muhteşem evlerini havalandırarak hayallerine doğru

yola çıkma gücünü kendisinde

1950 yılında Kore Savaşı sırasında
Türkiye’nin Güney Kore’ye gönderdiği yardım tugayının subaylarından biri olan Süleyman Dilbirliği,
savaş sırasında bir gece vakti annesi ve babası öldürülmüş bir kız
çocuğu buluyor. Ayla adını verdikleri küçük kıza onu getiren askerî
birlikte 15 ay boyunca bakıyor. Her
geçen gün bağları daha da kuvvetleniyor ve Türkiye’ye dönme vakti
geldiğinde Süleyman Astsubay
onu evlat edinmek istiyor fakat izin
alınamıyor. Ayla orada onun gibi
çocuklar için kurulmuş olan Ankara Okulu’na gidiyor ve sonra birbirlerinden yıllarca haber alamıyorlar.

Süleyman Astsubay ailesine dönüyor fakat kızını hiç unutmuyor. Ayla
da büyüyor, evleniyor, çocukları
oluyor. Yani kısacası hayat bir şekilde ikisi için de devam ediyor. Olaydan tam 60 yıl sonra bu meseleyle
karşılaşan gazetecilerin çabasıyla
Süleyman Dilbirliği Güney Kore’de
kızı Ayla ile buluşturuluyor. Tüm bu
hikâye de 2017 yılında Can Ulkay’ın
yönetmenliği ile beyaz perdeye aktarılıyor. Filme konuk da olan Süleyman Dilbirliği, 2017’de manevi
kızını dünya gözüyle bir kere daha
görmüş olarak tedavi gördüğü
hastanede vefat ediyor.

bulmasını sağlıyor ve asıl macera
böylece başlıyor. Bugünlerde size
ilham olacak bir aile filmi izlemek
isterseniz, Yukarı Bak bence en iyi
seçeneklerden birisi. İyi seyirler.

Up tells the story of Carl Fredricksen
who becomes lonely in the wooden
house in which they live together
with his beloved wife Ellie, after her
sudden death. The film consists of
two parts: the story of Carl and Ellie,
and their journey to Carl's dreams.
In the first part, the shy boy Carl's
favorite explorer Charles F. Muntz
is looking for a giant bird that lives
in Paradise Falls. Ellie is a little girl
who admires Muntz, just like Carl,
and she is always dreaming of going after him. Their love for Muntz
unites them. They grow up, get
married and spend a lifetime in
their wooden house, but their dream of realizing this journey never
comes true. Then one day Ellie dies
suddenly. After losing her, Carl turns into a grumpy guy alone in the
old house, and it is decided that
he goes to the nursing home. This
tough situation allows him to find
the power to set out for his dreams
by flying his magnificent homes
with balloons that he has been in

love with since childhood, and this
is how the real adventure begins. If
you want to watch a family movie
that will inspire you these days, I
think Up is one of the best options.
Enjoy the movie.

Süleyman Dilbirliği, one of the officers of the aid brigade sent to
South Korea by Türkiye during the
Korean War in 1950, finds a girl
whose mother and father were killed one night during the war. The
soldier who named the little girl
Ayla, looks after her in the military
unit for 15 months. The bond they
have is getting stronger every day,
and when it is time to return to
Türkiye, Sergeant Süleyman wants
to adopt her, but permission cannot be obtained. Ayla goes to Ankara School, which was established for children like her, and then
they do not hear from each other

for years. Süleyman returns to his
family, but never forgets his daughter. Ayla grows up, gets married
and has children. Life goes on for
both, one way or another. With
the efforts of journalists who faced
this issue exactly 60 years after
the incident, Suleyman Dilbirliği is
being introduced to his daughter
Ayla in South Korea. All this story
was turned into a screenplay in
2017 under the direction of Can
Ulkay. Süleyman Dilbirliği, who
also becomes a guest in the film,
dies in the hospital where he was
treated after having seen his spiritual daughter before he dies.
NİSAN / APRIL
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•
MÜZE / MUSEUM

İstanbul Oyuncak
Müzesi
İstanbul Toy Museum

•
MÜZE / MUSEUM

Cumhuriyet
Müzesi
The Republic Museum
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İstanbul Oyuncak Müzesi, 23 Nisan
2005’te Göztepe’de kurulmuş, ülkemizi dünyadaki oyuncak müzeleri
arasında gururla temsil eden nadide bir mekân. Ülkemizde açılan ilk
oyuncak müzesi burası ve içerisinde
1700’lü yıllardan günümüze kadar
gelen dört binden fazla oyuncak var.
Yıllar süren çabalar sonucu 40’tan
fazla ülkeden toplanmış bu oyuncaklar, muhteşem bir koleksiyon
oluşturuyor. Müzenin kendi içerisinde uzay oyuncakları, tren oyuncakları gibi ayrı ayrı bölümleri, çeşitli
tarihî dönemlere tanıklık eden koleksiyonları var. Müzede; şehirlerin
model oyuncakları, dünyanın tek
oyuncak Mona Lisa’sı, ilk oyuncak
robot ve camdan, tahtadan, porselenden ev eşyası oyuncakları hatta
Hitler ve askerlerinin bir koleksiyonu
bile var. Müze genel manada “yaşayan bir müze” olarak tasarlanmış.
Eşya ile ziyaretçinin arasına koyulan
sınırlar mümkün olduğunca aşıl-

maya ve tarih eğlenceli bir şekilde
aktarılmaya çalışılmış. Kendinizi ait
hissedeceğiniz, özlem duyduğunuz
çocukluğunuzdan izler bulacağınız,
duygulanarak gezeceğiniz ve ambiyansından etkileneceğiniz bir yer
Oyuncak Müzesi. Hem çocuklarınızı
hem de anne babalarınızı götürmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Keyifli
geziler!

İstanbul Toy Museum is a rare place
established in Göztepe on April 23,
2005, which proudly represents our
country among the toy museums
in the world. This is the first toy museum opened in our country and
there are more than four thousand
toys in it from the 1700s to the present day. These toys form a spectacular collection collected from
more than 40 countries as a result
of years of effort. The museum itself
has sections such as space toys, train toys, collections that witness various historical periods, toys of city
models, the world's only toy Mona
Lisa, the first toy robot, and household toys made of glass, wood
and porcelain, and even a collection of Hitler and his soldiers. The
museum is generally designed as
a "living museum". The boundaries
between the item and the visitor
were tried to be crossed as much as
possible and history was tried to be

conveyed in a fun way. Toy Museum
is a place where you will feel like you
belong, find traces of your childhood that you long for, walk around
feeling emotional, and be impressed by its ambiance. I strongly advise you to take both your children
and your parents to visit the museum. Have an enjoyable voyage.

Cumhuriyet Müzesi, Mimar Vedat Tek tarafından 1923’te, Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle
bezenmiş tavanları ve taştan
duvarlarıyla dönemin mimari
özelliklerini etkileyici bir biçimde
yansıtan bir parti binası olarak
inşa edilmiş. İlk meclis binasının
fiziksel olarak yeterli olmaması sebebiyle Atatürk tarafından
bir dönem meclis binası olarak
kullanılması talimatı verilmiş ve
1960 yılına kadar bu şekilde kullanılmış. Bu süreçte yapı, Cumhuriyet’in ilk yıllarına ve Atatürk’ün
Nutuk’u seslendirmesi gibi eşsiz
hadiselere şahitlik etmiş. “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” hitabı müzenin taş duvarları

arasında yankılanmış ve geriye
bu sözlerin okunduğu mikrofon,
kadim bir hatıra olarak kalmış.
İkinci meclis olarak kullanılamaz
hâle geldikten sonra bir restorasyon süreci olmuş. 1981 yılında
binanın ilk katı; Mustafa Kemal
Atatürk, İsmet İnönü ve Celal
Bayar’ın
cumhurbaşkanlıkları
döneminden kalan kişisel eşyalarının, basılı sözlerinin ve fotoğraflarının sergilendiği bir müze
hâline getirilmiş. Ankara’nın Ulus
semtinde bulunan Cumhuriyet
Müzesi’ne yakın tarihimize tanıklık etmek isterseniz mutlaka
uğrayın. Ulaşım oldukça kolay,
müze her gün açık.

The Republic Museum was built
in 1923 by Architect Vedat Tek as
a party building that impressively
reflected the architectural features
of the period with its ceilings decorated with Ottoman and Seljuk
motifs and stone walls. Since the
first parliament building was not
physically sufficient, Atatürk was
instructed to use it as a parliament
building for a period and served in
this way until 1960. In this process,
the building witnessed the first
years of the Republic and unique
events such as Atatürk's speech of
the Nutuk (Grand Discourse). The
address, "We have done many and
great works in a short time," echoed between the stone walls of the

museum, and the microphone
where these words were read
remained as an old memory. After it became unusable as the
second parliament, there was
a restoration process and then
in 1981, the first floor of the building was turned into a museum
where the personal belongings,
printed words, and photographs
of Mustafa Kemal Atatürk, İsmet
İnönü, and Celal Bayar from the
presidential period were exhibited. If you want to witness our
close history in the Republic Museum located in Ulus, Ankara, be
sure to stop by. Transportation is
quite easy; the museum is open
throughout the week.
NİSAN / APRIL
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ÜSKÜDAR’DA
MANZARADAN
PARÇALAR

Samet Altıntaş

PIECES FROM
THE LANDSCAPE
IN ÜSKÜDAR
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•
"İstanbul mu daha güzel, Üsküdar mı?" 1877'de İstanbul'a gelen İtalyan yazar Edmondo de Amicis bir vapur yolculuğu sırasında güncelliğini hâlâ koruyan bu soruyu sorar. Neden böyle diye aklınızdan geçirirseniz, size Sait Faik’in öyküsünde
geçen şu tespitle cevap vereyim: “Üsküdar, İstanbul’a Diyarbakır kadar uzaktır.”
Üsküdar’ın tarihte ve bugün neye tekabül ettiğini belirttikten sonra İmparatorluğun “eski dar”ını adımlamaya başlayalım.
"Which is more lovely, İstanbul or Üsküdar?" I believe the question posed by the Italian writer
Edmondo de Amicis to a friend on a ferry ride in Istanbul in 1877 is a pattern that has remained
to this day. If you're wondering why this is, consider this remark from Sait Faik's story: "Üsküdar
is as far from İstanbul as Diyarbakır." Let us now visit the Empire's "eski dar (old narrow)" after
describing what Üsküdar related to in history and today.

NİSAN / APRIL
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Adım Adım / Step by Step
Üsküdar’ı MÖ ve MS diye ikiye ayırmak icap ediyor sanırım. Hayır hayır
bu isimlendirme kronolojik bir imleme değil. Marmaray’dan önce, Marmaray’dan sonra demek bu tasnif.
Çünkü Üsküdar gerek banliyö treninin
hudutlarına ulaşması gerek denizine
doldurulan betonla beraber hemen
her İstanbullunun uğrak yerine dönüştü. Biz şimdi gelenlerin – gidenlerin uğultusu dışına çıkalım ve şehrin
“ikinci zaman”larına ulaşalım. Ama
bizimkisi hem kıyıdan hem kıyıda kalmış istasyonlardan bazılarını göstermek olacak, haber edelim.

Adım Adım / Step by Step
YENI VALIDE CAMII
YENİ VALİDE MOSQUE

•
Üsküdar İskele
Meydanı'nın sol
tarafında yer alan Yeni
Valide Camii, Klasik
Osmanlı mimarisinin
son ve Lâle Devri'nin en
önemli örneğidir.

Located on the left side
of Üsküdar Pier Square,
Yeni Valide Camii is
the last of Classical
Ottoman architecture
and the most important
example of the Tulip Era.

SULTAN SÜLEYMAN’IN BIRICIK
KIZI: MIHRIMAH SULTAN
Üsküdar’a geldiğinizde sizi Lale Devri’nin en güzel eserlerinden Yeni Valide Camii ile Mihrimah Sultan Camii
karşılıyor. Bugün değil Üsküdar’da,
Türkiye’de unutulmaya yüz tutmuş bir
gelenek var: Mukabeleli, yani iki cami
arasında karşılıklı ezan okuma. Yeni
Valide Camii’nin komşusu Mihrimah
Sultan Camii görülmesi gereken bir
letafet. X. Osmanlı Padişahı Kanûnî
Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan adına yaptırdığı bu külliye, 1547’de

I believe it is vital to classify Üsküdar as BC
and AD. This is not a chronological bookmark, believe it or not. This classification
means before and after Marmaray. Because, with the suburban train approaching its borders and the concrete filling its
sea, Üsküdar has become a frequent visit
for practically every resident in İstanbul.
Let us now leave the busy times of Üsküdar behind and experience the city's "second times." But our trip will be to exhibit
some of the stations both on and off the
coast, for your information.

kapılarını açar. 16. yüzyıldan bugüne
şehrin geçirdiği başkalaşıma rağmen
hâlen kendi evini muhafaza eden bir
tavrı var Mihrimah Sultan Camii’nin.
Buradaki 1554 tarihli en eski mezar,
Mihrimah Sultan’ın kayınbiraderi de
olan Kaptanıderya Sinan Paşa’ya ait.
Hatırlayalım: Mihrimah Sultan, Klasik
Çağ’ın tartışmalı devlet adamlarından
Rüstem Paşa’yla evli. Sinan Paşa’nın
adına yaptırdığı cami Beşiktaş’ta dedikten sonra külliyedeki en ilgi çekici
mezara gelelim. Ahali, genelde caminin güneybatı minaresinin dibinde
bulunan kabrin Mihrimah Sultan’a ait
olduğunu sanıyor. Burada yatan kişi,
Rüstem Paşa’nın ikinci eşinden oğlu
Osman Bey’dir. Meraklısına sonnot:
Mihrimah Sultan, Süleymaniye’de babasının yanında uyuyor son uykusunu.
İSTANBUL KANATLARIMIN
ALTINDA!
Boğaz’ın Dört Muhafızı’ndan biri
de Aziz Mahmud Hüdâyî’dir. Şehrin bu manevi kandili, ruhları aydınlatmaya devam ediyor. Tanpınar,
I. Ahmed devrinin en kudretli şeyhi diye, tarif eder Hüdâyî Sultan’ı.

century, Mihrimah Sultan Mosque maintains a protective attitude toward its own
home. The earliest tomb, dating to 1554,
belongs to Kaptanderya Sinan Pasha,
Mihrimah Sultan's brother-in-law. Little
reminder: Mihrimah Sultan is married to
Rüstem Pasha, one of the Classical Age's
most contentious statesmen.
After
mentioning that the mosque built in Sinan Pasha's honor is located in Beşiktaş,
let us go on to the most notable tomb
in the complex: People commonly believe that Mihrimah Sultan's grave is at
the bottom of the mosque's southwestern minaret. The person buried here is
Osman Bey, son of Rüstem Pasha's second wife, whose tomb dates to 1576. Last
but not least, Mihrimah Sultan is resting
next to her father in Süleymaniye.

Üsküdar İskele
Meydanı'nda yer
alan Mihrimah
Sultan Camii,
Mimar Sinan'ın
erken dönem
eserlerindendir.
Mihrimah Sultan
Mosque, located in
Üsküdar Pier Square, is
one of the early works of
Mimar Sinan.

İSTANBUL BENEATH MY WINGS!
Aziz Mahmud Hüdayi is one of the
Bosphorus' Four Guardians. This city's
spiritual lamp continues to shine brightly on its souls. Tanpınar mentions Hüdayi Sultan as the most powerful sheikh
during the rule of Ahmed I. Since the
16th century, Aziz Mahmud Efendi,
the dervish of Üftâde in Bursa and the

MIHRIMAH SULTAN CAMII
MİHRİMAH SULTAN MOSQUE

SULTAN SULEIMAN'S DEAR
DAUGHTER: MIHRIMAH SULTAN
When you arrive in Üsküdar, you will
be greeted by Yeni Valide Mosque and
Mihrimah Sultan Mosque, two of the most
exquisite works of the Tulip Era. Not today, but in Üsküdar, Türkiye, there is a tradition that sunk into oblivion: Mukabeleli,
, in other words commutual call to prayer
between two mosques. Mihrimah Sultan Mosque, next to Yeni Valide Mosque,
is a must-see destination. This structure,
named after Mihrimah Sultan, the daughter of the Xth Sultan of the Ottoman Empire Sultan Suleiman the Magnificent,
first opened its doors in 1547. Despite
the city's transformation since the 16th
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MIHRIMAH SULTAN CAMII
MİHRİMAH SULTAN MOSQUE
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Bursa’da Üftâde’nin dervişi, Üsküdar’da Celvetîliğin şeyhi olan Aziz
Mahmud Efendi, 16. yüzyıldan bu yana
konuşmaya devam ediyor. Onun ettiği, “Bizi sevenler ve ömründe bir kere
türbemize gelip Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde
boğulmasın, ahir ömürlerinde fakirlik
görmesin, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve
haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın.” duasına âmin
dedikten sonra Üsküdar Mevlevîhânesi’nin yanından, yani Doğancılar
Caddesi'nden yukarı doğru revan olur.
Sizi Doğancılar Parkı karşılayacak ilkin.
Bu letafet bahçesi, Evliya Çelebi’nin
resmettiğine göre Galata Kulesi’nden uçan Hezarfen Ahmet Çelebi’nin
indiği yer. Parkın karşısında Nasuhi
Mehmed Efendi’nin cami ve türbesi
yer alıyor. 17. asrın büyük şeyhlerinden
Mehmed Efendi, nefis bir geleneğe el
vermiş biri. Miraç kandillerinde okunan Mi’râciye; Galata Mevlevîhânesi

Üsküdar’da bulunan
Aziz Mahmud Hüdayi
Türbesi Osmanlı
döneminde
denizciler tarafından
boğazın manevi
koruyucularından biri
olarak görülmüş.
The Tomb of Aziz
Mahmud Hüdayi in
Üsküdar was seen by
sailors as one of the
spiritual protectors of
the strait during the
Ottoman Period.
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NASUHI MEHMED EFENDI TÜRBESİ
NASUHİ MEHMED EFENDİ TOMB

Adım Adım / Step by Step

AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
EFENDİ TÜRBESİ
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
EFENDİ TOMB

sheikh of Celvetism in Üsküdar, has
been speaking. After saying amen to his
prayer, "Those who love us and come
to our tomb once in their lifetime and
recite Fatiha are our people. May those
among us shall not drown in the sea,
not witness poverty at the end of their
life, and not die unless they save their
faith, they should acknowledge they will
die some day and accept it, but do not
let them drown in the sea," then we set
out from Üsküdar Mevlivahanesi, that is,
up Doğancılar Street. Doğancılar Park
will be the first to greet you. This garden
of grace, according to Evliya Çelebi's
artwork, is where Hezarfen Ahmet Çelebi, who soared from the Galata Tower,
landed. Across the park lies Nasuhi Mehmed Efendi's mosque and mausoleum. Mehmed Efendi, one of the finest
sheikhs of the 17th century, is a man
who dedicated his life to preserving an
exquisite tradition. Osman Nayi, sheik
of the Galata Mevlevi Lodge says the
prayer Miraciye, prayer of lailat al miraj,

BEYLERBEYI SARAYI
BEYLERBEYİ PALACE
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Şeyhi Osman Nayi Dede’nin elinden
bu tekkede zuhur eder. Şâbânî ve
Mevlevî iki yolun ortak armağanıdır
Mi’râciye. Üsküdar’ın bu sessiz köşesinde, kendinizi dinlemeyi salık veririm, Safiyüddin Erhan’ın Mi’râciye’siyle
beraber.
PADIŞAHIN ‘İHSAN’I

İHSANIYE CAMII
İHSANIYE MOSQUE

İmparatorluk tarihinde Osman adını taşıyan üç padişah var: İlki, devlete
adını veren ve son uykusunu Bursa’da
uyuyan Osman Gazi, ikincisi Yedikule
zindanlarında katledilen Genç Osman,
sonuncusu ise 1754 – 1757 yılları arasında saltanat süren III. Osman. Çok bilinmese de bugüne kalan ve İstanbul’un
simgelerinden sayılan birçok eseri var
bu hükümdarın. Nuruosmaniye Camii, Ahır Kapı Deniz Feneri, Yuşa Tepesi’ndeki mescit gibi. Osman Han’ın
bir de ihya ettiği mahalle var, adı hâlen Sultan’a sunulan bir teşekkür gibi:
İhsaniye! Tekke – cami formunda yapılan İhsaniye Camii’nin arasından
ara sokaklara karışın. “İhsaniye İskelesi
Sokak” denen bir güzellikle karşılacaksınız. Belki de Suriçi’ni gören en güzel yerdesiniz. Merdivenlerin başında
eski bir kulübecik göreceksiniz. Bu,
bir vakitler Salacak iskelesinin bilet gişesiydi. Hâlâ kendi hâlinde yolcusunu
bekler bir yüzü var. Merdivenler sizi
Harem korusuna indirecek. Basamakları inmeye başlayın, hemen sağınızda
yaklaşık üç yüz yaşında bir sakız ağacı
çıkacak, mutlaka kadrajlayın.
ÜSKÜDAR’IN SELIMIYE’SI
Pek tabii Selimiye Camii denince,
Koca Mimar Sinan’ın II. Selim adına,
ikinci başkent Edirne’ye kondurduğu
harikulade yapı düşüyor akla. Ama bir
de İmparatorluğun yenilikçi padişahı
III. Selim’in yaptırdığı cami var. 1805’te
kapılarını ibadete açan bu eserin inşasına, Mehmed Arif Ağa zamanında
başlanmış, Ahmed Nureddin Ağa’nın
gayretiyle tamam olmuştur. Asırlık
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in this place. Miraciye is a gift shared by
the two paths of Şabanî and Mevlevi. I
recommend that you take a break at
this calm area of Üsküdar, together with
Safiyüddin Erhan's Miraciye.
'IHSAN' OF THE SULTAN
In the history of the empire, there have
been three sultans named Osman: the
first, Osman Gazi, who gave the empire
its name and died in Bursa, the second,
Young Osman, who was slaughtered in
the Yedikule dungeons, and the third,
Osman III, who reigned between 1754
and 1757. Although not widely remembered, Osman III’s works have remained
to this day and are considered to be
symbols of Istanbul Such as the Nuruosmaniye Mosque, the Ahır Kapı Lighthouse, and the Yuşa Hill Masjid. There's
also the neighborhood that Osman
Khan revitalized, and its name is still a
tribute to the Sultan: İhsaniye! Blend
into the side streets among the İhsaniye
Mosque, a lodge-style mosque. You will
encounter a wonder named 'İhsaniye
İskelesi Sokak.' It is perhaps the best location to see Suriçi. You will see a little
old lodge at the top of the steps. This was
previously the Salacak pier's ticket office.
It still has a face that, in its own way, waits
for its passenger. The stairs will lead you
to the Harem grove. Begin going down
the stairs; a three-hundred-year-old
gumwood will appear on your right; you
should definitely take a photo of it.

Adım Adım / Step by Step
ağaçlarıyla çevrelenmiş bahçesi, ikindi
sonrası hüznüyle uyumlu. Külliyenin
içindeki iki eski yapı bugün, İbrahim
Hakkı Konyalı Kütüphanesi ve Selimiye Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılıyor. Yine kompleksin eski hamamı,
2021 yılından beri Nevmekân Selimiye
adı altında hizmet veriyor. Hani bir söz
var, doğal film platosu diye. İşte, Üsküdar’ın Selimiye’si böyle bir yer. Burası,
Osmanlı İstanbul’unun ilk planlı mahallesi. III. Selim’in Nizâm-ı Cedîd’ine,
yeni düzenine bir gönderme bu hiç
şüphesiz. Belki de bu intizamdan ötürü tercih ediliyor yönetmeler tarafından. Semt, komşusu Çiçekçi ile birlikte
bir park ve bahçeler yurdu gibi.

•

ÇIÇEKÇI CAMII
ÇİÇEKÇİ MOSQUE

Çiçekçi Camii, Küçük
Selimiye Camii
isimleriyle de anılır.

Çiçekçi Mosque is also
known as Little Selimiye
Mosque.

Buralara kadar gelmişken; “Küçük
Selimiye Camii” diye bilinen ama halkın ağzındaki adla söylersek “Çiçekçi
Camii”ne yolunuzu düşürün. Neden?
Çünkü II. Mahmud yenilemesi olan
Osmanlı barokunun nefis örneklerini göreceksiniz burada. Caminin karşısındaysa adını Karaca Ahmet’ten
alan Türkiye’nin en eski ve en büyük

ed by centuries-old trees, seemed to
rhyme with the post-afternoon gloom.
Today, the two historic buildings within
the complex serve as the Ibrahim Hakkı
Konyalı Library and the Selimiye Children's Library. Since 2021, the complex's
old bath has been serving under the
name Nevmekân Selimiye. There's a saying, which is “a natural movie plateau”.
Selimiye in Üsküdar is one such location.
This is Ottoman Istanbul's first planned
neighborhood. Without a doubt, this is
a reference to Selim III's new order, the
Nizamı- Cedit. Perhaps it is liked by directors due to its arrangement. With its
neighbor Çiçekçi, the area resembles a
park and garden heaven.
While you're here, visit the 'Çiçekçi
Mosque,' also known as the 'Little Selimiye Mosque' but more commonly
known as the 'Çiçekçi Mosque.' Why?
Because here you will find excellent
specimens of the Ottoman baroque,
which was Mahmud II's revival. Türkiye’s
oldest and largest cemetery, named after Karaca Ahmet, is located just across
from the mosque. Karaca Ahmet was
a Turkmen dervish and folk doctor who
flourished during the Ottoman Empire's formation in the 14th century.
The grave of this sophisticated saint

ÜSKÜDAR'S SELIMIYE
Surely, when one hears of the 'Selimiye
Mosque,' thinks of the majestic monument built by the Great Architect Sinan
in Edirne, Türkiye's second capital, in
the name of Selim II. But there's also the
mosque, which was erected by the Empire's innovative sultan, Selim III. This
building, which opened its doors to worshippers in 1805, was initiated by Mehmed Arif Aga and finished by Ahmed
Nureddin Aga. Its garden, surroundSELIMIYE ÇOCUK KÜTÜPHANESI
SELİMİYE CHILDREN'S LIBRARY
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•
Üsküdar, özellikle
Osmanlı döneminde
burada inşa edilen
ve günümüze kadar
gelen mimari, tarihi ve
kültürel açıdan başyapıt
olan birçok yapı ile
İstanbul’un en popüler
gezi noktalarından
biridir.
Üsküdar is one of the
most popular travel
destinations in İstanbul,
with many architectural,
historical and cultural
masterpieces built here,
especially during the
Ottoman period.

mezarlığı yer alıyor. Karaca Ahmet,
Osmanlı’nın kuruluşunda, yani 14. yüzyılda yaşamış bir Türkmen dervişi ve
halk doktoru. Rum Abdalları taifesinden olan bu çok yönlü velinin türbesi,
ismiyle anılan Cem Evi’nde.
“SADE BIR SEMTINI SEVMEK BILE
BIR ÖMRE DEĞER”
Toparlarsak; Üsküdar bir günde gezilecek bir ilçe değil. Biz sadece manzaradan parçalara baktık. Alternatif bir
Üsküdar güzergâhı çıkardık; türbeler,
camiler, eski bahçelere uğradık. Evet,
daha Tanpınar’ın “Bir kâinat açılır, geniş, sonsuz, büyülü / Bugünün rüzgârında yıkanan mazi gülü” dediği İcadiye, Kuzguncuk, Bağlarbaşı, Altunizâde,
Mimar Sinan gibi Üsküdarlı semtlere
gidemedik. Bu yerleri başka yazılara
havale edelim ve Yahya Kemal’in şiirini
şöyle değiştirelim: “Sana dün bir tepeden baktım Aziz Üsküdar / Görmedim,
gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer /
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul / Sade bir semtini sevmek
bile bir ömre değer…”

from the Greek Abdals group can be
found in the djemevi, which bears his
name.
'EVEN LOVING A PLAIN
NEIGHBORHOOD IS WORTH A LIFETIME'
To summarize, Üsküdar is not a place
that can be visited in a day. We merely
examined 'fragments of the landscape.'
We drove a different route to Üsküdar,
stopping at 'mausoleums, mosques,
and old gardens.' Right, we have not
been able to visit Üsküdar neighborhoods like Cadiye, Kuzguncuk, Balarbaş, Altunizade, and Mimar Sinan, to
which Tanpınar refers as "A cosmos
unfolds, boundless, endless, magical/
The rose of the past rinsed in today's
wind." Let us refer to these places in
other articles and change the subject
of Yahya Kemal's poem as follows: “I
looked at you from a hill yesterday, Precious Üsküdar / There is no place that I
have not visited or adored / As long as I
live, you will enshrine in my heart as you
please / Even loving a plain neighborhood is worth a lifetime… ”

KUZGUNCUK
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Kayahan Demir

BİR RAMAZAN

TEMAŞASI
A RAMADAN SPECTACLE
•
“Nerede o eski ramazanlar!” Evet, bir Ramazan ayı daha yaklaşıyor
ve bu ay, muhtemelen bu klişe cümleyi defalarca işiteceğiz. Peki,
aradan seneler geçmesine rağmen eski ramazanlarda neler yapılıyor, neler yaşanıyordu ki bir türlü unutulamıyor?
"We miss the earlier Ramadan fasts!" Yes, another Ramadan month is
approaching, and this month is likely to be one in which we hear this
cliche statement over and over. So, despite all the time we left behind,
what was done in the earlier Ramadan fasts, what happened that cannot
be forgotten?
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Zamanda yolculuk yapıp Osmanlı dönemi ramazan aylarına baktığımızda,
gerçekten de şu anki ramazan aylarının çok daha sönük geçtiğini söyleyebiliriz. Günümüzde unutulmaya
yüz tutan ve kendi kültürümüzü yansıtan eğlenceler, o dönemin olmazsa
olmazıydı. Gelişen teknolojinin ürünü
olan cep telefonları, bilgisayarlar ve
tabletler bilgiye ulaşımı kolaylaştırdıysa da farkında olmadan bize sahip
olduğumuz birçok değeri unutturdu.
Artık ramazan aylarını bilgisayarımızın, cep telefonlarımızın yanında geçirir olduk. Eski eğlenceleri sadece televizyon ekranlarından izleyip hasret
giderebiliyoruz.
Gelin, zamanda yolculuk yapıp eski ramazan günlerine konuk olalım. Belki
görüp hoşumuza gidecek bir eğlenceyi, evimizde ailemizle ya da arkadaşlarımızla birlikte uygulama imkânımız
olur. Bu ramazan ayının diğerlerinden
farklı geçmesini istemez misiniz?
KAHVEHANE KÜLTÜRÜ
Osmanlı kültüründe kahvehaneler
önemli yere sahiptir. İnsanlar iftarını
yaptıktan sonra, başına kurulacağı bir
tableti ya da cep telefonu olmadığı

•
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için bu kahvehanelere gider, birbirleriyle sohbet ederlerdi. “Semai Kahvehaneleri” olarak da bilinen bu güzelim yerlerde sadece sohbet edilmez,
oyunlar da oynanırdı. Yetenekli kişiler
buralarda semai okur veya aşık atışması düzenlerdi. Ayrıca kahvehane
duvarlarına asılan bilmeceler, Ramazan ayı boyunca çözülmeyi beklerdi.
Bunun gibi birçok sosyal aktivitenin
yapıldığı kahvehane kültürü maalesef
günümüzde hiç yok gibi...

Türk milleti, ramazanı en
güzel şekilde yaşamaya
büyük bir önem vermiş
ve ramazana özgü bir
kültür oluşturmuştur.
The Turkish nation
has attached great
importance to living
Ramadan in the best
possible way and has
created a Ramadanspecific culture.

RAMAZAN DAVULCULARI

When we travel back in time and look at the
Ottoman Ramadan months, we can see
that the contemporary Ramadan months
are plainer. Entertainment, which is nearly forgotten nowadays and represents our
own society, was an essential component of
that time period. Although mobile phones,
laptops, and tablets, which are products of
increasing technology, have made it simpler to acquire information, they have also
caused us to lose sight of many values we
have without even recognizing it. We now
spend the months of Ramadan glued to
our laptops and phones. We can only satisfy our longing by watching old entertainment shows on television.

Şüphesiz ki ramazan geleneklerinin
en eski ve en neşelilerinden biri sahur
davulcularıdır. Eski dönemlerde yanına
birkaç kişi alan davulcu, sokak sokak
gezer mâniler okurdu. Asıl amaç, insanları sahura kaldırmaktı. Günümüzde bu
işi cep telefonları dahi yapabiliyor. Ancak buna rağmen bu kadim geleneğin
korunmuş olması güzel. Her ne kadar
artık çok mâni sesi duyamasak da gece
davul sesiyle uyandırılmak bile bizi geçmişe götürmeye yetiyor. Bu gelenek,
Türklüğe ve İslamiyet’e özgü bir gelenektir. Belki de bu yüzyıllar öncesine
ait geleneği hâlâ koruyor olmamızın en
önemli sebebidir.

did not have a tablet or cell phone to
spend time with. People could not only
converse but also play games in these
attractive venues, often known as 'Semai Coffeehouses.' Talented individuals
might recite semai or arrange a calland-response duet here. Furthermore,
during the month of Ramadan, the riddles placed on the walls of the coffeehouse were waiting to be solved. Unfortunately, the coffeehouse culture, where
many social events like these take place,
does not appear to exist nowadays...

Semai
Kahvehaneleri
olarak da bilinen
bu güzelim
yerlerde sadece
sohbet edilmez,
oyunlar da
oynanırdı.
People could not only
converse but also play
games in these attractive
venues, often known as
'Semai Coffeehouses.'

RAMADAN DRUMMERS
The sahur drummers are unquestionably one of the oldest and most joyful
Ramadan traditions. Previously, the
drummer would move from one street
to another reciting chansonette with a
small group of people. The primary goal
was to wake people up for a pre-dawn
meal. Even today's cell phones are capable of doing so. It is a good thing,
nevertheless, that this ancient custom
has been preserved. Although we can
no longer hear many such sounds, even
waking up in the middle of the night
to the sound of drums takes us back in
time. This custom is specific to Türkiye

Let us go back in time and visit the old
Ramadan days. Perhaps we will be able
to practice for an entertainment that we
will watch and enjoy with our family and
friends at home. Don't you want this
Ramadan month to be different from the
past ones?
COFFEEHOUSE CULTURE
Coffeehouses are quite prominent in Ottoman culture. People would go to these
coffee houses after breaking the fast and
socialize with each other because they
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RAMAZAN AYININ VAZGEÇILMEZ
LEZZETI

o kuyrukta çıt çıkarmadan beklenir! Bu
kadar zahmetin mükâfatı ise iftar sofrasında alınır. Şayet Ramazan ayında
hiçbir pide kuyruğuna girmemişseniz,
“Ramazan ayını doyasıya yaşadım” dememelisiniz. Zira geçmişten günümüze iftar sofralarında ekmekten ziyade
pide tercih edilir. Hasılıkelam, her oruçlu kişi bir gün pide kuyruğu tecrübesini
muhakkak tadacaktır!

Güllaç deyince aklımıza hep gayriihtiyari ramazan ayı gelir. Ülkemizde
Ramazan ayı geldiğinde en çok tercih edilen tatlıdır güllaç... Diğer on bir
ayda pastanelerin camlarında bir türlü göremediğimiz bu hafif, sütlü tatlı,
iftarların vazgeçilmezlerinden biridir.
İftardan sonra çok ağır bir tatlı tercih
etmek istemeyenler için harika bir
seçenek. Üstüne nar, Antep fıstığı ve
meyve konularak servis edilen tatlının
az şekerli olması, şüphesiz ki onun Ramazan ayında çokça tercih edilmesini
sağlayan en büyük etken.

TOP PATLADI MI?

KEYIFLI BIR KUYRUK
Şimdi yavaş yavaş ramazan ayının en
keyif verici yerine geliyoruz; iftara... İftardan hemen önce uzunca bir kuyruğa
girmek zorundayız. Normalde kuyruklar pek sevilmez ve hiçbir oruçlu insanı belki de saatlerce bekleyeceği bir
kuyruğa dâhil edemezsiniz. Ancak bu
bir pide kuyruğuysa işte o zaman işin
rengi değişir! O anda tüm işler unutulur ve dumanı üzerinde bir ramazan pidesi alabilmek için gerekirse saatlerce

•
Sahur davulcuları,
ramazan geleneklerinin
en eski ve en
neşelilerinden biridir.
Sahur drummers are
one of the oldest and
most cheerful of the
Ramadan traditions.

and Islam. This is possibly the most essential reason why we continue to practice this centuries-old custom.
RAMADAN'S INDISPENSABLE FLAVOR

İftar masasına oturmuş, orucumuzu açmaya hazırlanırken uzaklardan bir top sesi işitiriz. Bu top bize
orucumuzu açabileceğimizi söylemek için atılıyor. Osmanlı'da Ramazan günlerinde Anadolu Hisarı'ndan ezan, iftar ve imsak vakitlerinin
ilanı için top atılıyordu. Tüm ülkeye
yayılan bu gelenek, yüzyıllar sonrasında bile devam etmektedir. Siz siz
olun, top patlamadan sakın orucunuzu açmayın!

When we think about rose pudding, we
inadvertently conjure up images of Ramadan. When Ramadan arrives, rose pudding is the most popular dessert in our
country. This light, milky dessert, which
we do not see in the windows of patisseries for the other eleven months, becomes one of the iftar meal's must-haves.
It is a delicious flavor for individuals who
do not want to have an intense dessert after iftar meal. The dessert's minimal sugar content, presented with pomegranate,
pistachio, and fruit, surely makes it the
most popular Ramadan dessert.

RAMAZAN’IN GÖZDESI HURMA

A JOYFUL QUEUE

Genellikle iftardan sonra üstümüze
bir ağırlık çöker. Bu ağırlıktan kurtulmanın iki yolu vardır: Camiye Teravih namazına gitmek ve namaz
öncesi – sonrası ramazan panayır ve
şenliklerine katılmak... Ramazan ayının güzel havalara denk geldiği zamanlarda, birçok yerde Ramazan ayına özel şenlikler düzenlenirdi. İnsanlar
bir taraftan şenlikleri izler, bir taraftan

Now we are getting closer to the most
enjoyable part of Ramadan: iftar... We
have to join a big queue just before iftar.
Queues are often disliked, and you cannot
make any fasting person wait in a queue
for hours. But if this is a pita queue, things
change! All work is forgotten at that moment, and if necessary, you wait in that
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Şimdi sıra orucumuzu açmaya geldi. İftar sofralarında toplar atıldıktan,
ezanlar okunduktan sonra suyla orucumuzu açabileceğimiz gibi zeytin
ya da hurmayla da saatler süren hasrete son verebiliriz. Özellikle Osmanlı döneminde hurma veya zeytinle
başlangıç yapılıyordu. İslamiyet’in
başlangıcına kadar giden bu gelenek, hurmayı iftar sofralarının vazgeçilmezi yapıyor.
RAMAZAN ŞENLIKLERI

queue for hours without making a sound
in order to get a Ramadan pita on the
smoke! The iftar table is where you get rewarded for all of your hard work. You cannot say "I've had the month of Ramadan to
the fullest" if you have never stood in a pita
queue during Ramadan. Because pita is
chosen over bread at iftar tables from earlier times to the present. Briefly, 'any fasting person will undoubtedly enjoy the pita
queue experience one day!'
DID THE CANNON GO OFF?
We hear the sound of a cannon in the
distance as we sit at the iftar table, getting ready to break our fast. We could
have thought we were at war if we were
living in the Ottoman Empire at the
time! No, this cannon is set off to inform
us that we can break our fast. Cannons
were fired from the Anadolu Hisarı to
announce the times of prayer, iftar and
imsak during Ramadan in the Ottoman Empire. This custom, which later
extended throughout the country, has
endured for generations. Do not, under
any circumstances, break your fast before the cannon goes off!

•
Osmanlı'da Ramazan
günlerinde Anadolu
Hisarı'ndan ezan, iftar
ve imsak vakitlerinin
ilanı için top atılıyordu.
Cannons were fired
from the Anadolu Hisarı
to announce the times
of prayer, iftar and
imsak during Ramadan
in the Ottoman Empire.

FAVORITE OF RAMADAN, DATES
It is finally time to break our fast. After the
cannons are set off and the call to prayer
is recited, we can break our fast with water at the iftar tables or we can ease the
hours-long hunger with olives or dates.
It was traditionally begun with dates or
olives, particularly during the Ottoman
period. Dates are an essential feature of
iftar tables because of this custom, which
dates back to the foundation of Islam.
RAMADAN CELEBRATIONS
Usually, after an iftar meal, we feel a little sluggish. There are two ways to getting rid of that sluggishness: going to the
mosque for tarawih prayer and attending Ramadan fairs and festivals before
and after the prayer... When Ramadan
coincided with beautiful weather, speNİSAN / APRIL
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•

Ramazan ayında
hiç pide kuyruğuna
girmemişseniz,
“Ramazan ayını
doyasıya yaşadım.”
dememelisiniz.

You cannot say "I've
had the month of
Ramadan to the
fullest" if you have
never stood in a
pita queue during
Ramadan.

da Osmanlı macunlarını yerlerdi. Benzer şekilde, bu şenliklere sahlep, boza
ve şıra da eşlik edebiliyordu.
RAMAZAN AYININ NAMAZI
“Rahatlatmak,
dinlendirmek”
anlamlarına gelen Teravih, ramazan
aylarında her gece kılınan bir nafile namazıdır. Tek başına da kılınabileceği gibi camide cemaatle
birlikte kılınması daha makbuldür.
IŞIL IŞIL KANDILLER
Teravih için camilere gittiğinizde minarelere asılı hâlde duran mahyaları
göreceksiniz. En az iki minaresi olan
camilere asılan mahyalar, çok uzaklardan dahi görünebilir. Osmanlı’dan
günümüze kadar gelen mahyalar;
zeytinyağı ile doldurulmuş kandillerle yazılan ve iki minare arasına asılan
Ramazan ayıyla ilgili yazılardır. Günü-
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cial Ramadan events were held in many
places. People watched the celebrations
while eating Ottoman pastes. Similarly,
sahlep, boza, and must could be served
alongside similar events.
RAMADAN PRAYER
Terawih, which means "relaxing,
resting," is an optional prayer performed every night during Ramadan. It is better appropriate to execute it alone or in the presence
of
the
mosque's
congregation.
LUMINOUS OIL LAMPS
When you visit the mosques for Tarawih
prayer, you will notice the ridges hanging from the minarets. Even from a distance, the ridges draped on mosques
with at least two minarets may be seen.
Ridges are the art of writing from the
Ottoman period to the present, written
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Osmanlı’dan
günümüze kadar
gelen mahyalar;
zeytinyağı ile
doldurulmuş
kandillerle yazılan
ve iki minare
arasına asılan
Ramazan ayıyla
ilgili yazılardır.
Ridges are the art
of writing from the
Ottoman period to the
present, written with oil
lamps filled with olive
oil and expressing the
month of Ramadan.

müzde mahyalar ampullerle yapılmaktadır. Ramazan aylarında camilerimizin ışıl ışıl olmasının nedeni işte bu
göz alıcı mahyalardan kaynaklanıyor.
YARDIMLAŞMA AYI RAMAZAN
Ne yazık ki dünyada yüz binlerce aç insan var. Bazen açın hâlinden anlamak
için aç kalmak gerekebiliyor. Özellikle
ramazan aylarında açlığın verdiği zorlukları az da olsa anlayabiliyoruz ve bu
durum bizlere yardımlaşmanın önemini gösteriyor. Osmanlı döneminde
bu tür yardımlaşmaların çok olduğunu görürüz. Ancak bu yardımların
gizli olanları makbuldü. Yardım edilen kişinin mahcup edilmemesi için
kullanılmış birçok farklı yardımlaşma
yöntemi vardı. Bunlardan biri “Zimem
Defterleri”ydi. Bu defterleri günümüzdeki veresiye defterlerine benzetebiliriz. Hâli vakti yerinde olan insanlar,
özellikle Ramazan aylarında mahalle
bakkallarına gidip zimem defterlerini
rica ederlerdi. Defterdeki borçların ta-
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with oil lamps filled with olive oil and expressing the month of Ramadan. Ridges are now formed with electric light
bulbs. These eye-catching ridges are
what make our mosques gleam brightly
throughout Ramadan.

These notebooks are comparable to today's credit notebooks. Wealthy people
would go to local grocery stores, especially during Ramadan, and request
their credit notebooks. They aided the
debtors without being discovered by
settling all or part of the debts in the
book. As a result, the debtors had no
idea who paid the bill.

RAMADAN, THE MONTH
OF SOLIDARITY
Sadly, there are hundreds of thousands
of starving individuals in the world. From
time to time, we need to feel the hunger
to understand how the hungry people
feel. We only have a hazy understanding
of the challenges of hunger, especially
during Ramadan, and this reminds us
of the significance of caring one another. There was a lot of such cooperation
during the Ottoman Empire, as we can
see. The secret versions of these aids, on
the other hand, were accepted. There
were many various ways for people to
help each other so that the person being helped did not feel ashamed. "Trust
(Zimem) Notebooks" was one of them.

AN INGENIOUS TOOL
FOR SOLIDARITY

mamını ya da bir bölümünü ödeyerek
borçlu insanlara sezdirmeden yardımcı olurlardı. Böylelikle borcun sahipleri
borcu kimin ödediğini bilmezdi.
ZARIF BIR YARDIMLAŞMA ARACI
Bir başka yardımlaşma yöntemi de
“Sadaka Taşları” aracılığıyla yapılırdı.
Şehrin çeşitli noktalarına dikilmiş sadaka taşları, yardımını gizlice yapmak
isteyen birçok varlıklı insanın sırdaşı
olmuştur. Sadakasını herkesten habersiz vermek isteyen güzel yürekli
insanlar, yardımlarını bu taşların üstüne bırakırdı. Yardıma ihtiyacı olan
kişiler, ihtiyaçları kadar olan sadakayı
taşın üstünden aynı şekilde alırdı. Her
ne kadar bu taşlardan günümüze ulaşanları olsa da maalesef bu güzel gelenek devam etmemektedir. Şüphesiz
ki bu yardımlaşma yöntemleri, Ramazan ayındaki toplumsal yardımlaşmanın en güzel örnekleridir.
Umuyorum ki bu ramazan ayında
daha az “Nerede o eski ramazanlar!”
deriz. Zira ramazan ayını daha güzel,
daha nitelikli şekilde yaşamak tamamen bizim elimizde...
Ailemiz ve sevdiklerimizle beraber,
sağlık, sıhhat içinde nice ramazan aylarına kavuşmak dileğiyle...
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'Alms Basins' were another way for people to support one another. Many wealthy
persons who wanted to aid discreetly became confidants of alms basins
built at various sites throughout the city.
Good-hearted folks who wanted to aid
others without being seen would place
their donations in these basins. In the
same way, anyone in need would get as
much alms as they required from the basin. Although some of these stones have
survived, this lovely custom is no longer
carried on. These techniques of cooperation are, without a doubt, the best instances of social cooperation in Ramadan.
I sincerely hope that this Ramadan
month will no longer make us long for
the old ones. Because it is fully within
our power to live Ramadan in a better
and more qualified manner...
We wish you a blessed Ramadan with
your family and loved ones, and that you
are in good health and well-being...

•
Şehrin çeşitli
noktalarına dikilmiş
sadaka taşları,
yardımını gizlice
yapmak isteyen birçok
varlıklı insanın sırdaşı
olmuştur.
Many wealthy people
who wanted to aid
discreetly became
confidants of alms basins
built at various sites
throughout the city.

SADAKA TAŞI
ALMS BASINS
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PAYLAŞMANIN
BEREKETİ:
RAMAZAN
BLESSING OF SHARING:
RAMADAN
•

Yardımlaşmak, maddi ve manevi yönleriyle bir toplumu toplum yapan temel değerler arasındadır. Kültürler, gelenekler, toplumsal barış ve kardeşlik duygusu yardımlaşmayla güçlenir. Dinler ve inanç
sistemlerinde de yardımlaşma, dayanışma gibi değerler yüceltilir.
Şüphesiz bu değerleri yılın her döneminde yaşamımıza katabiliriz.
Ancak ramazan ayında oluşan manevi atmosfer bu değerlere ihtiyacı çok daha fazla hissettiriyor ve birbirimize sağladığımız küçük
destekleri bile büyütüp anlamlı hâle getiriyor.
Helping each other is among the basic values that truly form a society with
its material and spiritual aspects. Cultures, traditions, social peace, and
fellowship are strengthened by solidarity. In religions and belief systems,
values such as cooperation and solidarity are also glorified. Undoubtedly,
we can add these values to our lives at any time of the year. However, the
spiritual atmosphere formed in the month of Ramadan makes these
values more significant and even the fact that we support each other is
really important and meaningful.
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RAMAZAN PAKETLERI
Kültürümüzde “yetimin başını okşamak” kavramı çok şey ifade eder. Bu
kavram, maddi ve manevi yoksunluklar yaşayan insanları gözetmemiz
gerektiğini hatırlatır. Onların da Ramazan’ın bolluğu ve bereketini yaşaması için imkânlarımızı seferber ederiz. Pişirdiğimiz yemeği komşumuzla
paylaşır, birbirimize iftar soframızı
açarız. Yağ, un, şeker, tuz, kuru bakliyat, çay gibi temel tüketim malzemelerinin bulunduğu paketlerle de
ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarız.
HEDIYE KARTLARI

Çeşitli vakıf ve
derneklerin
Ramazan ayı
boyunca düzenlediği
bağış kampanyaları,
yardım elimizin
çok daha uzaklara
ulaşmasını sağlıyor.
Donation campaigns
organized by
foundations and
associations during
the month of Ramadan
ensures our help to
reach much further.
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Ramazan ayının belki de en güzel
yanı o geniş iftar sof ralarıdır. Eşi
dostu bir araya getiren bu sof rada
iftar saatini beklerken açlığı, iftardan sonra da tokluğu paylaşırsınız.
Bu paylaşım bir toplumun tarih
boyunca acı – tatlı hatıraları paylaşmasına benzer. Bir hurma, bir
zeytin, bir tas çorba derken karnımızın çabucak doyması da paylaşmanın bereketini yansıtır.

Perhaps the best part of Ramadan is the
crowded iftar tables. While you are waiting
for iftar at the table that unites the family,
you share the feeling of famishment, and
you share the feeling of satiety after iftar.
This sharing is similar to a society sharing
bittersweet memories throughout history. The fact that a date, an olive, and a cup
of soup fill us quite quickly symbolizes
the abundance of sharing.

BOLLUK VE BEREKET AYI

THE MONTH OF ABUNDANCE AND
BLESSING

Ramazan ayının manevi dünyamızda sabır ve ibadetle ilişkili anlamlarının yanı sıra “bolluk ve bereket” ayı
olarak da tanımlanması bu ayda yoğunlaşan yardımlaşma ve paylaşma
duygumuzla ilgilidir. Ramazan ayı
boyunca çok daha fazla empati kurar, insanların sorunlarına ve ihtiyaçlarına daha fazla duyarlılık gösteririz.
Unuttuklarımızı, ihmal ettiklerimizi
hatırlar; çevremize yardım elimizi
uzatırız.

In addition to the meanings related to
patience and worship in our spiritual
world, the definition of the month of
Ramadan as the month of "abundance
and blessing" is related to our sense of
intensified helping and sharing in this
month. We show much more empathy
and sensitivity to people's problems and
needs throughout the month of Ramadan. We remember what we forgot,
what we neglected; we extend our hand
to help our entourage.

Gelişen teknolojiyle birlikte yardımlaşma yöntemlerimiz de farklılaşıyor, yardımseverlere akılcı çözümler sunuluyor. Bunlardan biri
de hediye kartları. Artık yardımlarınızı ramazan paketlerinin yanı
sıra, banka kartlarına ya da yemek
çeklerine benzetebileceğimiz hediye kartlarıyla da yapabiliyorsunuz.

•

RAMADAN PACKAGES

Yağ, un, şeker gibi
temel tüketim
malzemelerini içeren
ramazan paketleri,
mutfaklara bereket
getiriyor.

In our culture, the concept of "caressing
the head of the orphan" means a lot.
This concept reminds us that we need
to take care of people who experience
material and spiritual deprivation. We
mobilize our opportunities for them to
experience the abundance and fruitfulness of Ramadan. We share the food
we cook with our neighbors and invite
each other to iftar tables we prepared.
We also knock on the door of those in
need with packages containing basic
consumables such as oil, flour, sugar,
salt, dry legumes, and tea.

Ramadan packages
containing basic
consumables
such as oil, flour,
and sugar bring
fruitfulness to our
kitchen.

GIFT CARDS
With the developing technology, our
methods of helping each other differ,
and rational solutions are offered to
benevolent people. One of them is the
gift card. Now, besides Ramadan packages, you can also make your donations with gift cards that we can compare to bank cards or meal cheques.
NİSAN / APRIL
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•
Yardım alanlar
tercih haklarını
kullanarak hediye
kartların geçtiği
süpermarketlerden
diledikleri ürünleri
alabiliyor.
The grantee can
buy any product
they want from
the supermarkets
where gift cards are
valid by using their
preferential rights.

İçine dilediğiniz miktarda para yükleyebildiğiniz bu kartların en iyi özelliği yardım alanlara tercih hakkı sunması. Yardım alanlar hediye kartların
geçtiği süpermarketlerden diledikleri gibi alışveriş yapabiliyor.

The best feature of these cards which
you can load any amount of money into
is that they offer preferential rights to
those who receive help. Those who receive help can shop at the supermarkets
where gift cards are valid as they wish.

ZEKÂT VE FITRE

ZAKAT AND FITRAH

Zekât ve fitreler de Ramazan ayının
bereket iklimini genişleten dinî vecibelerimizdendir. Dinî kurallara göre
hesaplanarak ödenen zekât ve fitrelerle herkesin bayram sevincinden
payını alması amaçlanıyor. Çeşitli
vakıf ve derneklere yapılan bağışlar
aracılığıyla da bayram sevinci hiç
görmediğimiz, tanımadığımız insanların evlerine kadar ulaşıyor.

Zakat and fitrah are also our religious
duties that extend the fruitful aspect
of Ramadan. With the zakat and fitrah
paid according to the religious rules, it
is aimed that everyone gets their share
of the holiday joy. Through donations
made to foundations and associations
the joy of festivities can reach the homes
of people we have never seen and do
not know.

BAYRAM GIBI BAYRAM

WHAT AN EID INDEED

Ramazan boyunca devam eden
yardımlaşma ve dayanışma, bayramın yaklaşmasıyla birlikte çok daha
yoğunlaşır. Bayrama hazırlık için
yapılan alışverişlerde evimizi ziyaret edenlere sunulacak ikramlar ve
hediyeler de vardır. En çok da çocukların yüzündeki gülümsemenin
büyümesini ve onların da bayram
coşkusunu yaşamasını isteriz. Çocuklara alacağımız ayakkabı, mont,
pantolon, çorap gibi kıyafetler, onlara bayramın özel bir gün olduğunu hissettirir. Onların gözlerindeki
mutluluk paylaşmanın en masum
hâlidir.

Helping each other and solidarity that
continues throughout Ramadan intensifies with the approaching of the
Eid. When we are shopping for the
Eid, there are also treats and gifts to be
offered to those who visit our house.
Above all, we want the smile on the
children's faces to grow and them to
experience the joy of the Eid. Clothes
such as shoes, coats, trousers, and
socks that we will buy for children
make them feel that the Eid is a special day. The joy in their eyes is the
most innocent form of sharing.

BAYRAM HARÇLIĞI

Speaking of giving children the Eid enthusiasm, we should not skip the Eid
pocket money. Which one of us didn't
dream of collecting pocket money
on the morning of the Eid? Grandpa,
grandma, uncle, aunt... We would line
up and kiss their hands and take our
pocket money. Eid pocket money were
sometimes modest enough to buy soda
or ice cream. Sometimes it was enough
to meet our needs such as books, stationery, toys, or clothes. Many of us were

Çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak demişken bayram harçlıklarını
da es geçmemek lazım. Hangimiz
bayram sabahı toplayacağımız harçlıkların hayalini kurmadık ki? Dede,
nine, amca, dayı, hala, teyze, enişte…
Sıraya girip ellerini öper ve harçlığımızı kapardık. Bayram harçlıkları bazen sadece gazoz ya da dondurma
alacak kadar mütevazı olurdu. Bazen
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de oyuncak, kıyafet, kitap almamıza
ya da kırtasiye ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yeterdi. Çoğumuz hesap
– kitap ve tasarruf kavramlarıyla bu
harçlıklar sayesinde tanıştık. Belki de
büyüdüğümüzü ve bir yetişkin olduğumuzu, bize kimse bayram harçlığı
vermediğinde anladık.
Ramazan ve bayram kendine özgü
yardımlaşma ve dayanışma ritüelleri ile güzel. Kültürümüzün, geleneğimizin ve inancımızın bir ürünü
olan bu ritüeller toplumsal barış ve
kardeşlik için de önemli. Sağ elin
verdiğini sol ele göstermeden tüm
bu güzellikleri yaşatmak ve hayatı
paylaşmak gerek. Çünkü paylaşmakta bereket vardır. Bayramınız
kutlu olsun.

•
Bayram alışverişinde
evimizi ziyaret edenlere
sunulan ikramlar ve
hediyeler de ramazan
ekonomisinin bir
unsurudur.
Treats and gifts to be
offered to those who
visit our house during
the Eid shopping are
also an element of the
Ramadan economy.

introduced to the concepts of casting
up accounts and savings thanks to these
pocket money. Maybe we realized that
we had grown up and become adults
when no one gave us Eid pocket money.

EID POCKET MONEY

•
Bayram harçlıkları
çocukların bayram
coşkusunu büyütür
ve onları tasarrufla
tanıştırır.

Eid pocket money
increase children's
holiday enthusiasm
and introduce them to
savings.

Ramadan and Eid are beautiful with
their unique rituals of cooperation
and solidarity. These rituals, which are
the products of our culture, tradition,
and belief, are also important for social
peace and fraternity. It is necessary to
keep all these beauties alive and share
life without showing off with the donations you made. Because sharing is
a blessing. Eid Mubarak.
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TURPEX İLE YURT DIŞINA
EKONOMİK VE HIZLI GÖNDERİ
ECONOMIC AND FAST SHIPMENT
AROUND THE WORLD WITH TUPPEX

Bizden Haberler / News From Us
GÜMRÜK ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE EK ÜCRET YOK
TURPEX gönderilerini mikro ihracat hizmeti kapsamında ulaştırmak isteyen göndericiler, gerekli ek formları
herhangi bir PTT iş yerinden temin edebildiği gibi hiçbir gümrük çıkış işlemi için de ek ücret ödemek zorunda kalmıyor.
PTT İŞ YERLERİNDEN GÖNDERİM SAĞLANIYOR
Müşteriler, herhangi bir PTT iş yerinden TURPEX
gönderimi için başvurabiliyor. TURPEX hizmetinden faydalanmak isteyen göndericilerin, PTT iş
yerlerinden temin edebilecekleri TURPEX kabul
formunu doldurmaları yeterli. Kabulden itibaren
teslim oluncaya kadar anlık gönderi hareketleri
www.ptt.gov.tr adresi gönderi sorgulama menüsü
üzerinden izlenebiliyor.

THERE IS NO ADDITIONAL FEE IN
CUSTOMS CLEARANCE PROCEDURES
Shippers who want to deliver TURPEX shipments within the
scope of micro export service can obtain the necessary additional forms from any PTT workplace and do not have to
pay any additional fees for any customs clearance process.
DELIVERY FROM TURKISH POST (PTT)
WORKPLACES
Customers can apply for TURPEX delivery from any Turkish
Post (PTT) workplace. It is sufficient for senders who want
to benefit from the TURPEX service to fill in the TURPEX
form of acceptance that they can obtain from Turkish Post
(PTT) workplaces. Instantaneous shipment movements,
from shipment acceptance to delivery, can be monitored
through the shipment inquiry menu at www.ptt.gov.tr.

PTT’DEN "KIR ÇİÇEKLERİ-2"
KONULU RESMÎ POSTA PULLARI
OFFICIAL POSTAGE STAMPS FROM THE TURKISH
POST ON THE THEME OF "WILD FLOWERS-2"
PTT AŞ tarafından “Mübarekotu, Yuvarlak yapraklı
çançiçeği, Sümbülcük, Carolina çöl hindibası, YıldızYaygın hizmet ağı ile dünya üzerinde 200’ü aşkın noktaya güvenilir, ekonomik ve hızlı airexpress taşımacılık
hizmeti sunan PTT, TURPEX markasıyla 2-3 iş günü̈ gibi
kısa bir sürede en uygun ücretlerle gönderileri yurt dışı
adresine teslim ediyor. Bireysel gönderilerin yanı sıra
KOBİ’lerin e-ticaret gönderilerini de yurt dışına ulaştıran TURPEX, KOBİ’lerin ihracatını artırmasına ve uluslararası alanda rekabet etmesine destek oluyor.
UYGUN FİYAT AYRICALIĞI TURPEX’TE
Global temsilcilerin yer aldığı sektörde ülkemizin bayrağını taşıyan TURPEX, uygun fiyat politikasıyla yurt
dışına ekonomik taşımacılığın da öncüsü konumunda
yer alıyor. Müşteriler, www.ptt.gov.tr adresindeki “gönderi ücreti öğrenme” sekmesinden TURPEX yollama
ücretlerine ulaşabiliyor. Herhangi bir TURPEX gönderisinin yollama ücreti; ağırlık, boyut ve varış ülkesi seçilerek kolayca hesaplanabiliyor.
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Offering reliable, economic, and fast airexpress
transportation services to more than 200 points
around the world with its widespread service network,
PTT delivers to its international addresses in a short
time, such as 2-3 working days, at the most affordable
prices with its TURPEX brand. TURPEX, which delivers
e-commerce shipments of SMEs abroad as well as individual shipments, supports SMEs to increase their
exports and compete internationally.
FAIR PRICE ADVANTAGE AT TURPEX
TURPEX, which carries the flag of our country in the sector where global representatives take place, is also the
pioneer of economic transportation abroad with its fair
price policy. Customers can access TURPEX shipping
fees from the "shipment fee learning" tab at www.ptt.
gov.tr. The shipping fee of any TURPEX shipment can
be easily calculated by selecting the weight, size, and
destination country.

patı” görsellerine yer verilerek hazırlanan 5 değerli
“Kır Çiçekleri-2” konulu resmî posta pulları 21 Mart
2022 tarihinde tedavüle sunuldu. “Kır Çiçekleri-2” konulu resmî posta pulları (19x26 mm boyutunda) 1 TL,
3 TL, 5 TL, 15 TL ve 31 TL bedelle PTT AŞ’ye ait www.
filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve
iş yerlerinde satışa sunuldu.

“Wildflowers-2” themed, 5 valuable official postage stamps, designed with the images of "Avens,
Lady's thimble, Hyacinth, Carolina Desert Chicory,
Aster amellus", were put into circulation on 11th
March, 2022. "Wildflowers-2" themed official postal stamps are available for 1 TL, 3 TL, 5 TL, 15 TL,
and 31 TL at Turkish Post offices, on the Turkish
Post website www.filateli.gov.tr, and in the philately mobile application.
NİSAN / APRIL
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PTT’NİN DİJİTAL HİZMETİ E-APOSTİL
ARTIK E-DEVLETTE

PTT AŞ’DEN “UÇURTMALAR” KONULU ANMA
PULU VE İLKGÜN ZARFI

PTT'S DIGITAL SERVICE E-APOSTIL
IS NOW IN E-GOVERNMENT

MEMORIAL STAMP AND FIRST DAY CANCEL
ON "KITES" FROM THE TURKISH POST

PTT AŞ’nin daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına e-Apostil başvuru sürecini hızlandırma çalışmaları sonuçlandı. PTT’nin sunduğu hizmet
sayesinde, e-Devlet hesabı olan herkes dünyanın her yerinden elektronik başvuru yapabiliyor. E-Apostil hizmeti sayesinde kurumlar arasında
oluşan belge trafiği azalıyor, başvuru ve devamındaki süreç kısalıyor ve
zamandan tasarruf sağlanıyor. E-Apostil hizmetiyle işlemler elektronik
ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgasıyla gerçekleştiriliyor.
E-Devlet, mobil uygulaması veya www.turkiye.gov.tr ve www.eapostil.
gov.tr adresleri üzerinden hesabınıza giriş yaparak tek ekranla adli sicil
kaydı belgesi oluşturabilir ve e-Apostil talebinde bulunabilirsiniz. Oluşturulan belgeler Lahey Konvansiyonu’na taraf olan 120’den fazla ülkede
geçerli sayılıyor. Ayrıca e-Apostil belgelerinin doğruluğunu hem www.
eapostil.gov.tr adresinden hem de e-Apostil belgesinin üzerinde bulunan linklere tıklayarak veya belge üzerindeki karekodu okutarak teyit
edebilirsiniz.
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Turkish Post has completed its efforts
to speed up the e-Apostille application
procedure in order to deliver faster and
higher quality service. Anyone having
an e-Government account may apply
electronically from anywhere in the globe thanks to the PTT's service. The E-Apostille service reduces document traffic between institutions, streamlines the
application and subsequent processes,
and saves time. Transactions are completed electronically with the E-Apostille
service, which includes a secure electronic signature and time stamp. Turkish
Post has completed its efforts to speed
up the e-Apostille application procedure in order to deliver faster and higher
quality service. Anyone having an e-Government account may apply electronically from anywhere in the globe thanks
to the PTT's service. The E-Apostille service reduces document traffic between
institutions, streamlines the application
and subsequent processes, and saves
time. Transactions are completed electronically with the E-Apostille service,
which includes a secure electronic signature and time stamp.
You may produce a criminal record document with a single screen and request e-Apostille by login into your account
via e-Government, mobile application,
or www.turkiye.gov.tr and www.eapostil.
gov.tr. The documents produced are recognized by over 120 nations that have
signed the Hague Convention. Furthermore, you may verify the correctness of
e-Apostille papers by visiting www.eapostil.gov.tr or by clicking on the links on
the document or scanning the QR code.

PTT AŞ tarafından hazırlanan sokak oyunları
kültürünün unutulmayan en eski oyuncakları arasında yer alan “Uçurtmalar” konulu iki
değerli anma pulu ile ilkgün zarfı 23 Nisan
2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

On April 23rd, 2022, one of the oldest and
most memorable toys of street games culture, “Kites” themed two valuable commemorative stamps and a first-day cover were put into circulation by Turkis Post.

"Uçurtmalar" konulu 2x5 TL (30x 40,5 mm
boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu
pula ait 14 TL bedelli ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa
sunuldu.

“Kites” themed two commemorative stamps are
available for 5 TL per stamp, and first-day cover
under the same theme is for 14 TL at Turkish Post
offices, on the Turkish Post website www.filateli.
gov.tr, and in the philately mobile application.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı
tarihte Ulus PTT Müdürlüğü Hacı Bayram
Mahallesi Atatürk Bulvarı No:7 Altındağ/ANKARA adresinde "Uçurtmalar 23.04.2022 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.

The first day cancel with the inscription "Kites"
23.04.2022 ANKARA" was used at the address of
Ulus Turkish Post Directorate Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:7 Altındağ/ANKARA on the
same day as the circulation date of the aforementioned philatelic items.
NİSAN / APRIL
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PTT’DEN “GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA”
KONULU SÜREKLİ POSTA PULLARI
“GAZI MUSTAFA KEMAL PASHA" POSTAGE STAMPS
FROM THE TURKISH POST

PTT AŞ, “Gazi Mustafa Kemal Paşa” konulu sürekli posta pulları ile ilkgün zarfını 7 Nisan 2022 tarihinde tedavüle
sundu. 1 lira ve 5 lira (26x36 milimetre
boyutunda) bedelli sürekli posta pulları ve onlara ait 10 lira bedelli ilkgün
zarfı PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait “www.filateli.gov.tr” internet adresinde ve filateli
cep uygulamasında satışa sunuldu. Söz
konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde “Gazi
Mustafa Kemal Paşa Konulu Sürekli Posta
Pulları 07.04.2022 Ankara” ibareli ilk gün
damgası kullandırıldı.
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On April 7th, 2022, “Gazi Mustafa Kemal Pasha” themed definitive postage stamps and a first day cover
were put into circulation by Turkish Post. The aforementioned "Gazi Mustafa Kemal Pasha" definitive postage stamps, priced at 1 TL and 5 TL (26x36
millimeters), as well as their first day cancel, priced
at 10 TL, are available for purchase at Turkish Post offices, on the Turkish Post website www.filateli.gov.tr,
and in the philately mobile application. The first day
cancel with the inscription "Permanent Postage
Stamps with the topic of Gazi Mustafa Kemal Pasha 07.04.2022 Ankara" was used at the Turkish Post
Stamp Office on the same date as the circulation
date of the aforementioned philatelic items.
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Sekine Beyza Köse

“RAMAZANIN İLK LOKMASI

ZEYTIN, SON LOKMASI GÜLLAÇ”
"Olive Is the First, Güllaç Is the Last
Bite of Ramadan"
•
Her yıl ramazan ayının gelişiyle birlikte ona has gelenekler hayatımızı şenlendiriyor.
Bunlardan biri de hiç kuşkusuz iftar sofralarımızın vazgeçilmezi, sevenlerinin yüzünde
güller açtıran “güllaç”. Ana malzemeleri mısır nişastası, gül suyu, süt ve şeker olan Osmanlı
mutfağına 1400’lü yıllarda dâhil olmuş güllaç, en nadide tatlılarımızdan biri. Üstelik
beslenme uzmanlarına göre gün boyu oruç tutmuş olmanın verdiği rehavetin üzerine
ağır tatlılar yiyerek kan şekerimizi birden yükseltmekten kaçınmak için oldukça sağlıklı
ve hafif bir alternatif. İçerisindeki malzemelerdeki protein, kalsiyum, fosfor ve çeşitli
vitaminler sayesinde oldukça da besleyici. Adı malzemelerinden birinin gül suyu olması
nedeniyle “güllü aş” konulmuş ve zamanla güllaç hâlini almış. Peki, nedir bu sofralarımıza
yalnızca bir ay uğrayan fakat on bir ay tadı damağımızda kalan güllacın hikâyesi?
Bu sayımızda PTT Hayat okurları için anlatmaya çalıştım.
Traditions unique to Ramadan rejoice our lives with the arrival of the month. One of them is
undoubtedly the "Güllaç", which is indispensable for our iftar tables and makes every güllaç
lover happy. Güllaç, whose main ingredients were corn starch, rose water, milk, and sugar and
which was included in the Ottoman cuisine in the 1400s, is one of most our precious desserts.
Moreover, according to nutritionists, it is a very healthy and light alternative to avoid suddenly
raising our blood sugar by eating heavy desserts after the slackness of fasting throughout the
day. It is also highly nutritious due to the protein, calcium, phosphorus, and various vitamins
it contains. Since one of its ingredients is rose water, it was first called "güllü aş" (food with rose"
and it turned into "güllaç" in time. So, what is the story of the güllaç that stays on our table for
only a month, yet we do not forget about its taste for 11 months?
In this issue, I tried to explain it to the Turkish Post PTT Life readers.
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•

GÜLLAÇ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Prof. Dr. Arif Bilgin’in, Osmanlı Saray
Mutfağı adlı kitabına göre ana malzemesi hepimizin bildiği gibi nişastadan
yapılan yufkalar olan bu basit tatlı, 1489
yılında saray mutfağına dâhil olmuş.
Osmanlı zamanında nişasta; su ve yumurta ile karıştırılıyor, bozulup böceklenmesinin önlenmesi için de kızgın
saçların üzerinde yufka hâline getirilerek korunuyormuş. Bu sayede nişasta
nem ile temas etmediği sürece uzun
yıllar tüketilebiliyormuş. Elinde bu yufkalardan bolca bulunan Kastamonulu Ali Usta adlı meşhur bir aşçı da bir
gün Kastamonu’ya gelen saray görevlilerine bunlardan şekerli süt ile ıslatıp
ikram etmiş. Onlar da bu hafif tattan
çok etkilenmişler ve bir ferman ile onu
saraya tatlıcıbaşı yapmışlar. Bu tatlı da
böylece onunla beraber saray mutfağına dâhil olmuş. Zamanla içerisine
ceviz, badem, gül suyu, nar gibi çeşitli
malzemeler eklenerek kısa sürede sarayda şehzadelerin sünnet töreninde
ikram edilecek kadar popüler olmuş
ve ardından halka da yayılmış. Osmanlı
zamanında, yemek araştırmacısı Ömür
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Geleneksel Türk
tatlılarından güllaç her
yıl özellikle Ramazan
aylarının vazgeçilmez
tatlıları arasında yer
alıyor.
Güllaç, one of the
traditional Turkish
desserts, is among
the indispensable
desserts of Ramadan
every year.

Akkor’un aktarımına göre genellikle
şeker şerbetiyle yapılır ayrıca içerisine
misk, kaymak, gül suyu, Antep fıstığı,
badem ve fındık katılarak zenginleştirilir, birçok farklı şekilde sarılarak ikram
edilirmiş. Zamanla çeşitleri arttıkça bol
bol yapılarak sırt küfeleriyle paşa konaklarına taşınmaya başlanmış. Böylece güllaç, daha çok sofrayı güzel kokusu ve naif görüntüsüyle tatlandırır hâle
gelmiş. Günümüzde ise hâlen çok sevilen güllaç tüm yıl üretilmeye devam
edilse de yalnızca Ramazan’da tüketiliyor. Pide ve hurma gibi Ramazan’a has
diğer yiyecekler ile aynı kaderi paylaşıyor. Bunun aslında kültürel sebepler
dışında hiçbir gerekçesi yok.
GÜLLAÇ YUFKASIYLA
BAŞKA NELER YAPILIR?

HOW DID GÜLLAÇ FIRST APPEAR?
According to Prof. Dr. Arif Bilgin's book
titled "Ottoman Palace Cuisine," this
simple dessert, whose main ingredient
is phyllo made out of starch, as we all
know, was included in the palace cuisine
in 1489. In the Ottoman period, it was
protected by making a mixture by blending starch, water, and eggs and turning
them into phyllo on hot iron plates to
prevent spoilage and avoid bugs. In this
way, starch can be consumed for many
years as long as it does not come into
contact with moisture. A famous chef
named Kastamonulu Ali Usta, who had
plenty of these phyllo doughs, also offered these to the palace officials who
came to Kastamonu one day. They were
also very impressed by this light taste
and made him the dessert chef in the
palace with an edict. Thus, this dessert
was included in the palace kitchen with
him. Over time, various ingredients such
as walnuts, almonds, rose water, and
pomegranates were added to it, and it
became popular enough to be served at
the circumcision ceremony of the princes in the palace in a short time and then

Güllaç, ramazan
akşamlarında
orucun ardından
düşen kan şekerini
yükseltir.
Güllaç raises blood
sugar, which falls after
fasting in the evenings
of Ramadan.

Güllacın tatlı olarak pek çok çeşidi var:
Çikolatalı güllaç, güllaç sarma, frambuazlı güllaç, şekersiz güllaç, muzlu
güllaç, muhallebili güllaç, kızartılmış
güllaç… Güllaç geleneği devam ettikçe
bu çeşitler artmış ve belli ki artmaya
da devam edecek. Zira güllacın temeli
olan nişastadan yapılan yufkalar, farklı şekillerde tatlandırmak için oldukça

spread to the public. In the Ottoman
period, according to the conveyance of
food researcher Ömür Akkor, it is usually made with sugar syrup, and, it is enriched with musk, cream, rose water,
pine nuts, almonds, and hazelnuts, and
served in many different ways. As it was
diversified over time, they were made in
abundance and started to move to Pasha mansions with baskets. Thus, Güllaç
has become a dessert that has a nice
smell and a naive appearance. Although
Güllaç, which is still popular, is produced
all year, it is only eaten during Ramadan.
It shares the same fate as other Ramadan foods such as pita and dates. There
is actually no justification for this except
for cultural reasons.

WHAT ELSE CAN BE DONE WITH
GÜLLAÇ PHYLLO?
Varieties of güllaç, such as chocolate
güllaç, güllaç wrap, raspberry güllaç,
sugar-free güllaç, banana güllaç, pudding güllaç, fried güllaç, and so on, have
increased and will continue to increase
as the tradition of güllaç continues. Because phyllo made of starch, which is
NİSAN / APRIL

51

Atölye / Workshop
elverişli nötr bir malzeme. Bu sebeple
tatlı tariflerin yanında bolca tuzlu tarifi de mevcut. Hatta o kadar çok çeşit
var ki neredeyse bu yufkaların girdiği
her mutfakta farklı bir alternatif denenmiş diyebiliriz. Şimdi sizlerin bu ay
kendi mutfaklarınızda güllaç yufkasıyla
başka neler yapabileceğinize gelecek
olursak burada sevgili Refika Birgül’ün
tariflerinden bazılarını size fikir olması
açısından sıralamak istiyorum. İlk olarak vişneli aş ile başlayalım, bu yine
bir Osmanlı mutfağı tatlısı olan vişneli
ekmek tatlısının güllaçla yapılan hâli.
Güllaçtan pizza, nasıl yapıldığını kolayca tahmin edebileceğiniz bir yemek;
burada püf noktası güllaçları kekikli,
sarımsaklı ve zeytinyağlı bir karışım
ile ıslatmak, gerisi aynen normal pizza
gibi olacak. Bunların dışında güllaçtan
paçanga, kıymalı lazanyamtrak güllaç,
güllaçtan cips, dondurmalı çilek sulu
aş da güllaç yufkasıyla yapabileceğiniz
farklı tariflerden sadece bazıları. Anlayacağınız güllaç yufkaları mutfakta size
hayal gücünüzü damak zevkinizle birleştirip istediğiniz şekilde yorumlayabileceğiniz eşsiz bir özgürlük sağlıyor.
Denemekten çekinmeyin!
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Güllacı nar,
çilek, kiraz gibi
meyvelerle
de süslemek
mümkün.

EV YAPIMI GÜLLAÇ TARIFI
MALZEMELER:

HOMEMADE GÜLLAÇ RECIPE
INGREDIENTS:

l Bir paket güllaç yaprağı

l A pack of güllaç sheets

l 8 su bardağı süt

l 8 water glasses of milk

l 2,5 su bardağı şeker

It is also possible
to decorate güllaç
with fruits such
as pomegranate,
strawberry and cherry.

l 1 kâse iri çekilmiş fındık veya ceviz

l 2 1/2 water glasses of granulated
sugar

l 2 yemek kaşığı gül suyu
Üzeri için:
l İri çekilmiş fındık, fıstık, badem vs.

the basis of güllaç, is such a neutral material that is very suitable for flavoring in
different ways. For this reason, there are
plenty of salty recipes as well as dessert
recipes. In fact, there are so many varieties that we can say that a different alternative could be tried in almost every
kitchen where this phyllo exists. When
it comes to what else you can do with
Güllaç phyllo in your own kitchens this
month, I would like to list some of the
recipes by Refika Birgül so that it can
give you an idea of what to cook. First
of all, let's start with a cherry dish, this is
the form of a cherry bread dessert made
with güllaç, which is also a dessert of Ottoman cuisine, pizza made of güllaç; a
dish that you can easily guess how. The
trick here is to soak the güllaç in a mixture of thyme, garlic, and olive oil, the
rest will be just like preparing normal
pizza, apart from these, it is just some of
the different recipes you can make such
as pachanga pastry, minced lasagna
güllaç, chips made of güllaç, ice cream
strawberry juice dish. As you can understand, güllaç phyllo will provide you with
creativity in the kitchen where you can
combine your imagination with your
palatal delight and interpret it in the way
you want. Do not hesitate to try it!

l 1 bowl of coarsely ground hazelnuts
or walnuts
l 2 table spoons of butter.

l Dilediğiniz mevsim meyveleri

FOR THE TOP

NASIL YAPILIR?

l Coarsely ground hazelnuts, pistachios, almonds etc.

Sütü derin bir tencereye alarak toz şekeri üzerine ilave edin.

l Seasonal fruits of your choice

Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın, elinizi yakacak kadar ısındığında
gül suyunu ekleyin ve bekletmeden
ocaktan alın.

HOW TO?

Güllaç yufkalarını yerleştireceğiniz kabın içerisine sütten bir kepçe ekleyin
ve yufkaların tamamının sütle ıslandığından emin olduktan sonra keyfinize
göre şekillendirerek içerisine yerleştirin.
Birkaç kat yufka koyduktan sonra arasına çok ufaltmadan rondoda çektiğiniz ceviz badem vb. kuruyemişleri ekleyin ve üzerini süt ile ıslattığınız diğer
katlarla kapatın.
Buzdolabında en az bir saat dinlendirin, unutmayın ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur.
Sonra üzerini dilediğiniz malzemelerle
süsleyerek ikram edin.
PÜF NOKTALARI
Güllaç oldukça basit malzemelerle yapılan kolay bir tatlı gibi gözükse
de aslında epey maharet gerektiren
incelikleri var. Bu yüzden büyük beklentilerle hazırlandığınız iftar sofralarınızda hayal kırıklığına uğramamanız
için bazı püf noktalarını sizinle pay-

Put milk and sugar in a deep pot.
Stir it on medium heat until the sugar melts, add the rose water when
it is hot enough to burn your hand,
and remove it from the stove without
waiting.
Add a scoop of milk to the container in
which you will place the güllaç sheets
you have purchased, and make sure
that all the phyllos are wet with milk,
then shape them how you like and
place them in it.
After putting a few layers of phyllo,
add the nuts, almonds, etc. that you
have crumbled in the rondo without
making them too small, in between
the layers and cover with other layers
that you have soaked with milk.
Let it rest in the refrigerator for at least
an hour. Remember the more it stays,
the better it will be, and then decorate
it with the ingredients you want.

Güllaç yaprağının
bir tarafından
baktığınızda
diğer tarafını
görebileceğiniz
kadar incesi ve
bembeyaz olanı
makbuldür.
When one look from one
side of the güllaç leaf,
one can see the other
side, so thin and white
one is preferred.

TIPS
Although Güllaç seems to be an easy
dessert made with quite simple ingredients, it actually requires skills. Therefore, I will share some tricks with you
NİSAN / APRIL
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Osmanlı
sultanlarının
sofralarından
eksik etmediği
güllaç, genellikle
şeker şerbetiyle
yapılır ve güllaca
gül suyu,misk,
kaymak, Antep
fıstığı, badem veya
fındık da katılırdı.
Güllaç, which was not
missing from the tables
of the Ottoman sultans,
was usually made with
sugar syrup, and rose
water, musk, cream,
pistachio, almonds or
hazelnuts were also
added.

laşacağım. İlk olarak güllaç yapraklarını evde hazırlayacaksanız su ile
nişastadan elde ettiğiniz karışımdan
oluşturacağınız yufkaların ince olması için en mühim şey kepçenizin ve
karışımı saca döküş tarzınızın doğru
olması. Güllaç yaparken dikkat etmeniz gereken ikinci önemli şey ise
sütün sıcaklığını doğru ayarlamanız.
Süt, çok sıcak olursa yufkalar hamur
olacaktır; fazla ılık olursa da yapraklar
olması gereken yumuşaklığa ulaşamayacak bu durumda da güllacınız
olması gerektiği gibi görünmeyecektir. Diğer bir püf nokta, üzerine
koyacağınız meyveleri ikram etmeden hemen önce eklemeniz. Aksi
takdirde sütün sıcaklığı ve bekleme
süresinin uzunluğuna göre meyveler
güllaca renk verecek ve kötü bir görüntü oluşturacaktır. Sunum anında
eklerseniz bu sorunla karşılaşmazsınız. Gelelim gül suyuna, bu da güllaç
için aslında olmazsa olmazlardan biri.

Atölye / Workshop
so that you will not be disappointed
in your iftar tables, which you prepare
with great expectations. If you are going to prepare the güllaç sheets at
home first, the most important thing
for the dough you will make from the
mixture you obtain from water and
starch is to adjust your scoop and the
way you pour the mixture on the plate
correctly. The second important thing
to note when making Güllaç is that
you set the temperature of the milk
correctly. Otherwise, the phyllo will get
softened like a dough and if it is too
lukewarm, the leaves will not reach the
softness they should be, and your güllaç will not look as it should. Another
trick is to add the fruits you will put on it
just before serving. Otherwise, according to the temperature of the milk and
the length of the waiting period, the
fruits will tint güllaç sheets and make
it look bad. If you add them at the time
of serving, you won't have this problem.

Elbette tercihinize bağlı fakat güllacın orijinal tadında olmasını istiyorsanız eklemeyi unutmamalısınız.
Beyaz renkli bir tatlı olduğu için içerisine eklediğiniz kuru yemişler eğer
güllacı yaptığınız veya satın aldığınız
gün tüketmezseniz kararma yapabilir. Bu da nahoş bir görüntü oluşturacaktır. O yüzden tüketebileceğiniz
kadar alırsanız hem o gün güllacın
keyfine varabilir hem de israf etmemiş olursunuz. Son olarak yufkalar
konusunda içinizi oldukça rahat tutabilirsiniz çünkü güllaç yufkaları
günümüzde 2 yıl içerisinde tüketilecek şekilde üretilse de aslında rutubetsiz ortamlarda 10 yıla kadar bozulmadan saklanabilecek yapıdadır.
Kolay gelsin!
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When it comes to rose water, this is
actually one of the indispensables for
güllaç. Of course, depending on your
preference, if you want güllaç to taste
like the original one, do not forget to
add it. Because it is a white dessert, the
dried nuts you add to it can darken the
dessert if you do not consume them on
the day you make or buy it. This will create an unpleasant image, so if you buy
as much as you can consume, you can
enjoy the güllaç that day and not waste
it. Finally, you do not need to be worried
about phyllo dough because, although
Güllaç sheets are produced to be consumed within 2 years today, they can
actually be stored in humid-free environments for up to 10 years without deterioration. Good luck!
NİSAN / APRIL
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Zelal Arabacı

TAKVIM
YAPRAKLARININ
DIJITAL DÜNYAYA
YOLCULUĞU

The Journey of Calendar Sheets to
the Digital World
•

İnsanlık tarihimizin en eski dönemlerinden bu yana zamanın ölçülmesi ve takip edilmesi her zaman bir merak konusu olmuştur. En ilkel dönemlerde bile insanlar hava
durumunun ne zaman değişeceği, ekin zamanlarının tayini gibi pek çok hayati olayı
takip etmek için zaman ölçümlemesine önem vermiş ve çeşitli hesaplamalar yapmıştır. Zamanın çeşitli parçalara bölünmesi ve belli bir sırayla gösterilmesi için kullanılan takvimlerin ortaya çıkışı da işte bu merakın ve yenilik tutkusunun sonucudur. Bu
sayımızda tarih boyunca farklı formlar kazanan ve hâlen de kazanmaya devam eden
takvimlerin gelişimini inceleyeceğiz.
Since the earliest periods of human history, the measurement and tracking of time have
always been an issue of curiosity. Even in the most primitive periods, people paid attention
to time measurement and made various calculations to follow many vital events, such
as the time when the weather changes and the determination of harvest times. The
emergence of calendars, which are used to divide time into various parts and show them
in a certain order, is the result of this curiosity and passion for innovation. In this issue,
we will examine the development of calendars that have gained and still continue to gain
different forms throughout history.
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Tarihin her döneminde zamanı belirlemeye, takip etmeye ve belirli bir sisteme bağlamaya yönelik çalışmaların izlerine rastlanmaktadır. İlkel zamanlara
doğru gittiğimizde zamanı takip etme
ihtiyacının arkasında suların yükselmesi, hava olaylarının takip edilmesi gibi
doğal durumları kontrol etmek, ekin ve
hasat zamanlarını öngörerek hayat kalitesini artırmak gibi sebepler yatmaktaydı. Toplumsal düzene geçilmesi, yerleşim yerlerinin ve nüfusun büyümesi,
kentleşme ve ticari ilişkilerin artmasıyla başlayan modern zamanlara doğru
gelindiğinde ise zamanın takibi yine
önemli meselelerden biri olmuştur.
Sosyal ve ekonomik hayattaki düzenin
sağlanması için her toplum kendine
özel ihtiyaçlarına ve kültürlerine göre
takvimler oluşturmaya başlamıştır. Zamanı gün, ay, yıl gibi aralıklara bölen
takvimler hazırlanırken genellikle gök
cisimlerinin hareketleri esas alınmıştır.
ÇEŞITLI TAKVIM SISTEMLERI
Takvim örnekleri incelendiğinde toplumda geçmişten günümüze birçok
farklı takvim kullanıldığı görülmüştür.
Takvim çeşitleri temelde Güneş ve Ay
yılı esasına göre olmak üzere ikiye ayrılır.

Eski çağlardan
beri insanlar
zamanı ölçerken
ölçü aracı olarak
Ay’ı ve Güneş’i
kullanmışlardır.
Since ancient times,
people have used the
Moon and the Sun as
measurement tools
when measuring time.

Traces of studies to determine, follow,
and connect time to a certain system can
be found in every period of history. When
we go back to primitive times, there were
reasons such as the need to follow the
time, control natural conditions such as
rising waters, follow weather events, and
increase the quality of life by predicting
crop season and harvest times. When it
comes to modern times, which started
with the transition to social order, the
expansion of settlement areas and the
growth of population, urbanization, and
commercial relations, the track of time
has again been one of the important
issues. In order to ensure order in social
and economic life, each society has started to create calendars according to their
own special needs and cultures. When
preparing calendars that divide time
into intervals such as days, months, and
years, the movements of celestial bodies
are generally taken as a basis.

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation
Ayrıca hem Güneş yılı hem de Ay yılı esasına göre olan takvimler de kullanılmıştır.
Ay takvimlerinde bir yıl, iki dolunay arasında geçen süreyi ifade ederken Güneş
takvimleri, Dünya’nın Güneş etrafındaki
tam turunu esas alır. Ay – Güneş takvimleri ise hem Ay’ın hem de Güneş’in hareketleri birlikte esas alınarak hazırlanır.

solar year and the lunar year were also
utilized. One year is defined in lunar calendars as the duration between two full
moons, but solar calendars are based on
the Earth's full rotation around the Sun.
Moon-Sun calendars are created by taking into account the movements of both
the Moon and the Sun.

İLK TAKVIMLER

FIRST CALENDARS

Temelinde zamanın yorumlanması ve
takip edilmesi ihtiyacı yatan takvimlerin izlerine ilk olarak MÖ 8000 yıllarında
rastladığı kabul edilmektedir. Tarih öncesi avcı toplayıcı toplumlarda hangi besinlerin yılın hangi zamanında bulunabileceği bilgisi hayati önem arz etmekteydi.
Ayrıca av hayvanlarının göç mevsimlerini
tespit etmek, nehirlerin ne zaman taşacağını önceden bilmek önceden hazırlık
yapabilmek için oldukça önemli bilgilerdi. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda pek çok
takvim sistemi ortaya çıkmıştır.

It is accepted that the traces of the calendars, which are based on the need to
interpret and follow the time, were first
encountered in 8000 BC. In prehistoric
hunter-gathering societies, knowledge
of which nutrients could be found at
what time of year was of vital importance. In addition, identifying the migration seasons of prey animals and knowing in advance when the rivers would
overflow were crucial pieces of information to make preparations in advance.
Many calendars emerged in line with
these needs.

MODERN ZAMANLARIN TAKVIMLERI
Modern takvimlerin temeline ise 8.
yüzyılda rastlamak mümkündür. En
yaygın olarak kullanılan modern takvim sistemleri Hz. İsa’nın doğumunu
başlangıç kabul eden miladi takvim ve
Hz. Muhammed’in Mekke’den Medi-

•
Takvimlerini
oluştururken
her medeniyet
Ay veya Güneş
yılını esas almış,
kendine göre
önemli saydığı bir
tarihi başlangıç
noktası kabul
etmiştir.
While creating
their calendars,
each civilization
took the month
or solar year
as a basis and
accepted date as a
starting point that
they considered
important for
themselves.

MODERN TIMES CALENDARS
It is possible to find the basis of modern
calendars in the 8th century. The most
widely used modern calendar systems
are the Gregorian calendar, which accepts the birth of Jesus as the beginning,

VARIOUS CALENDAR SYSTEMS
Examining the calendar examples reveals that many different calendars have
been adopted in society from the past
to the present. Calendars are separated
into two versions based on the solar and
lunar years. Calendars based on both the
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SAATLI MAARIF TAKVIMI
İnternetin hatta televizyonun bile yaygın olmadığı dönemlerde evlerdeki
en önemli bilgi kaynağı takvimlerdi.
Bir dönemin en popüler takvim çeşitlerinden olan saatli maarif takvimi,
takvimden ziyade âdeta küçük bir ansiklopedi olarak kullanılıyordu. Tasarım olarak ön sayfanın tam ortasında
günün tarihi; iki yanında namaz vakitleri, alt tarafında yeni doğan çocuklar
için erkek ve kız isim önerileri, en altta
ise bir ayet, vecize veya bir alıntı yer
alırdı. Arka sayfada ise o güne denk
gelen önemli tarihî olaylar, yemek
tarifleri, çeşitli doğa olayları ve bazılarında fıkralar yer almaktaydı. Her
gün merakla yırtılıp her satırı okunan
bu saman kâğıdına basılmış takvim
yaprakları, evdeki önemli eşyalardan
biriydi. Saatli maarif takvimleri aynı
zamanda ilgi çekici bilgilere açılan bir
kapıydı. Kırlangıç fırtınası, leyleklerin
gelme zamanı, cemrelerin düşmesi,
fırtınalar, zemheri kış günlerinin başlaması, günlerin uzaması gibi doğa
olaylarını bu takvim yapraklarında
keşfetmek mümkündü.

Türkler her on iki
yıla bir hayvanın adı
verilerek oluşturulan
on iki hayvanlı
Türk takvimini
kullanmıştır.
The Turks used the
twelve-animal Turkish
calendar, which was
created by naming one
animal a year for every
twelve years.
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ne’ye hicretini başlangıç kabul eden hicri takvimdir.
Pek çok toplum, ortaya çıkan temel takvim sistemleri üzerinde kendi ihtiyaç,
inanış ve yaşayışlarına göre modellemeler yapmış olsa da günümüze yaklaştıkça küresel bir dil oluşabilmesi ve
ilişkilerin belli bir standart üzerinden
ilerleyebilmesi için dünya genelinde en
yaygın kullanılan takvim miladi takvim
olmuştur.
İnsanlığın en eski ihtiyaçlarından ve keşiflerinden olan takvim, günümüzde hâlen önemli bir araç olarak hayatımızın
ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanım alanı ve
araçlarına göre çeşitli form ve tasarımlarla karşımıza çıkan takvimler; duvarlarımızda, masalarımızda, bilgisayarlarımızda, akıllı telefon ve saatlerimizde her
an bizimle.

and the Hijri calendar which accepts the
hejira of Muhammad from Mecca to
Medina as the beginning.
Although many societies have modeled their basic calendar systems according to their needs, beliefs, and lives,
the most widely used calendar in the
world has been the Gregorian calendar
for reasons such as the formation of a
global language and the progress of
relations over a certain standard as we
approach today.
The calendar, which is one of the oldest needs and discoveries of humanity,
is still an integral part of our lives as an
important tool today. Calendars, which
appear in various forms and designs according to their usage areas and tools,
are always with us on our walls, desks,
computers, smartphones, and watches.

TRADITIONAL TURKISH CALENDAR
(CALENDAR THAT ALSO SHOWS THE
CLOCK)
Calendars were the most important
source of information in homes when
the internet and even television were not
common. One of the most popular types
of calendars of the period, the traditional Turkish calendar was used as a small
encyclopedia rather than a calendar. In
terms of design, the date of the day was
in the middle of the front page; there
were prayer times on both sides, male
and female name suggestions for newborn children at the bottom, and a verse,
proverb, or quote at the bottom. On the
back page, there were important historical events, recipes, various nature events,
and jokes in some of them. These straw
calendar leaves, which were torn with curiosity every day and read every line, were
one of the important items in the house.
Traditional Turkish calendars were also a
gateway to interesting information. It was
possible to discover natural phenomena
such as swallow storms, time for storks to
arrive, the fall of cemre (any of three radiations of heat falling in succession from
the sun to the air), storms, the start of the
coldest winter days, and the prolongation
of days in these calendar leaves.

•
İlk takvimler taş
üzerine kazılıydı.
The first calendars
were carved in
stone.

NİSAN / APRIL

61

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation
THE WALL CALENDAR

DUVAR TAKVIMI

•

Saatli Maarif Takvimleri zamanla daha az
tercih edilir oldu ve yerini haftalık, aylık
ve yıllık olarak planlanmış duvar ve masa
takvimleri aldı. Bu takvimlerin, her bir
yaprağında bir ayı gösterenleri olduğu
gibi çerçeveletip asmak üzere tasarlanan yılın tüm günlerini tek bir yaprakta
toplayanları da var. Her bir yaprağında o
ayın mevsimini veya özel günlerini yansıtan fotoğraflar da yer alır. Hatta bu özenle seçilmiş fotoğraflar o takvim yaprağı
koparılınca dikkatle kesilir belki biriktirilir belki de çerçeveletilerek asılır. Masa
takvimleri ise genellikle piramit şeklinde masalarımızda dik konumda kalır ve
tarihleri takibimizi kolaylaştırmak için
kullanılır. Kişisel planlamaların yapılması
ve notların alınması için tasarlanan takvimli defterler olan ajandaları da takvim
çeşitlerinden sayabiliriz.

Saatli Maarif
Takvimlerinin
yerini zamanla
haftalık, aylık
ve yıllık olarak
planlanmış
duvar ve masa
takvimleri aldı.

Traditional Turkish
Calendars are
replaced by
weekly, monthly
and annually
scheduled wall and
desk calendars.

Traditional Turkish Calendars have become less popular over time and have been
replaced by weekly, monthly, and yearly
scheduled wall and desk calendars. These
calendars are designed to be framed and
hung. They may show a month on each
leaf or may also show all days of the year in
monthly groups on a single leaf. Each leaf
also contains photos that reflect the season or special days of that month. In fact,
these carefully selected photos would be
carefully cut when that calendar leaf was
torn, maybe accumulated, framed, and
stored. Pyramid-shaped table calendars
are usually kept upright on our tables and
are used to facilitate tracking dates. Agendas, which are calendar books designed
for personal planning and taking notes,
can also be counted as one of the calendar types.
TOWARDS DIGITAL CALENDARS
Although printed calendars such as traditional Turkish calendars, and wall and
desk calendars are still used today, as
the development of technology and life
accelerates and time planning becomes
important, calendars have started to take

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation
da yer almaya başladı. Bilgisayarlarımızda yer alan takvimler, dijital ortamda istediğimiz tarihe notlar alır ve ileriye dönük
tarihlerde belirlediğimiz hatırlatmaları
yaparak hayatımızı kolaylaştırır. Özellikle çalışma hayatında işlerimizi, toplantılarımızı, seyahatlerimizi planlarken iş
arkadaşlarımızla paylaşabileceğimiz, eş
zamanlı kullanabileceğimiz takvimler olmazsa olmazlarımız arasına girdi.

place in digital environments. The calendars on our computers make our lives
easier by taking notes on the dates we
want in the digital environment and by
making reminders that we have determined for the future. Especially in working life, calendars that we can share with
our colleagues and use simultaneously
when planning our work, meetings, and
travels, have become indispensable.

Hayatımızda hızın ve planlı olmanın her
geçen gün daha da önem kazanmasıyla
dijital takvimler yeni özellikler kazanarak
hayatımızın ayrılmaz birer parçası hâline geldi. Takvimlere sadece bilgisayarlarımızdan değil akıllı telefonlarımızdan
hatta akıllı saatlerimizden bile kolaylıkla
ulaşabiliyoruz artık.

Digital calendars have become an integral part of our lives by gaining new features with the increasing importance of
being fast and being organized in our
lives. We can now easily access our calendars not only from our computers but
also from our smartphones and even
from our smart watches.

Takvimler de tarih boyunca yapılan
pek çok keşif gibi insanlığın ihtiyaçlarına hizmet etmek için hayret uyandıran gelişmeler geçiriyor. Artık takvimsiz bir telefonu düşünemediğimiz bu
çağda, her dönem gelişen takvim ve
planlayıcı uygulamalardan en pratik
olanını kullanmak için birini silip diğerini yüklüyoruz. İnsanlığın zamanın
akışını kontrol edip zamanı en verimli
şekilde kullanma ihtiyacı son bulmadıkça takvimler de daha pek çok gelişme gösterecek gibi görünüyor.

Calendars, like many discoveries made
throughout history, are undergoing astonishing developments to serve the
needs of humanity. In this age where we
can no longer think of a mobile phone
without a calendar, we download various
calendars to use the most practical one
of the calendars and planner applications that develop every period of time.
Unless humanity's need to control the
flow of time and use time in the most
efficient way is over, calendars seem to
show many more improvements.

Bulunan en
eski takvim
“Antium
takvimi”dir.
The oldest
calendar that has
ever been found
was the "Antium
calendar".

DIJITAL TAKVIMLERE DOĞRU
Saatli maarif takvimi, duvar ve masa takvimleri gibi basılı takvimler, günümüzde
hâlen kullanılsa da teknoloji geliştikçe ve
hayat hızlanıp zaman planlaması önem
kazandıkça takvimler de dijital ortamlar-
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Dr. Volkan Abur

DOĞU’NUN MELODİSİ
SEMERKANT
SAMARKAND:
MELODY OF THE EAST
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•
Semerkant, İpek Yolu’nun üzerindeki konumuyla tarih boyunca sosyal, ekonomik ve siyasal
açıdan önemli bir merkez oldu. Günümüzde başkent Taşkent’ten sonra Özbekistan’ın ikinci
büyük şehri olan Semerkant; ihtişamlı geçmişini yansıtan mimari eserleri, kültürel birikimi ve kutsal mekânlarıyla dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Yetiştirdiği âlim ve sanatkârlarla insanlık tarihine iz bırakan; efsanelere, romanlara, şiirlere konu
olan bu nadide şehri birlikte keşfedelim.
Samarkand has been an important center in social, economic, and political terms throughout
history due to its position on the Silk Road. Today, Samarkand is the second-largest city in
Uzbekistan after the capital Tashkent. Samarkand is among the most important tourist attractions
in the world with its architectural wonders, cultural accumulation, and sacred places that reflect
its magnificent past. Let's explore this rare city, which has left a mark on the history of humanity
with the scholars and artists it raised and is the subject of legends, novels, and poems.

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home
Binlerce yıla uzanan tarihi boyunca
Pers, Helen ve İslam uygarlıklarını
ağırlayan Semerkant; 13. yüzyılda
Hârizmşahlar’ın başkenti oldu. Sonraki yıllarda Moğol Hükümdarı Cengiz Han tarafından kuşatılıp tahrip
edilen ve bir asırdan fazla süre harabe hâlde kalan şehir; Mâverâünnehir’de hâkimiyet kuran Timur
tarafından başkent yapılıp yeniden
imar edildi. Şehir, en görkemli yıllarını Timur Hanedanı dönemine
rastlayan 15. yüzyılda yaşadı.
Önemli âlim ve sanatkârların buluştuğu medreseleri, ticari zenginliği yansıtan çarşıları, zarif işlemeli camileri ve
masalsı saraylarıyla seyyahların ilgisini
çekti ve görenleri kendisine hayran bıraktı. Pek çoğu günümüze taşınan bu
abidevi yapılar, tarihî önemi ve estetik
değeriyle göz dolduruyor ve Semerkant’a eşsiz bir güzellik katıyor.

•
Registan Meydanı’nda
düzenlenen “Şark
Teraneleri Uluslararası
Müzik Festivali” renkli
görüntülere sahne
oluyor. Yerel müzik
ve halk danslarının
sergilendiği festivale,
dünya ülkelerinden de
müzisyenler katılıyor.

The "Oriental Litanies
International Music
Festival" held in
Registan Square
witnesses colorful
scenes. Musicians
from around the world
are also participating
in the festival, where
indigenous music
and folk dances are
exhibited.

Samarkand, which has hosted Persian, Hellenic, and Islamic civilizations
for thousands of years, became the
capital of the Harismshahs in the 13th
century. The city, which was besieged
and destroyed by the Mongolian ruler
Genghis Khan in the following years
and remained in ruins for more than
a century, was built and reconstructed
by Timur, who ruled in Mâverâünnehir.
The city experienced its most glorious
years in the 15th century, which was the
period of the Timur dynasty.

•
15. yüzyılın astronomi ve matematik âlimi
Ali Kuşçu da Semerkant’ta doğmuş ve
Semerkant medreselerinde yetişmiştir. Ali
Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle
Osmanlı topraklarına gelmiş ve İstanbul
medreselerinde bilime katkı sunmuştur.
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SEMERKANT
SAMARKAND

Ali Kushchu, an astronomy and
mathematics scholar of the 15th
century, was born in Samarkand and
was raised in Samarkand madrasas. Ali
Kushchu came to the Ottoman lands
upon the invitation of Mehmet the
Conqueror and contributed to science in
the madrasahs of İstanbul.

The city attracted the attention of the
travelers with its madrasahs where important scholars and artists were raised,
bazaars reflecting commercial wealth,
elegant, embroidered mosques, and
fabulous palaces, and fascinated those
who saw it. These monumental buildings, many of which have been moved
to the present day, made a strong impression on visitors with their historical
importance and aesthetic value and
added a unique beauty to Samarkand.
MART
NİSAN
/ MARCH
/ APRIL

67

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home
REGİSTAN MEYDANI
REGISTAN SQUARE

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home
BÎBÎ HANIM CAMII
1399 – 1405 yılları arasında inşa
edilen Bîbî Hanım Camii, Timur
Hanedanlığı’nın ihtişamlı yıllarını
yansıtır. Yıllar içinde hasar görse
de restorasyon çalışmalarıyla büyük ölçüde günümüze taşınmıştır.
Tuğla süslemeleri, çinileri, mozaikleri ve kitabeleriyle Semerkant’taki en göz alıcı yapılardan biridir.
Timurlu mimarisine has taç kapı,
kemer ve sütunları görülmeye değerdir. Özellikle yüksek kasnaklı,
sivri dilimli ve firuze sırlı tuğlalarla
kaplı kubbesi oldukça görkemlidir. İmparator Timur’un da inşaatıyla bizzat ilgilendiği caminin adı;
Timur’un gözde eşi Saray Melik
Hanım’ın halk arasındaki lakabın-

Bîbî Hanım
Camii’nin yakınında
yer alan Siyob Halk
Pazarı, yerel halk
ve turistlerden ilgi
görüyor. Pazarda
bakliyat, baharat
ve şekerlemeler ile
Özbek kadınlarının
el emeğini yansıtan
hediyelik ürünler de
bulunuyor.

BÎBÎ HANIM CAMII
BIBI-KHANYM MOSQUE

Situated near the BibiKhanym Mosque, Siyob
Public Market attracts
the attention of locals
and tourists. There are
also legumes, spices,
confectionery, and souvenir
products that reflect the
handicraft of Uzbek women
in the market.

dan gelmektedir.
BIBI-KHANYM MOSQUE
Built between 1399 and 1405, the Bibi-Khanym Mosque reflects the mag-

Tarih boyu birçok
medreseye ev
sahipliği yapan
ve önemli
âlimler yetiştiren
Semerkant,
günümüzde de
eğitim ve bilim
merkezi olma
özelliğini koruyor.
Samarkand, which has
hosted many madrasahs
throughout history
and raised important
scholars, continues to
be an educational and
science center today.
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REGISTAN MEYDANI

REGISTAN SQUARE

Semerkant gezimize şehrin kalbi
kabul edilen Registan Meydanı’ndan başlıyoruz. Meydanda, Orta
Asya Türk – İslâm mimarisinin en
güzel örneklerini sergileyen ve Semerkant’ın eğitim alanındaki önemini simgeleyen 3 büyük medrese yer alıyor: Uluğ Bey, Şîrdâr ve
Tillâkârî Medreseleri. Taç kapıları,
kuleleri, soğan kubbeleri ve geniş
avlularıyla dikkat çeken bu tarihî
yapılar; iç ve dış süslemeleriyle de
hayranlık uyandırıyor. Medreselerin en görkemlisi 1417 – 1420 yılları
arasında yaptırılan Uluğ Bey Medresesi. Şîrdâr Medresesi ise taç kapısındaki kaplan ve güneş kabartmalarıyla ünlü.

We start our tour of Samarkand from
Registan Square, which is considered
the core of the city. In the square, there
are 3 large madrasahs that demonstrate the best examples of Central
Asian Turkish-Islamic architecture and
symbolize the importance of Samarkand in the field of education: Uluğ
Bey, Şirdar and Tillâkârî Madrasahs.
These historical buildings, which attract
attention with their crown gates, towers, onion domes and large courtyards,
also evoke admiration with their interior and exterior decorations. The most
magnificent of the madrasahs is the
Uluğ Bey Madrasah built between 1417
and 1420. Şîrdâr Madrasah is famous for
its tiger-sun relief at the crown gate.

nificent years of the Timur Dynasty. Although it has been damaged over the
years, it has largely come to the present
day with restorations. It is one of the
most eye-catching structures in Samarkand with its brick decorations, tiles, mosaics, and inscriptions. The crown doors,
arches, and columns unique to Timurian
architecture are worth seeing. Its dome,
which is specially covered with high pulleys, pointed sliced and fîrûze glazed
bricks, is quite magnificent. The name
of the mosque, which Emperor Timur
himself was interested in its construction, comes from the popular nickname
of his favorite wife, Saray Melik Khanym.
HALK PAZARI
PUBLIC MARKET
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GŪR-I AMĪR TOMB

GŪR-I AMĪR TOMB
The building, which was planned
as a complex suitable for Timurian architecture with its ceremonial square and madrasah, was also
used as a tomb where the elders
and princes of the state were buried; it started to be referred to as
Gūr-i Amīr (the tomb of the ruler)
with the burial of Timur here after
his death. Although there are no
other parts of the structure, the
tomb has survived to the present
day and has been preserved as a
dynastic burial ground. The ornaments on the tomb, which has regained its former beauty with restorations, are quite eye-catching.

GÛR-I EMÎR TÜRBESI
Tören meydanı ve medresesiyle
birlikte Timurlu mimarisine uygun
bir külliye olarak planlanan yapı,
devlet büyüklerinin ve şehzadelerin defnedildiği bir türbe olarak da
kullanılmış; Timur’un da vefatından
sonra buraya defnedilmesiyle birlikte Gûr-ı Emîr (hükümdarın türbesi)
olarak anılmaya başlanmıştır. Yapının diğer kısımları olmasa da türbe
günümüze kadar ulaşmış ve bir hanedan kabristanı olarak korunmuştur. Restorasyonlarla eski güzelliğine kavuşan türbenin süslemeleri
hayli göz alıcıdır.

SHAH-I ZINDA

ŞÂH-I ZINDE
SHAH-I ZINDA

ŞÂH-I ZINDE
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HAZRETİ HIZIR CAMİİ
HAZRET HYZR MOSQUE

Kusem B. Abbas who is the son of
our Prophet Muhammad's uncle's
son, came to Samarkand area to
spread Islam and became a martyr
here. The tomb built for Kusem B.
Abbas started to be called "Shah-i
Zinda" (living sultan) and it became
an important attraction place over
time, and structures such as tombs
and cemeteries were built around
it. Today, the region attracts attention from both local people and
tourists as a sacred place.

Semerkant’ta Emir
Timur’a atfedilen
heykellere de
rastlanıyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in amcasının oğlu Kusem b.
Abbas, İslâm’ı yaymak üzere Semerkant bölgesine gelmiş ve burada
şehit olmuştur. Kusem b. Abbas için
yapılan kabir “Şâh-ı Zinde” (yaşayan
sultan) diye anılmaya başlamış ve
zaman içinde önemli bir ziyaretgâh
hâline gelerek etrafında türbe ve
mezarlık gibi yapılar gelişmiştir. Bölge günümüzde de kutsal bir mekân
olarak hem yerel halktan hem de
turistlerden ilgi görmektedir.

Statues attributed to
Amir Timur can also be
seen in Samarkand.

EMİR TİMUR HEYKELİ
STATUE OF AMIR TIMUR
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İMAM BUHÂRÎ TÜRBESI
Semerkant’taki kutsal mekânlardan
biri de İmam Buhârî Türbesi’dir. İslam
tarihinin önemli hadis âlimlerinden biri
olan Buhârî, Semerkant’ta vefat etmiştir. İmam Buhârî’nin türbesi ve türbeyi
içeren İmam-ı Buhari Külliyesi, Semerkant'ın 20 kilometre kuzeyindeki Khoja
İsmail köyünde yer almaktadır.

Semerkant’taki
kutsal mekânlardan
biri de Hz. Danyal
Türbesi.

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home
İMAM BUHÂRÎ TÜRBESI
TOMB OF IMAM AL-BUKHARI

Another sacred
place is The
Tomb of Danial.

SEMERKANT RASATHANESI
1450'de inşa edilen ve Uluğ Bey Rasathanesi olarak da bilinen yapı, Türklerin
fen bilimleri alanında ulaştığı yüksek
seviyeyi göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Günümüze sadece
meridyen ölçümünün yapıldığı bölümü ulaşan yapının, çok katlı ve silindirik
şekilde inşa edildiği düşünülmektedir.
Astronomi ve matematik alanlarında
pek çok yeni keşfin gerçekleştiği ve
önemli âlimlerin yetiştiği rasathanenin
dışı kadar, içi de etkileyici.

TOMB OF IMAM AL-BUKHARI
One of the sacred sites in Samarkand is
the Tomb of Imam al-Bukhari. Bukhari,
one of the important hadith scholars of
Islamic history, passed away in Samarkand. The tomb of Imam Bukhari and
the complex which includes the tomb of
Imam-i Bukhari is located in Khoja İsmail
village, 20 kilometers north of Samarkand.

BUHARA’YI GÖRMEDEN OLMAZ

YOU MUST VISIT BUKHARA

Semerkant’a kadar gitmişken Özbekistan’ın bir diğer tarihî şehri
Buhara’yı da mutlaka görmelisiniz. Semerkant’ın 240 kilometre
kadar batısında yer alan Buhara’ya
kısa süreli bir tur planlamanız da
mümkün. Şehirde, Semerkant mimarisiyle yakın döneme ve benzer
tarza sahip pek çok tarihî yapı yer
alıyor. Buhara Surları ise şehrin en
görülmeye değer özgün yapısı kabul ediliyor.

If you go all the way to Samarkand,
you should definitely see Bukhara
which is another historical city of Uzbekistan. It is also possible to plan a
short trip to Bukhara, which is about
240 kilometers west of Samarkand.
In the city, there are many historical buildings of Samarkand architecture and similar styles which belong to the recent period. Wall of the
Bukhara, on the other hand, is considered the most spectacular original structure of the city.

NE YESEM? - Semerkant’a yolunuz düşerse geleneksel Özbek
pilavını ve özel bir tarifle yapılan
Semerkant ekmeğini tatmadan
dönmeyin.

WHAT TO EAT? -If you come to
Samarkand, do not return without
tasting the traditional Uzbek rice
and Samarkand bread made by a
special recipe.

NE ALSAM? - Semerkant’tan dönerken hatıra olarak süslü el emeği göz nuru halı ve seramikler satın
alabilirsiniz. Etnik motiflerle süslü
bu ürünler, çoğunlukla Registan
Meydanı’nın çevresinde satılıyor.

WHAT TO BUY? -You can buy ornate,
hand-woven carpets and ceramics
as a souvenir on your way back from
Samarkand. These products, embellished with ethnic motifs, are mostly
sold around Registan Square.

Semerkant,
SSCB’ye bağlı
olduğu dönemde
Özbekistan’ın da
başkentiydi.
Samarkand was
also the capital of
Uzbekistan when
it was a part of the
USSR.

THE OBSERVATORY OF SAMARKAND

SEMERKANT
RASATHANESI

THE
OBSERVATORY
OF SAMARKAND
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The structure, which was built in 1450 and
also known as the Uluhg Beg's Observatory, is
very important in terms of showing the high
level reached by Turks in the field of science.
It is thought that the building, which has
survived only the part where meridian measurement has been made, has been built in
a multi-storey and cylindrical manner. The
interior is as impressive as the outside of the
observatory, where many new discoveries
in astronomy and mathematics have taken
place and where important scholars have
been raised.

BUHARA SURLARI
WALL OF THE BUKHARA
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Sekine Beyza Köse

ŞERBET
Geçmişten Günümüze Rengârenk Bir Lezzet:

A COLORFUL TASTE FROM THE
PAST TO THE PRESENT: SHERBET
•
Mutfak kültürü; üzerinde yaşanılan coğrafyaya, tarihî kökenlere, çeşitli sebeplerle gelip geçen veya yerleşip kendi yemeklerini de beraberinde getiren insanlarla zenginleşen bir olgudur. Türk mutfağını dünyanın en zengin mutfaklarından
biri yapan özelliği de aslında bu diyebiliriz. Hem çok zengin kültürlerin bir arada
yaşaması hem de tarihsel olarak çok farklı milletlere ve doğal olarak çeşitli mutfaklara ev sahipliği yapmış olması. Bugün keyifle yediğimiz yemeklerde, içtiğimiz içeceklerde bunların izlerine rastlamak oldukça mümkün. İşte, şerbetler de
bu çeşitliliğin eseri.
Culinary culture is a phenomenon that is enriched by geography, historical origins and people who come and go from where we live for various reasons or settle
and bring their own food with them. We can say that this is what makes Turkish
cuisine one of the richest cuisines in the world. The fact is that there are lands
where very rich cultures can live together and also those that have hosted very
different nations and, consequently, various cuisines historically. It is quite possible to find traces of these in the food and beverages we enjoy today. Therefore,
sherbet is the result of this diversity.
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Şerbet kelimesi Arapça içmek anlamına gelen “şeribe” den türetilmiş. Bugün Hindistan’dan Osmanlı’ya, Amerika’dan Fransa’ya neredeyse dünyanın
her yerinde yapılan, farklı kültürlerde
içeriği de ister istemez oldukça değişen bir içecek. Biz daha çok meyve
veya bitkilerden yapılan, buz ile soğutulup şeker ya da bal ile tatlandırılan
hâline aşina olsak da dünyanın öbür
ucunda birileri biberli, tuzlu ve keskin tatlı şerbetleri de keyifle tüketiyor.
ŞERBET NEDIR?

•
Osmanlı zamanında
saray helvahanesinde
yapılan şerbetler,
her gün taze olarak
kaynatılır aynı
zamanda yüksek
devlet erkânına para
karşılığında satılırdı.
In the Ottoman period,
the sherbet made in
the halva making place
was boiled fresh every
day and also sold to
the high state authority
for money.
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İlk kez İran’da yapıldığı söylenen şerbet aslında hoşaf, komposto, ayran
gibi hem yemeğin yanında hem de
kendi başına ikram edilebilen eşlikçilerden birisi. Susuzluğu giderici, şekeri dengeleyici özellikleri ile bilinen
eşsiz içeceklerimizden. Türk mutfağında ise Eski Türklerde, Selçuklu ve
Osmanlı’da çeşitli şekillerde mevcut.
Şerbet türleri ikram edileceği ortama,
içinde yapıldığı mutfağa, içecek olanların sosyolojik durumuna göre de
değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca şerbeti yapma sebebi de içeriğini etkiliyor.
Nevruz için başka, sünnet törenleri
için başka, doğum için ve ölüm için
başka şerbetler yapılıyor ve tüketiliyor.
Özellikle Osmanlı döneminde çeşitleri oldukça artan bu hoş kokulu içecek,
16. yüzyıl sonrası Osmanlı’ya gelen seyyahların yazdıkları hatıratlar ile Batı’da
da tanınıyor ve diğer dillere scherbett,
sorbetto, sorbet, sherbet gibi kelimeler ile geçiyor. Şerbeti geleneksel olarak meyve ya da çeşitli bitkilerin sıkılarak veya kaynatılarak konsantre hâle
getirilmesinin ardından buz ve suyla
seyreltilerek damak zevkine göre içerisine şeker, bal ve tarçın gibi tatlandırıcılar eklenip tüketilen ferahlatıcı
bir içecek olarak tanımlayabiliriz. Badem şerbeti, çilek şerbeti, demirhindi
şerbeti, dut şerbeti, gül şerbeti, kavun
çekirdeği şerbeti, kızılcık ve zambak
şerbeti gibi onlarca çeşidine bakıp

Atölye / Workshop
The word “sherbet” is derived from
"şeribe", which means drinking in Arabic. Today, it is a beverage made almost
everywhere in the world including India, the Ottoman Empire, the US and
France, and its content in different cultures has changed inevitably. Although
we are more familiar with the form
made of fruits or plants, cooled with ice,
and sweetened with sugar or honey,
someone on the other side of the world
also enjoys peppery, salty, and piquant
sherbets.
WHAT IS SHERBET?
Sherbet, which is said to have been
made in Iran for the first time, is actually one of the accompaniments such
as compote, compote and ayran that
can be served both with the meal and
on its own. It is one of our unique drinks
known for its thirst-quenching and
sugar-balancing properties. In Turkish
cuisine, it is available in various forms
in the Old Turks, the Seljuks and the
Ottomans. The types of sherbet may
vary depending on the environment
in which they are served, the cuisine in
which they are made, and the sociological status of the drinkers. The reason
for making the sherbet also affects its
content. Different sherbets are made
and consumed for Nevruz, for circumcision ceremonies, for birth and death.
This fragrant beverage, whose varieties
increased considerably especially during the Ottoman period, is also known
in the West due to the memories written by the travelers who came to the
Ottoman Empire after the 16th century
and is used in other languages with
words such as scherbett, sorbetto, sorbet and sherbet. We can define sherbet as a refreshing beverage that is
consumed by adding sweeteners such
as sugar, honey, and cinnamon according to taste, and is diluted with ice and
water after concentrating the fruits or
various plants by squeezing or boiling.

her şeyin şerbetinin yapılabileceğini
düşündüyseniz yanılmıyorsunuz. Bu
tarifler arasında Eski Türklerde kışın
sıcak olarak içilen tarçın şerbeti de var.
ŞERBETIN TARIHI
Kaşgarlı Mahmut, Mevlâna, Yusuf Has
Hacip gibi şahsiyetlerin eserlerinde
de yer alan şerbetin, coğrafyamızda
11. yüzyıldan bu yana tüketildiği biliniyor. Selçuklu Dönemi’nde yemeklerin yanında genellikle soğuk olarak
tüketildiği, misafire nar şerbeti ikram
etmenin kibarlık sayıldığı, akşam yemeğinden önce acıkan insanların
meyve veya şerbet ile açlıklarını bastırdıklarına dair kayıtlı bilgiler de var.
Osmanlı zamanında altın çağını yaşadığını söyleyebileceğimiz şerbetin
yalnızca Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bile yer alan Arnavut Kasım
şerbeti, baharlı şerbet, tarçın hacı şerbeti gibi birçok türü var. Son dönemde ise 1844 yılında Mehmed Kâmil
tarafından yazılan, bilinen ilk yemek
kitabımız olan Melceü’t-Tabbahîn (Aş-

If you look at dozens of varieties such
as almond sherbet, strawberry sherbet,
tamarind şerbet, mulberry şerbet, rose
şerbet, melon seed şerbet, cranberry
and lily sherbet and think that everything can be turned into sherbet, you
are not wrong. Among these recipes,
even cinnamon sherbet is included
which is drunk hot in the winter by ancient Turks.
HISTORY OF SHERBET
Sherbet is included in the works of famous figures such as Mahmut al-Kashgari, Mevlana, Yusuf Has Hacip after the
11th century known in our geography. In
addition to meals in the Seljuk Period,
there is also recorded information that
it was generally consumed cold, that it
was considered polite to offer pomegranate sherbet to the guest, and that
people who were hungry before dinner suppressed their hunger with fruit
or sherbet. The sherbet, which we can
say that it lived in the golden age of the
Ottoman period, has many types such

Dünyanın en
kapsamlı yemek
ansiklopedisi
olan Larousse
Gastronomique’de
şerbet, “meyveler, bal,
aromatik maddeler
ve kardan oluşan,
üzerine işlenmiş şeker
dökülen susuzluğu
giderici yiyecek”
olarak tanımlanmış.
In the world's most
comprehensive food
encyclopedia, "Larousse
Gastronomique", sherbet
is defined as "a thirstrelieving food consisting
of fruits, honey, aromatic
substances and snow,
topped with processed
sugar".
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çıların Sığınağı) adlı eserin on ikinci
kısmında yani “Kahveden evvel tenevvül olunacak hulviyyat ve meşrubât”
bahis konusu oluyor. Yani anlayacağınız, 15. yüzyılda kahvenin gelişi ile
şerbetin pabucu biraz dama atılıyor
fakat hemen gündemden de düşmüyor çünkü Osmanlı’da köklü bir kültür
hâline geliyor. Hatta o kadar ki yalnızca şerbet ikram etmek için kullanılan,
şerbet kavanozu, şerbet çanağı, ayaklı
şerbet tası, nakşı bahar tabağı, şerbet
eleği, nakışlı kapak sultani şerbet kâsesi gibi kendisine has araç gereçler
bile var. 16. yüzyıl sonrasında seyyahlar
aracılığıyla Avrupa’ya yayılan ve geçmişten günümüze çeşitlenen tadıyla
sofralarımıza uğrayan şerbetler, bugün maalesef ülkemizde Ramazan
ayları dışında pek tercih edilmese de
hâlâ tüketiliyor.
GÜNÜMÜZDE ŞERBET
Şerbet, serinletici ve hazmı kolaylaştırıcı bir içecek. Dilediğiniz zaman
ikram edebilir ve sevdiğiniz her şeyden şerbet yapabilirsiniz. Eskiden
dört mevsim tüketilir, yaz aylarında
ise daha fazla rağbet görürmüş. Hem
sağlıklı hem de damak tadımıza oldukça uygun; bal şerbeti, gülsuyu

Atölye / Workshop
•
Saray’ın en önemli masraf
kalemlerinden birini şerbet
malzemeleri oluşturuyordu.
One of the most important
expense items of the
Palace was sherbet
ingredients.

as Arnavut Kasım sherbet, baharli sherbet, tarçın hacı sherbet, which are even
included in Evliya Çelebi's Travel Book.
Recently, in the twelfth part of our first
known cookbook, "Melceü 't-tabbahîn
(Sanctuary of the Cooks)", written by
Mehmed Kâmil in 1844, the subject of
"desserts and beverages to be enjoyed
before coffee" is mentioned. So, with
the arrival of coffee in the 15th century,
sherbet seems less appealing a bit, but
it does not lose popularity immediately
because it becomes a deep-rooted culture in the Ottoman Empire. In fact,
there are even tools such as sherbet jar,
sherbet bowl, movable sherbet bowl,
embroidered spring plate, sherbet sieve,
embroidered lid sultan's sherbet bowl
used only for serving sherbet. After the
16th century, the sherbets that spread to
Europe through the travelers and came
to our tables with the diversified tastes
of the past are still being made and
consumed somewhere in our country,
although they are not much preferred
except for the Ramadan months.
SHERBET IN THE PRESENT
Sherbet is a refreshing, digestive drink
that you can serve at any time and
make out of everything you love. It used
to be consumed in all four seasons, and
it is more popular in summer, and it is
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şerbeti, şeker şerbeti, tanrı şerbeti
gibi pek çok türü olan bir içecekmiş.
Çay ve kahvenin yaygın olmadığı dönemlerde her evde ikram etmek üzere bulunur ve serin tutmak amacıyla
kilerlerde saklanırmış. Özet geçmek
gerekirse tıpkı kahvenin zamanla her
ülkede farklı hâl alması gibi şerbet de
farklı baharatlar, bitkiler ve meyvelerden meydana getirilerek çeşitlenmiş.
Günümüzde ise asitli içecekler ve hazır meyve sularının yaygınlaşmasıyla
geçmişte kalan, yalnızca Ramazan aylarında sofralarımıza uğrayan lezzetlerden biri hâline gelmiş. Demirhindi, gül, hibiskus, kızılcık ve tarçın gibi
Osmanlı’dan günümüze kadar gelebilen şerbetlerden bazıları, bugün
diğer içecekler kadar olmasa da üretilmeye devam ediliyor fakat belirli zamanlar dışında pek rağbet görmüyor.
Fakat şerbetin hâlâ yerini koruduğu
bir alan var: Gündelik dil. Karşındakine göre davranmak anlamına gelen
“Nabza göre şerbet vermek”, verilen
küçük bir parayı ifade etmek için “Şerbet parası”, şanslı insanlar için kullanılan “Çok şerbetli bir kimse”, derdini ta-

both healthy and mouth-pleasing, and
it is a beverage with many types such
as honey sherbet, rose water sherbet,
sugar sherbet, and tanrı sherbet. During the periods when tea and coffee
were not common, they were found in
every house to be served and kept in
the cellars to keep them cool. To summarize, just as coffee has become different in every country over time, sherbet
has been diversified by being prepared
using different spices, plants, and fruits.
Today, with the widespread use of acidic
beverages and ready-made fruit juices,
it has become one of the tastes that
come to our tables only during Ramadan. Some of the sherbets that have survived since the Ottoman Empire, such
as tamarind, rose, hibiscus, cranberry,
and cinnamon, continue to be produced today, although not as much as
other beverages, and they are not in demand except at certain times. But there
is one area where sherbet still holds its
own: colloquial speech. The phrases
such as giving sherbet according to the
pulse (keeping a foot in both camps)
in the sense of acting according to the

Çay ve kahvenin
yaygın olmadığı
dönemlerde
her evde ikram
edilmek üzere
bulunan şerbet,
serin tutulmak
amacıyla kilerlerde
saklanırmış.
During the periods
when tea and coffee
were not common,
sherbets were found in
every house to be served
and kept in the cellars to
keep them cool.
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other person, sherbet money to express
a small amount of money given, a person with sherbet used for lucky people,
vomiting blood, and drinking cranberry
sherbet for those who gets something
off their chest continue to exist.

Şerbetler,
içerisinde yapıldığı
mutfağa göre
çeşitlendirilebilen ve
kolayca hazırlanabilen
içeceklerdir.
Drinks that can be varied
and easily prepared
according to the cuisine in
which they are made.

sasını kimseye açmayanlar için, “Kan
kusup kızılcık şerbeti içmek” gibi deyimler hâlâ yaşamaya devam ediyor.
REYHAN ŞERBETI TARIFI
Şerbetler, içerisinde yapıldığı mutfağa göre çeşitlendirilebilen ve kolayca hazırlanabilen içeceklerdir. Bu
sebeple Ramazan sofralarınıza, düğünlere, törenlere eşlik edebilecek
bir tanesinin tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlarca şahane tarif arasından seçim yapmak elbette
çok zor. Bu sebeple sizinle kendi favorim olan mis kokulu reyhan şerbetinin tarifini paylaşacağım. Bu mayhoş tada sahip hafif şerbet öksürük
kesici etkisiyle ve hazımsızlığa iyi
gelmesiyle biliniyor. Aynı zamanda
ağızdaki uçuk gibi yaraları iyileştirdiği, saç dökülmesini önlediği, anne
sütünü artırdığı mide bulantısına ve
kusma sonrası oluşan kötü hisse de
iyi geldiği söyleniyor, yani epey şifalı. Gelelim tarife, bu tarif haşlama
yöntemiyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir tarif. Eğer kadim bir
geçmişe sahip olan şerbetleri yaşatmak isterseniz siz de mutfağınızda
deneyebilir ve sevdiklerinize ikram
edebilirsiniz. Afiyet olsun!

MALZEMELER
l 1 demet reyhan
l 5-6 adet limon tuzu
l 6 su bardağı sıcak su

BASIL SHERBET RECIPE

l 6 yemek kaşığı toz şeker

Drinks that can be varied and easily prepared according to the cuisine in which
they are made. For this reason, I would
like to share with you the description
of one that can accompany your Ramadan tables, weddings, and ceremonies. It is obviously quite hard to choose
among dozens of wonderful recipes. For
this reason, I will share with you the recipe for my favorite fragrant basil sherbet.
This mild sherbet with a mild taste is
known for its antitussive effects and is
good for indigestion. At the same time,
it is said to heal wounds such as herpes
in the mouth, prevent hair loss, increase
breast milk, and nausea and bad feelings that emerge after vomiting are also
good, so it is quite healing. It is a recipe
that you can prepare in a short time
with this boiling method. If you want to
keep the sherbets with an ancient history alive, you can try them in your kitchen
and offer them to your loved ones. Bon
appétit.

l Bu malzemelerin miktarını
ikram edeceğiniz kişi sayınıza
göre değiştirebilirsiniz.
HAZIRLANIŞI
l İlk olarak bir demet reyhanı
güzelce yıkayın ve uygun bir
tencereye alın.
l Üzerine kaynamış sıcak suyu,
şekeri ve limon tuzunu ekleyin.
l Tencerenin ağzını kapatın ve
bekletin. Reyhan oldukça hassas bir bitki sakın kaynatmayın!

INGREDIENTS

l Soğuduktan sonra içerisine
buz ve dilediğiniz farklı aromaları ekleyerek servis edebilirsiniz.

l 5-6 lemon salt

l 1 bunch purple basil

l 6 glasses of hot water
l 1 dessert spoon granulated sugar
l You can revise these materials
according to the number of people
you will serve.
PREPARATION
l First, wash a bunch of purple
basil well and place it in a suitable
saucepan.
l Add the boiled hot water, sugar,
and lemon salt.
l Close the lid and set it aside.
Purple basil is a very sensitive
plant, do not boil it!
l After cooling, serve by adding
different flavors such as ice and
cinnamon if you want to add them.
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Kayahan Demir

EL ÜSTÜNDE TUTULAN SPOR:

HENTBOL

CHERISHED SPORT: HANDBALL
•
Hız, güç, dayanıklılık, çeviklik, teknik hassasiyet, beceri ve takım çalışmasını bir
araya getiren hentbol, hızlı tempolu ve heyecan verici sporlardan biri. Beş kıtada,
yüzlerce ülkede ve milyonlarca kişi tarafından oynanan bu büyüleyici oyunu yakından tanıyalım.
Handball is a fast-paced and entertaining sport that combines speed, strength, endurance, agility, technical perfection, skill, and teamwork. Let's learn about this
fascinating game, which is played by millions of people across five continents and
hundreds of countries.
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HENTBOLUN GEÇMIŞINE
YOLCULUK

HANDBALL'S HISTORICAL
JOURNEY

Kelime olarak “el topu” manasına gelen hentbol, altısı saha içinde biri kalede olmak üzere toplamda yedi kişiyle
oynanan bir takım oyunudur.

Handball, which literally means "handball," is a team sport played by seven
players, six on the field and one on the
goal post.

Danimarkalı beden öğretmeni Holger
Nielsen 1848'de Ortrup'taki okulunda adına “Handball spiel” dediği bir
oyunun oynanmasına vesile olmuştu. Oyunun kuralları ve metotları yine
kendisi tarafından belirlenmişti. Ancak oyunun günümüz formuna ulaşması 1915 – 1917 yıllarını bulacaktır.
Berlinli spor okulu müdürü olan Max
Heiser, bu oyunun gerçek yapısını düşünen ve kuran ilk kişi olmuştur.

Holger Nielsen, a Danish gym instructor, was crucial in introducing a game
called "Handball spiel" to his Ortrup
school in 1848. He also established the
game's rules and procedures. However, it would not be until the years 1915
- 1917 that the game would reach its
current form. Max Heiser, the principal of a sports school in Berlin, was the
first to consider and establish the true
framework of this game.

İlk senelerinde futbol stadyumlarında
11 kişilik takımlar hâlinde çim üzerinde
oynanan hentbol, 1950’lerden sonra
salonlarda oynanmaya başlamıştır.

Handball, which was originally played
on the grass at football stadiums in
teams of 11, began to be played in halls
after the 1950s.
NİSAN / APRIL
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Kelime olarak “el
topu” manasına
gelen hentbol,
altısı saha içinde
biri kalede olmak
üzere toplamda yedi
kişiyle oynanan bir
takım oyunudur.
Handball, which literally
means "handball," is a
team sport played by
seven players, six on the
field and one on the goal
post.

Günümüzde oynanan modern hentbolun temelleri 1920’lerde Danimarka, İsveç
ve Almanya’da oynanan el topuna dayanır. 1936 ve 1952 olimpiyatlarında gösteri
amacıyla yer alan hentbol, 1972 olimpiyatlarında resmî olarak yer almıştır.
HENTBOL NASIL OYNANIR?
Hentbol oyununda esas amaç, futbolda
da olduğu gibi rakip takımın kalesine
gol atmaktır. Oyunun en temel hareketlerinden biriyse topu elle atmaktır.
Topun dizin altındaki bölgeye temas
etmesi yasak sayılan durumlardandır.
Şayet böyle bir durum olursa oyuncu 2
dakikalık bir süre boyunca oyun dışı kalır. Sadece kaleci kalesini vücudunun tümüyle koruyabilir.
Oyun para atışı ile başlar. Para atışını kazanan takım ya topu tercih eder ya da savunmak istediği kaleyi... Şayet topu tercih
etmişse maça o takım başlar. İkinci yarı
kaleler ve maça başlayan takım değişir.
Bir hentbol oyuncusu topu elinde en
fazla 3 saniye tutabilir ve top elindeyken
en fazla 3 adım atma hakkı vardır.
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Handball as we know it now has its origins in the 1920s in Denmark, Sweden,
and Germany. Handball, which took
part in the 1936 and 1952 Olympics as a
demonstration sport, had its Olympic
debut in 1972.

Hentbol bir takım oyunudur. Toplamda bir takımda yedisi yedek olmak
üzere 14 oyuncu bulunur. Günümüzde hentbol, 40 metre uzunluğunda ve
20 metre genişliğinde dikdörtgen bir
alanda oynanır.

HOW TO PLAY HANDBALL?

Erkek oyuncuların oynadığı hentbol
takımlarında her devre 30 dakikadır.
Ancak kadın oyuncuların oynadığı
takımlarda bu süre 25 dakika olarak
belirlenir. Bu oyunda, takımların oyun
süresi boyunca diledikleri kadar oyuncu değiştirme hakları vardır.

As in football, the main goal of handball is to score a goal against the opponent's goal. Throwing the ball by hand
is one of the most fundamental moves
in the game. It is not permitted for the
ball to come into contact with the area
below the knee. If this happens, the
player will be removed from the game
for 2 minutes. Only the goalkeeper
has the ability to defend his goal with
his entire body.
The game begins with a coin flip. The
team that wins the coin flip chooses
whether to defend the ball or the goal...
If they choose the ball, that team will
begin the game. The goals and starting team switch in the second half.
A handball player may hold the ball for
a maximum of three seconds and may

Topun çevresi ve ağırlığı 16 yaşından
büyük erkekler için 58 - 60 cm ve 425
- 475 gram; 12 - 16 yaş arası erkekler ve
14 yaşından büyük kadınlar için 54 - 56
cm ve 325 - 375 gram; 8 - 12 yaş arası
erkekler ve 8 - 14 yaş arası kadınlar için
ise 50 - 52 cm ve 290 - 330 gram olarak
kategorilere bağlı olarak değişir.
İki devre sonunda en çok gol atan takım galip gelir. Gol sayıları eşitse karşılaşma beraberlikle son bulur. Galibiyette 2 puan, beraberlikte 1 puan
alınırken, yenilgide puan alınmaz.
AVRUPA VE TÜRKIYE’DE HENTBOL
Hentbol, özellikle Avrupa’da büyük
ilgi görmektedir. İsveç’te Handbol
Elitserien, İspanya’da Liga ASOBAL,
Danimarka’da TDC Ligaen ve Almanya’da Handball Bundesliga hentbolun en üst düzeyde oynandığı yerel
ligler olarak biliniyor. Bu ülkelerde
hentbol, taraftarlar tarafından da ilgiyle takip edilen bir spor dalıdır.
Hentbol, Türkiye’de ilk olarak 1927 senesinde İstanbul’da oynanmıştır. Bölge turnuvaları yine İstanbul’da 1942
yılında düzenlenmiş, Türkiye çapında
ilk ulusal turnuva ise 1945 yılında organize edilmiştir.
Türkiye’de Hentbol Federasyonu 1976
senesinde kurulmuştur.

take a maximum of three steps while
holding the ball.
Handball is a sport that is played in
groups. A team consists of 14 players,
seven of whom are substitutes. Handball is now played on a rectangular
field that is 40 meters long and 20
meters wide.
Each half lasts 30 minutes in male
handball teams. However, for female
teams, this time is set at 25 minutes.
Teams in this game have the power to
replace players as many times as they
desire during the game.
The circumference and weight of the ball
is 58 - 60 cm and 425 - 475 grams for men
over 16; 54 - 56 cm and 325 - 375 grams
for men 12 - 16 years old and women over
14 years old; It is 50 - 52 cm and 290 - 330
grams for men aged 8 to 12 and women
aged 8 to 14. Players can only hold the
ball two times while dribbling.
After two halves, the team with the
most goals wins. If both teams score the
same number of goals, the game is a tie.
A win is worth two points, a tie is worth
one point, and a loss is worth none.
HANDBALL IN EUROPE
AND TÜRKİYE

Bir hentbol
oyuncusu topu
elinde en fazla
3 saniye tutabilir
ve top elindeyken
en fazla 3 adım
atma hakkı vardır.
A handball player
may hold the ball
for a maximum of
three seconds and
may take a maximum
of three steps while
holding the ball.

Handball is a popular sport, particularly in Europe. Handball Elitserien in
Sweden, Liga ASOBAL in Spain, TDC
Ligaen in Denmark, and Handball
Bundesliga in Germany are examples
of high-level local leagues. Handball is
a sport that is closely followed by enthusiasts in these countries. In Türkiye,
Handball was first played in Istanbul,
in 1927. Regional tournaments were
also held in Istanbul in 1942, and the
first national tournament was held in
Türkiye in 1945.
The Turkish Handball Federation was
founded in 1976.
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Fatih Çavuşoğlu

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

TBMM 102 YAŞINDA
HAPPY APRIL 23 NATIONAL SOVEREIGNTY
AND CHILDREN'S DAY!
GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TÜRKİYE IS
102 YEARS OLD
•
19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın ilk adımıyla Samsun’dan başlayan Millî
Mücadelemiz, Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle milletimizden güç aldı. 23
Nisan 1920’de Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ise millî iradeyi temsil ederek milletimizin tam bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya ilan etti.
Our National Struggle, which started in Samsun with the first step of Mustafa
Kemal Pasha on May 19, 1919, gained power in our nation with the Congresses of
Amasya, Erzurum and Sivas. The Grand National Assembly of Türkiye, which was
opened in Ankara on April 23, 1920, became the manifestation of the national will
and declared the determination of our nation for full independence to the world.
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•

bu bayramı tüm dünya çocuklarıyla
paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye oldu.

“Küçük hanımlar,
küçük beyler! Sizler
hepiniz geleceğin
bir gülü, yıldızı ve
ikbal ışığısınız.
Memleketi asıl
ışığa boğacak olan
sizsiniz. Kendinizin
ne kadar önemli,
değerli olduğunuzu
düşünerek ona göre
çalışınız. Sizlerden
çok şey bekliyoruz.”

PTT Ailesi olarak TBMM’nin 102. kuruluş yıldönümünü gururla kutlarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere, Millî Mücadelemizin kazanılmasına ve TBMM’nin kuruluşuna
emek veren tüm kahramanlarımızı
saygıyla anıyor, aziz hatıralarını pullarımızda yaşatıyoruz. Ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın “23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı”nı kutluyor; bütün çocuklarımıza sağlık, mutluluk
ve başarı dolu bir gelecek diliyoruz.

Mustafa Kemal
Atatürk
"Little ladies, little
gentlemen!" You are
all a rose, a star, and
a light of the future.
You're the ones
who are going to
enlighten the country.
While working,
always consider
how important and
valuable you are. We
expect a lot from you."
Mustafa Kemal
Atatürk

Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde
Kurtuluş Savaşı’nı yöneten TBMM,
işgal güçlerini vatan topraklarından
söküp atarak Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtı. Kurulduğu
günden bu yana devletimizin dirliği ve milletimizin birliği için çalışan
TBMM, ülkemizin her kesimini kucaklayan çok sesli yapısıyla demokratik hayatımızda vazgeçilmez bir
yere sahiptir.
Tarihimizin gurur dolu sayfalarının
gelecek nesillerce öğrenilmesi, “millî
egemenlik” bilincinin güçlenmesi
ve çocuklarımızın demokrasi kültürüyle tanışması amacıyla TBMM’nin
kuruluş günü 23 Nisan, Mustafa
Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edildi.
1929’da alınan bu kararla dünyada
çocuklara bayram armağan eden ve
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The Turkish Grand National Assembly,
which led the War of Independence
under the leadership of Mustafa Kemal Pasha, paved the way for the establishment of our Republic by defeating the occupation forces invading
our homeland. The Turkish Grand National Assembly, which has been working for the livelihood of our state and
the unity of our nation with its slogan
of "Sovereignty Unconditionally Belongs to the Nation" since its establishment, maintains its indispensable
place and dignity in our democratic
life with its multi-voice structure that
embraces all parts of our country.

Türkiye,
çocuklara
bayram
armağan eden
ve bu bayramı
tüm dünya
çocuklarıyla
paylaşan ilk ve
tek ülkedir.
Türkiye became the
first and only country
in the world to
celebrate the holiday
for children and to
share it with all the
children of the world.

ture of democracy, the establishment
day of the Turkish Grand National Assembly was begifted to the children
as a holiday by Mustafa Kemal Atatürk
on April 23. With this decision taken
in 1929, Türkiye became the first and
only country in the world to celebrate
the holiday for children and to share it
with all the children of the world.
As the Turkish Post (PTT) Family, we
proudly celebrate the 102nd anniversary of the establishment of the
Turkish Grand National Assembly, remembering all our heroes who contributed to the victory of our National
Struggle and the establishment of the
Turkish Grand National Assembly, especially the founder of our Republic,
Mustafa Kemal Atatürk and keeping
his saintly memories alive in our stamps. We celebrate the "April 23rd National Sovereignty and Children's Day"
for our children, whom we see as the
future of our country. We wish all our
children a healthy, happy, and successful future.

In order to teach future generations,
the periods in our history that we need
to be proud of, to strengthen the awareness of "national sovereignty" and
to introduce our children to the culNİSAN / APRIL
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Nostalji / Nostalgia

Nostalji / Nostalgia
Gurbet Demiroğlu

•
Ramazan aylarının neşesi Karagöz ve Hacivat… Hepimiz onları sürekli atışan, birbirlerini hep yanlış anlayan ama yine de çok seven iki dost olarak biliriz. Çok eski zamanlardan beri bu topraklarda oynanan bu gölge oyunu, insanları sadece eğlendirmeyi amaçlamıyor, güldürürken eğitiyor da. Farklı insan topluluklarını birleştiren
gölge oyununda, Karagöz ve Hacivat atışarak konuklara seyir zevki veriyor.
The joy of Ramadan is Karagöz and Hacivat...We all know or remember them as two friends who constantly quarrel, who always misunderstand each other despite dearly loving
each other. This shadow puppeting, which has been played on this land since ancient
times, did not only intend to entertain people. It is both amusing and entertaining. In the
shadow puppeting that unites different human communities, Hacivat and Karagöz were
quarrelling and giving the guests the pleasure of watching.

YÂR BANA
BİR EĞLENCE!
OH, FOR SOME AMUSEMENT
90

Kitle iletişim araçlarının henüz olmadığı
eski dönemlerde insanlar; dinî ritüeller,
törenler ve gösteriler sayesinde bir araya
gelirlerdi. Bu ritüeller ve gösteriler, çeşitli oyunların ve geleneklerin ortaya çıkmasını sağladı. Bunlar arasında, önemli
bir yere sahip olan gölge oyunu da yer
alıyor. Gölge oyununun ilk kez nerede
ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de
bu konuda bazı rivayetler mevcut. Araştırmacılar, gölge oyunlarının kökenini
genel olarak Çin, Orta Asya, Japonya ve
Hindistan’a dayandırıyor.

In ancient times, when mass media were
not yet available, people came together through religious rituals, ceremonies,
and shows. These rituals and performances led to the emergence of various plays
and traditions. Shadow puppeting is one
of them. Although it is not known exactly when the shadow puppeting first
emerged, there are some rumors about
this. Researchers generally think that the
roots of these shadow puppeting goes
back to China, Central Asia, Japan, and
India.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ORTA OYUNU

ARENA THEATRE OF
TURKISH CULTURE

Türk kültüründe neredeyse yarım asırlık bir geçmişe sahip olan gölge oyununun, bu topraklara ne zaman geldiği
kesin olarak bilinmiyor. Ancak bu konuda araştırmacıları ortak paydada buluşturan birkaç görüş var. İlk görüş, gölge
oyununun Orta Asya Türkleri üzerinden
Anadolu’ya geldiği yönünde. Diğer bir
görüşe göre ise gölge oyunu 16. yüzyılda Mısır üzerinden Anadolu topraklarına
geldi. Bu görüş, Mısır’ın fethi sonrasında
yapılan bir gösterinin ardının Yavuz Sultan Selim’in bu oyunu sergileyen kişiyi
İstanbul’a getirdiğini de söyler.

It is not known exactly when the shadow
puppeting, which has a history of almost
half a century in Turkish culture, came to
these lands. However, there are a few views
on this issue that bring researchers together on common ground. The first view
is that the shadow puppeting came to
Anatolia through the Central Asian Turks.
According to another view, the shadow
puppeting came to Anatolia through
Egypt in the 16th century. This view also
indicates that Yavuz Sultan Selim brought
the person who exhibited this puppeting
NİSAN / APRIL
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Nostalji / Nostalgia
Evliya Çelebi ve Namia gibi önemli sanatçılar da eserlerinde gölge oyunu olarak bilinen Karagöz’ü detaylı bir şekilde
anlatır. Evliya Çelebi, Karagöz’ün asıl
adının Bâli Çelebi olduğunu ve Selçuklu
Türklerinden olup demircilikle uğraştığını aktarır. Rivayete göre Bâli Çelebi Bursa’ya yerleşir ve padişah tarafından bir
caminin yapımında görevlendirilir. Aynı
inşatta ustabaşı Hacı İvaz ile tanışır. Bir
süre sonra yakın arkadaş olan bu ikilinin
neşeli hâlleri diğer işçilerin işi bırakmalarına sebep olur. Bunu duyan padişah
iki arkadaşın öldürülmesini ister. Ancak
daha sonra bu iki arkadaşın suçsuz olduğu ortaya çıkar ve padişah çok üzülür.
Bu durumu öğrenen Şeyh Küşteri, padişahın acısını hafifletmek için Karagöz ve
Hacivat’ın şeklini deri üstüne resmeder.
Eserinde farklı bir rivayete de yer veren
Evliya Çelebi, gölge oyunlarının Osmanlı’da çok meşhur olduğunu, döneminde
gölge oyunu ustalarının yetiştiğini de
nakleder.
OYUNCULAR, TEKNIK VE OYUNUN
BÖLÜMLERI
Gölge oyunu olarak adlandırılan Karagöz, varlık gösterdiği her toplumda farklılık gösterse de temelde bir perdenin
önünde veya arkasında iki boyutlu figürlerin aydınlatma kaynağı kullanılarak

Nostalji / Nostalgia

Gölge oyunu
tekniği 16.
yüzyılda Mısır’dan
İstanbul’a
getirilmiş ve
17. yüzyılda halk
eğlencelerinin
önemli bir unsuru
hâline gelmiştir.
Shadow puppeting
technique was brought
from Egypt to Istanbul
in the 16th century and
became an important
element of folk
entertainment in the
17th century.

perdeye yansıtılıp oynatılmasıdır. Oyunda
genel olarak zil, tef, kamış, düdük, perdeyi
aydınlatacak kandil veya ampul kullanılır.
Oyunda Karagöz ve Hacivat’ın dışında Çelebi, Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir gibi tipler
de yer alır. Oyun; mukaddime, muhavere,
fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden
oluşur. Oyunun başından sonuna kadar
halk adamı, özü sözü bir, patavatsız olan
Karagöz ve okumuş, her şeyden anlayan
Hacivat arasındaki atışmalar yer alır.
GÜNÜMÜZDE KARAGÖZ
to İstanbul after a demonstration after the
conquest of Egypt.
Important artists such as Evliya Çelebi and
Namia also describe Karagöz, known as
the shadow puppeting in their works in
detail. Evliya Çelebi states that Karagöz's
real name is Bâli Çelebi and that he is one
of the Seljuk Turks and is a blacksmith.
According to the rumor, Bâli Çelebi settles in Bursa and is tasked with building
a mosque by the Sultan. The foreman
meets Haji Ivaz at the same construction
site. The joyful moments of this duo influence others and other workers to stop
working. Hearing of this, Sultan wants this
duo to be killed. However, it turns out that
these two friends are innocent, and the
sultan gets quite upset. Having learned
this situation, Sheikh Küşteri paints the
shapes of Karagöz and Hacivat on the animal skin in order to alleviate the pain of
the sultan. Evliya Çelebi, who included a
different narrative in his work, also conveys
that shadow puppeting was very famous
in the Ottoman Empire and that shadow
puppeting masters grew up in her period.
PLAYERS, TECHNIQUE, AND PARTS
OF THE PLAY
Karagöz, which is called shadow puppeting, is the playing of two-dimensional figures by using the source of light in
front of or behind a curtain, even though
it differs in every society in which it exists.
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17. yüzyılda kesin biçimini alan Karagöz
oyununu Türkler, yaratıcılıklarını ve Türk
sanat gücünü; görüntü ve deri sanatındaki ustalıklarıyla işleyip geliştirdiler. Televizyonun olmadığı dönemlerde aile bireyleri
ile komşular arasındaki muhabbetlerin
önemli ögesi durumuna gelmiş olan gölge oyunları; evlenme, sünnet gibi özel törenlerin vazgeçilmez eğlencesiydi. Evliya
Çelebi, Naima ve Abdi’nin yazılarında; 18.
ve 19. yüzyıllarda Seyyid Vehbi, Haşmet,
Kani, Sururi gibi şairlerin eserlerinde ve
ayrıca dönemin yabancı yazarlarının verdikleri bilgilerde Karagöz oyunundan bahsediliyor. Bu bilgilerden hareketle, ülkenin
pek çok yerinde evlenme, doğum, sünnet
gibi törenlerde; özellikle de Ramazan’da
kahvehane, saray, konak ve evlerde Karagöz oyununun oynatıldığı anlaşılıyor. Karagöz oyunu, sadece bir eğlence unsuru
değildir. Toplumu eğlendirirken eğitmeyi
de amaçlar. Sadece eğlenceli konuları işlemeyen Karagöz oyunu, devrinde siyasi
olay ve kişileri de eleştirir. Günümüzde Karagöz oyununun yerini dijital oyunlar, akıllı
elektronik cihazlar ve çeşitli sosyal medya
platformları aldı. Son zamanlarda yaşanan
salgının da etkisiyle sokakta oyun oynayan
çocukların ve sosyal ilişkilerin zayıfladığı
yadsınamaz. Karagöz, sosyal ilişkileri ve hayal kurma yetisini güçlendiren kültürel bir
miras. Bu bağlamda Karagöz sadece eski
Ramazan günlerinin yâd edilmesinde ele
alınmamalı. Unutulmamalıdır ki Karagöz
ve Hacivat müziği ve tiplemeleriyle kültürel ruhu sezdiren çok güçlü bir sanat alanı.

In general, bell, tambourine, reed, whistle, oil
lamp or light bulb to illuminate the curtain are
used in the play. Apart from Karagöz and Hacivat, there are players such as Çelebi, Beberuhi,
Tuzsuz Deli Bekir in the play. The play consists
of four parts: introduction, discourse, fasil, and
ending. From the beginning to the end of the
play, there are quarrels between Karagöz the
man of the people, straightforward, tactless,
and literate, smart Hacivat in the play.
KARAGÖZ IN THE PRESENT
The play of Karagöz, which took its definite form
in the 17th century, was developed by the Turks
with their creativity, Turkish art power, and
mastery of the art of image and leather. Shadow puppeting which became an important
element of the conversations between family
members and neighbors in the absence of television, was the indispensable entertainment
for special ceremonies such as marriage and
circumcision. Based on the works of local artists such as Evliya Çelebi, Naima, and Abdi, the
works of poets such as Sayyid Vehbi, Haşmet,
Kani, and Sururi in the 18th and 19th centuries,
and the information given by foreign writers, it
is understood that the Karagöz play was played
in ceremonies such as marriage, birth, and circumcision in many parts of the country, especially in coffee houses, palaces, mansions, and
houses in Ramadan.

İstanbul başta
olmak üzere
Osmanlı
coğrafyasında
tanınmaya
başlayan Karagöz
oyunu, zamanla
sözlü kültür
ortamlarının
vazgeçilmez bir
eğlencesi hâline
gelmiştir.
Karagöz play,
which started to be
recognized in the
Ottoman, especially
in İstanbul,
has become
indispensable
entertainment
in verbal culture
environments over
time.

The Karagöz play is not just for fun. It also aims
to amuse and educate people. Karagöz is a
play that addresses fun events, but it also criticizes political events and people in its era.
Today, Karagöz play has been replaced by digital plays, smart electronic devices, and various social media platforms. With the effect
of the recent pandemic, it is undeniable that
there are fewer children playing on the street
and social relations have weakened. Karagöz
is a cultural product that strengthens social
relations and dreaming skills. In this context,
Karagöz should not only be addressed in the
remembrance of the old Ramadan days. It
should not be forgotten that Karagöz and Hacivat is a very powerful art field that instills the
cultural spirit with their music and costumes.
NİSAN / APRIL
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Mutfak / Kitchen

1)

Mutfak / Kitchen

HAZIRLANIŞI

KEŞKÜL
2)

HAYDARİ

MALZEMELER:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 çay bardağı badem tozu
1 çay bardağı Hindistan cevizi
1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI

PREPARATION
Whisk together the granulated sugar,
egg yolk, corn starch, rice flour, and
milk in a saucepan. Whisk in the
almond powder, coconut, and vanilla
extract. Remove the pot from the
stove. Cook the pudding on medium
heat until it boils.
Remove the
cooked pudding from the heat and
ladle it into bowls. Let the pudding
that we put in the bowls chill in the
refrigerator for 3-4 hours. If desired,
garnish the cooled cake with pistachio,
pomegranate, or almond.
Bon appétit.

Tencereye toz şeker, yumurta
sarısı, mısır nişastası, pirinç
unu ve sütü ekleyip çırpalım.
Badem tozu, Hindistan cevizi
ve vanilyayı da ekleyerek tekrar
çırpalım. Tencereyi ocağa alalım.
Muhallebiyi orta ateşte göz
göz oluncaya dek pişirelim.
Pişen
muhallebiyi
ocaktan
alıp kâselere dökelim. Kâselere
doldurduğumuz muhallebileri 3-4
saat buzdolabında dinlendirelim.
Soğuyan
keşkülü
dilediğiniz
şekilde Antep fıstığı, nar veya
badem ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.

MALZEMELER:
6 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tutam dereotu
1 dilim beyaz peynir
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
SOSU İÇİN:

Sosu için tereyağını tavaya alıp kızdıralım.
Eriyen yağın üzerine bir tatlı kaşığı naneyi
ekleyelim. Biraz karıştırıp ocaktan alalım
ve soğumasını bekleyelim. Bir karıştırma
kabına yoğurdu alalım. Beyaz peyniri çatal
yardımıyla ezelim ve yoğurdun üzerine
ekleyelim. Dereotunu ince ince dilimledikten
sonra karıştırma kabına ilave edelim. Tuzu
ve havanda ezdiğimiz sarımsağı ekleyelim.
Ardından soğuyan naneli sosumuzu da
ilave edelim. Malzemeleri iyice karıştıralım.
Hazırladığımız mezeyi servis tabağına alalım.
Zeytin yağı ve dereotu ile süsleyelim.
Afiyet olsun.

1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
ÜZERİ İÇİN:
Zeytinyağı
Dereotu

THICK YOGHURT
WITH GARLIC AND DILL
INGREDIENTS:
6 tablespoons of strained yoghurt
1 pinch of dill
1 slice of feta cheese
1 teaspoon of salt
1 cloves of garlic
FOR THE MARINADE:
1 table spoons of butter.
1,5 dessert spoons of salt
FOR THE TOP:
Olive oil
Dill

MILK AND ALMOND
PUDDING
INGREDIENTS:

1 teacup of coconut

Start by heating the butter in the pan for
the sauce. Add a teaspoon of mint to the
melted butter. Give it a quick stir, then
remove it from the heat and set it aside
to cool. Put the yoghurt in a mixing bowl.
Mash the white cheese with the help of a
fork and mix it into the yogurt. Add the dill
to the mixing bowl after thinly chopping
it. Add salt and crushed garlic. Then, add
chilled mint sauce to it. Mix the ingredients
well. Take the meze we prepared and place
it on the serving platter. Garnish it with dill
and olive oil.

1 pack of vanilla

Bon appétit.

1 liters of milk
1 cup of granulated sugar
2 tablespoon cornstarch
1 egg yolk
1 tablespoon of rice flour
1 teacup of almond powder
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Bulmaca / Crossword

Bulmaca / Crossword

SUDOKU

BULMACA
CROSSWORD

Resimdeki
İzmir
Selçuk'ta yer
alan antik
kent
Üretimevi
Sağlam,
dayanıklı

Avrupa
Birliği (kısa)

Fiziksel

Ordunun
baskını

Arjantin
plakası

Şarkıda
tekrarlanan
bölüm

Hep var olan
Aralığı az
olan

2

Yücelme

Hazır

Tabaka
At kılının
rengi

3

Kırmızı

Tokat'ın bir
ilçesi

Esasla ilgili,
esasi

Yapılması
gerekli ödev,
görev
Kuvvet,
kudret

7

6
8

Doğru,
dürüst,
kusursuz

1

Çabucak

Hayvan
bilimi

Vezneci

2 9
8 3

Salgın
Eski İtalyan
para birimi

Numara
(kısa)
Toplukonut
İdaresi (kısa)

6

Peru plaka
kodu

8

Duyuru

P
S

EFES ANTİK KENTİ

Konaklama
işletmesi

3

Çalışma

A
A
V

Sevimli
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5 9
9
3 5

1
7

8
1

6 4
7

1 4

8
9 7
5
4 1

9
2

4
7
8

1
6

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

5 1 2
7

1 4
3 2
5
8

2
8
2

1

3

4
6 4 5 8

6

5

4

5

8

2
1
4 3

4
9
7 6

2
8 5

7
2 1 3
1 7

3 4
5
1
9

9 6
7 2 4

6
2
5 7 6

5 1
2

2

8
1

2
9 4

7

2

3

1

8

2

ÇÖZÜMLER

Tren

*

5 1 9 4
3
7

SOLUTIONS

Milada
dayanan

Yatak giysisi

7 8
5
4
4
1 3

HARD

3

8

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

Yüksekokul

İstanbul Teknik Üniversitesi

2
7
8

6
7 5
1
1

Bir yerde
oturma

ZOR

MEDIUM

2 1
9 4 3
5
3
4
6

Lokma, dilim
Ekmekte
çıkan yeşil
mantar

Anne

4

5 9

Yönetici

Olağandan
daha hacimli

Mağara

Çevirge

Bir bağlaç

ORTA

EASY

Düşünce

Hayvanda
soluk borusu

Sanatçı

KOLAY

İnce yağmur

Bir nota

Anlatım

Tayin

5

Sami kökenli
Akdenizli
kavim

İsim

Levreğe
benzer bir
balık

Çok karşıtı

Bilimsel
niteliği olan

Kurutulmuş
uzun
peksimet
Mermer
yapıştırıcısı

1

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

1

2

3

4

5

6

7

*
8

Pulun
pul
kağıdında
Pulun sahtesinin
sahtesininbasılmasını
basılmasınıönlemek
önlemekiçin
içinkullanılan,
kullanılan,
pul
kağıdında
ışığa
gibi
belirti.
ışığa tutulduğunda
tutulduğundagörülebilecek
görülebilecekyazı,
yazı,çizgi
çizgiveya
veyaşekil
şekil
gibi
belirti.

M
P

E
F1
E
S
A
N
T
İ4
K
K
E
N8
T
İ

A
F
A B R İ K
K
A Z
I K
İ F
N A T K A
İ R İ
A M A
İ
N
K A7 T
A D E M İ
O
A L
Z N E D A
O
P E
O K İ
L A D İ
O T E L3
İ J A M A
Ş İ R İ N
F İ L İ

N
A
K
A
R
A
T

G5
A
A L
D E
T
K A
Ü
F A
K
S
E L A
R
L

F
K E M
İ N O
İ D
İ2 K E
D E M
A L
R İ Z
E L İ
C E L
İ R6 E

G

A

R

N

Ç
İ
S
E
İ
K
A
M
E
T

8
2
9
5
1
7
4
6
3

7
1
4
6
2
3
8
9
5

5
6
3
8
4
9
1
7
2

9
4
2
3
7
8
5
1
6

3
7
1
4
6
5
2
8
9

6
5
8
2
9
1
7
3
4

2
9
5
7
8
6
3
4
1

1
3
7
9
5
4
6
2
8

4
8
6
1
3
2
9
5
7

2
7
8
9
4
5
1
6
3

1
3
4
7
6
8
9
2
5

6
5
9
3
2
1
7
8
4

7
9
6
5
8
4
2
3
1

8
4
1
2
7
3
6
5
9

3
2
5
6
1
9
8
4
7

9
8
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