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SUNUŞ / FOREWORD

5G Technology Will Be
Available in Many Fields

5G Teknolojisi Birçok Alanda
Kullanılmaya Başlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin ulaşım ve
haberleşme altyapısında kelimenin tam anlamıyla ‘çağ
atlatacak’ çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’yi
yeniliklerle de buluşturmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. İcraatlarımızı devlet aklıyla planlıyor, akademik ve
bilimsel zeminlerde değerlendiriyor, kamu-özel sektör iş
birlikleriyle hayata geçiriyoruz. Yatırımlarımıza, başkalarının hayalini bile kuramadığı projelerle devam ediyoruz.
Haberleşme sektöründeki beşinci nesil mobil teknolojisi
‘5G’ de bunlardan biri.
Bilgi ve iletişim teknolojileri son yıllarda baş döndürücü bir
hızla gelişiyor ve tüm dünyada etkisini giderek artırıyor. Bu
hızlı gelişimle çalışma, düşünme ve eğlenme biçimleri
değişiyor; yaşam, yeni şekilleriyle dijital ortama taşınıyor.
Hedefimiz, dünya ile rekabet edecek internet kullanım
hızını milletimize sunmaktır. 5G bağlantılı araçlar; artırılmış gerçeklik, gelişmiş video ve oyun gibi uygulamaları
kullanmayı mümkün kılacak hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızı tamamen yeniden şekillendirecektir.
Ulaşım, haberleşme, sanayi, çevre, enerji ve lojistik sektörlerinde yerli ve millî yazılımların kullanılması günümüzde
ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından da
son derece önemlidir.
Dünyada 2020-2025 yılları arasında mobil şebekelere 1,1
trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık %80’inin
5G teknolojisine yönelik olacağı da öngörülüyor. Bu durum
hem iç hem de dış pazar açısından büyük bir potansiyelin
olduğunu bizlere gösteriyor.

İşte böyle bir ortamda bilgiyi üretmeyen, ürettiği bilgiyi
ürüne dönüştüremeyen ve bunu dünyaya pazarlayamayan
ülkelerin gelişimi son derece zordur. Bu sebeple dijital
dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisinin altyapısını yerli ve millî imkânlarla geliştirmek durumunda
olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
5G teknolojisini ülkemizin dört bir yanına yayacağız. Türkiye’de 2022 yılı itibarıyla bu alandaki çalışmalarımızı yaygınlaştırmak üzere ciddi atılımlarla yolumuza devam edeceğiz. 5G; otomotiv, akıllı ulaşım, sanayi, enerji, sağlık,
tarım, medya ve eğlence gibi birçok alanda kullanılmaya
başlanacak ve Türkiye bu alanlarda takip eden değil, takip
edilen ülke olacak.
Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiğimiz dev projeler; 2023, 2053 ve 2071
vizyonuna emin adımlarla yürüyen Türkiye’nin zaferidir.
Ülkemizin ilerlemesi ve dünyadaki teknolojik gelişmelere
ayak uydurması için çalışmalarımızı hızla sürdürürken
şanlı tarihimizin önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nın 100. yılını idrak etmenin de gururunu
yaşıyoruz. Milletimizin yaşadığımız bu topraklardaki var
oluş mücadelesi hiç kolay olmadı. Canla başla sürdürülen
Millî Mücadele’nin sonucunda elde edilen 30 Ağustos Zaferi, bu coğrafyanın ebedî vatanımız olduğunu tescilledi.
Bu vesileyle aziz milletimiz ile kahraman ordumuzun 30
Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, başta ülkemizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit
ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

As the Ministry of Transport and Infrastructure, we continue our
efforts to literally “take a step forward” in the transportation and
communication infrastructure of our country. We are making great
efforts to bring Türkiye together with innovations. We plan our actions with the state mind, evaluate them on academic and scientific
grounds, and realize them with public-private sector collaborations.
We continue our investments with projects that others cannot even
dream of. The fifth-generation mobile technology ‘5G’ in the communication sector is one of them.
Information and communication technologies have been developing
at a dizzying pace in recent years and have been increasing their
impact all over the world. With this rapid progress, ways of working,
thinking, and having fun are changing, and life with its new forms is
being carried into the digital environment. Our goal is to provide our
nation with the internet usage speed that will compete with the world. 5G-connected vehicles will make it possible to use applications
such as augmented reality, advanced video, and gaming, completely
reshaping both our professional and personal lives.
The use of domestic and national software in transportation,
communication, industry, environment, energy, and logistics sectors is also extremely important for countries’ defense and security policies today.
It is also predicted that 1.1 trillion dollars will be invested in mobile
networks in the world between 2020 and 2025, and approximately
80% of this will be for 5G technology. This situation shows us that
there is great potential for both domestic and foreign markets.
In such an environment, the development of countries that do not
produce information, cannot transform the information they produce into products, and cannot market it to the world is extremely
difficult. For this reason, I would like to remind once again that we
have to develop the infrastructure of 5G technology, which constitutes the critical point of digital transformation, with domestic and
national capabilities.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
We will spread 5G technology all over our country. As in 2022, we
will continue on our way with profound breakthroughs in 2023 to
expand our work in this field in Türkiye. 5G will be used in many
areas such as automotive, smart transportation, industry, energy,
health, agriculture, media, and entertainment, and Türkiye will
become a country that is followed, not a follower, in these areas.
The giant projects we are implementing under the leadership of our
President Recep Tayyip Erdoğan are the victory of Türkiye, which is
taking firm steps towards its 2023, 2053 and 2071 visions. As we
continue our efforts for our country’s progress and keep pace with
the technological developments in the world, we are also proud to
celebrate the 100th anniversary of the 30 August Victory Day, one of
the most important days of our glorious history. Our nation’s struggle for existence in these lands has never been easy. The 30 August
Victory, which was achieved as a result of the National Struggle,
confirmed that this geography is our eternal homeland.
On this occasion, I congratulate our beloved nation and our heroic
army on the 30 August Victory Day, and I commemorate all our
martyrs and veterans, most especially Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
the founder of our country, with mercy and gratitude.

SUNUŞ / FOREWORD

We are in Every Aspect of Life Everywhere in Türkiye

Türkiye’nin Her Yerinde
Hayatın Her Alanındayız
Halka hizmet ilkesini benimseyerek, gidilemeyen yere
gitmek hedefi ile çalışmalarına yön veren Posta ve Telgraf Teşkilatı’mızın dinamik yapısını korumamızda, hizmetlerimizi sürekli çeşitlendirmemizde, dünyanın en
saygın posta teşkilatları arasında yer almamızda yenilikçi bakış açımızın payı çok büyük. Dijitalleşmenin, hızın,
kolaylığın ve elbette yarınların anahtarının inovasyonda
olduğunu biliyoruz.

yonerlerimizin katkıları ve filateli derneklerimizin destekleri ile çeşitli sergiler düzenliyoruz. Pulların dünyasında güzel bir yolculuğa çıkma imkânı veren bu kapsamlı organizasyonların filatelinin yaygınlaşmasına
imkân sağladığına inanıyor, filatelinin, özellikle millî
birlik ve beraberlik duygusunun yoğun olarak hissedildiği günlerde daha anlamlı bir uğraş olarak ön plana
çıktığını görüyoruz.

Bu kapsamda iki yüzyıla yaklaşan tecrübemiz, yaygın hizmet ağımız, geniş araç filomuzla herkesin ihtiyacına
cevap veriyoruz. Her geçen gün genişlemeye devam eden
faaliyetlerimizle nerede olursanız olun sizin için çalışıyoruz. Değişen dünya ile birlikte biz de ürün ve hizmetlerimize yenilikler getiriyoruz. Son teknolojiye uygun sistemlerimizle zaman tasarrufu sağlıyoruz. Teknoloji ve inovasyon temelli çalışmalarımızla ilkleri hayata geçiriyor,
sektöre yön veriyoruz. Bu düşüncelerden yola çıkarak sıfır
emisyonlu ve karbon salınımı da sıfır olan elektrikli araçların yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapıyor, sektördeki çevre odaklı dönüşüme de öncülük ediyoruz. Yakın
zamanda filomuza eklediğimiz yeni elektrikli araçlar ile
sektör içinde üstlendiğimiz misyona uygun faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu ile iş birliği içerisinde, büyük zaferimizin 100. yılı kapsamında Kütahya’da düzenlenen Millî Pul Sergimiz de Millî Mücadele
ruhunu pullarımızla ölümsüzleştirdiğimiz en güzel
örneklerden biri oldu. On gün boyunca katılımcılarımızın beğenisine sunduğumuz eşsiz koleksiyonlarımızın
sergilendiği bu etkinlikle tarihe bir kere daha tanıklık
etme imkânı bulduk.

Bir yandan hayatı kolaylaştıran hizmetler sunarken diğer
yandan tarihimiz ile bugünümüz arasında köprü kuran
önemli kültürel değerlerimizden olan pullarımız aracılığıyla da millî hafızamızı canlı tutuyor, geleceğimize yol
gösteriyoruz. PTT Ailesi olarak 1863 yılında çıkardığımız
ilk pul ile başladığımız bu yolculuğa 159 yıllık tecrübemizle devam ediyoruz.

Tüm bu çalışmaları hayata geçirirken, Cumhuriyetimizin
kurucusu, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa
Kemal Atatürk’ün, ‘‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir
şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak!’’ sözünü kendisine ilke edinen Şirketimiz adına, ülkemizin bağımsızlık
mücadelesinin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını kutluyorum. Başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere
vatan kılan Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

Şirketimiz tarafından hazırlanan takvim doğrultusunda yıl boyunca çeşitli pulları tedavüle sunuyor, koleksi-

Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız ancak
3 yıl sonra yeniden düzenlediğimiz Millî Pul Sergimizin
koleksiyonerlerimizin bu konudaki özlemini giderdiğini
düşünüyoruz. Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu
başta olmak üzere bu tarihî pul serüvenine katılan ve
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Hakan GÜLTEN

PTT AŞ Genel Müdürü

Our innovative perspective plays a major role in maintaining the
dynamic structure of our Post and Telegraph Organization, which
adopts the principle of public service and directs its activities intending to go where it can not be reached, in constantly diversifying our
services and in being among the most respected postal organizations
in the world. We know that innovation is the key to digitalization, speed, convenience, and, of course, the key to the future.
In this context, we respond to everyone’s needs with our experience of
nearly two centuries, our widespread service network, and our large
fleet of vehicles. We are working for you everywhere you are with our
activities that continue to expand day by day. We bring innovations to
our products and services along with the changing world. We save
time with our state-of-the-art systems. We introduce firsts and lead
the sector with our technology and innovation-based works. Based
on these considerations, we are working towards the widespread use
of zero-emission electric vehicles and pioneering the environment-oriented transformation in the sector. With the new electric vehicles,
we have recently added to our fleet, we continue our activities in line
with the mission we undertake in the sector.
While providing services that make life easier, we also keep our national memory alive and guide our future through our stamps, one of
our important cultural values that build a bridge between our history and our present. As PTT Family, we started this journey with the
first stamp we issued in 1863, and we continue this journey with 159
years of experience.
In line with the calendar prepared by our company, we put various
stamps into circulation throughout the year and organize various
exhibitions with the contributions of our collectors and the support of
philatelic associations. We believe that these comprehensive organizations, which allow us to take a beautiful journey in the world of
stamps, enable philately to become widespread, and we see that philately stands out as a more meaningful endeavor, especially on days
when the feeling of national unity and solidarity is felt intensely.
Our National Stamp Exhibition, organized in cooperation with the
Federation of Turkish Philatelic Associations in Kütahya as part of the
100th anniversary of our great victory, was one of the best examples of
immortalizing the spirit of the National Struggle with our stamps. We
had the opportunity to witness history once again with this event,
where our unique collections were exhibited for ten days.

Hakan GÜLTEN

General Director of Turkish Post (PTT)
We believe that our National Stamp Exhibition, which we had to take
a break from due to the pandemic, but which we organized again after
three years, satisfied the longing of our collectors in this regard. We
would like to thank everyone who participated and contributed to this
historical stamp adventure, especially the Federation of Turkish Philatelic Associations.
On behalf of our company, which has adopted the words of Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our Republic and the Commander-in-Chief of our National Struggle, “We don’t need anything, we
only need one thing, to be hardworking!” as a principle while realizing
all these activities, I congratulate the 100th anniversary of the 30
August Victory Day, one of the most crucial victories of our country’s
struggle for independence. I remember with mercy and gratitude all
the heroes of the War of Independence, especially Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, who made these lands our homeland.
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BOOK

THE HISTORY OF
BEAUTY

GÜZELLİĞİN TARİHİ
Umberto Eco

Umberto Eco

Göstergebilim ve estetik kavramları üzerinde
uzmanlaşan İtalyan bilim insanı, yazar ve düşünür
Umberto Eco tarafından kaleme alınan Güzelliğin
Tarihi; güzellik, sanat, zevk ve moda konularına
yoğunlaşan bir kitap. Geçmişten günümüze güzelliğin yolculuğunu tüm yönleriyle okurlara aktaran
Eco, yaşamın güzelliklerini anlamlandırmaya çalışıyor. Bunu yaparken de klasik sanat kitaplarından
farklı olarak verdiği bilgileri görsel ve açıklamalarla
destekleyerek içeriği zenginleştiriyor ve okurun sıkılmasının önüne geçiyor. Sanatseverlerin mutlaka
okuması gereken kitaplar arasında yer alan Güzelliğin Tarihi, âdeta bir kaynak niteliğinde.

The History of Beauty, written by Umberto Eco, an
Italian scientist, writer, and thinker specializing in
semiotics and aesthetics, is a book that focuses on
beauty, art, taste, and fashion. Eco, who conveys the
journey of beauty from the past to the present to the
readers in all its aspects, tries to make sense of the
beauty of life. In doing so, unlike classical art books,
he enriches the content by supporting the information he gives with visuals and explanations, preventing the reader from getting bored. The History of
Beauty, which is among the must-read books for art
lovers, is almost a resource.

KİTAP

BOOK

SANATIN ÖYKÜSÜ

THE STORY OF ART

Ernst Gombrich

Ernst Gombrich

Sanat tarihi konulu kitapların en çok bilinenlerinden biri
olan Sanatın Öyküsü, hayatını sanata adamış ünlü sanat
tarihçisi Ernst Gombrich tarafından yazılan ve sanatla
ilgisi olmayan insanların dâhi kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir kitap. Sanatın tarihi, gelişimi ve yaşanan değişiklikleri anlatan eserde daha çok; mimari, heykel ve
resim konularına ağırlık verilmiş. Avrupa’dan Asya’ya, ilk
çağlardan günümüze insanlığın sanatla olan ilişkisini
geniş bir yelpazede ele alan Gombrich; akademik anlatımdan uzak, teknik ifadelere yer vermeyen eğlenceli bir
dil tercih ederek kitabın keyifle okunmasını sağlıyor.
Yazarın bu tarzı, kitabın dünya çapında neden bu kadar
çok tercih edildiğini de bizlere açıklıyor.

The Story of Art, one of the most well-known books on art
history, was written by Ernst Gombrich, a famous art historian who devoted his life to art and is a book that even
people who are not interested in art can easily read and
understand. The book tells the history of art, its development, and the changes that have taken place, mainly
focusing on architecture, sculpture, and painting. Gombrich covers a wide range of humanity’s relationship with
art from Europe to Asia, from the earliest ages to the present day, and makes the book enjoyable to read by choosing an entertaining language that is far from academic
narrative and does not include technical expressions. The
author’s style also explains why the book is preferred so
much around the world.

Kültür Sanat /Arts and Culture
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DOCUMENTARY

SAKLI İSTANBUL

LAYERS OF İSTANBUL

Yüzyıllar boyunca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul’un altında âdeta bir hazine yatıyor. İşte bu yer altında kalan gizli tarih, Saklı İstanbul belgeseli ile gün yüzüne çıkıyor. Tarihçi ve siyaset bilimci Cem Akoğul danışmanlığı ve yapımcılığında yayımlanan belgesel, İstanbul’un derinliklerine iniyor. 6 bölümden oluşan belgesel bizleri
İstanbul’un kadim semtleri olan; Sultanahmet
Meydanı’ndan Galata’ya, Cankurtaran’dan Vefa’ya,
Haliç’ten Sultanahmet Arastası’na gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. “Yer altı bize bilinen tarihi dışında
neler söylüyor?” sorusuna cevap veren ve şehrin
katmanlarını aktaran Saklı İstanbul, izleyicilere
hayranlık dolu dakikalar yaşatıyor.

İstanbul, which has been home to ancient civilizations for centuries, has a treasure under the ground as
well as above ground. This hidden history is brought
to light with the documentary “Layers of İstanbul.”
The documentary, released under the consultancy
and production of historian and political scientist
Cem Akoğul, goes deep into the depths of Istanbul.
The 6-part documentary takes us on a mysterious
journey from Sultanahmet Square to Galata, from
Cankurtaran to Vefa, and from Golden Horn to Sultanahmet Arastası, the old neighborhoods of Istanbul.
Layers of Istanbul, which answers the question
“What does the underground tell us besides its
known history?” and conveys the layers of the city,
gives the audience moments full of admiration.

DOCUMENTARY
BELGESEL

SAKKARA’NIN SIRLARI
Mısır’ın Giza şehrinde bulunan Sakkara Antik Mezarlığı’nda
son yılların en önemli arkeolojik keşiflerinden biri yaşanır.
Yapılan kazılar ve incelemeler sonucunda 4400 yıl boyunca hiçbir insanın temas etmediği, Mısır’ın 5. Hanedanlığı’na
ait yüksek rütbeli bir rahip ve ailesine ait anıt mezar gün
yüzüne çıkarılır. Sakkara’nın Sırları isimli 2020 yılı yapımlı
belgesel de bölgedeki bu kazıya ait görüntüleri izleyicilere
aktarıyor. Bundan tam 4 bin yıl önce yaşayan insanların
inanç sistemlerinden ilk aslan mumyasına, ilk günkü gibi
korunan heykellerden tarihte sıtmadan ölen ilk insanlara
dair değerli bilgilerin verildiği belgesel, izleyenlere çok şey
öğretiyor. Sakkara’nın Sırları antik dünya ve arkeolojiye ilgi
duyan herkesin izlemesi gereken bir belgesel…

SECRETS OF THE
SAQQARA TOMB
One of the most important archaeological discoveries of
recent years took place in the Sakkara necropolis in Giza,
Egypt. As a result of the excavations and investigations,
the mausoleum of a high-ranking priest and his family
belonging to the 5th Dynasty of Egypt, which has not
been touched by any human being for 4400 years, was
unearthed. The 2020 documentary, “Secrets of the Saqqara Tomb,” shows footage of this excavation in the region.
The documentary, which provides valuable information
about the belief systems of people living exactly 4 thousand years ago, the first lion mummy, statues preserved
as the first day, and the first people in history to die from
malaria, teaches a lot to the viewers. Secrets of the Saqqara Tomb is a must-see documentary for anyone interested in the ancient world and archaeology...

Kültür Sanat /Arts and Culture
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MEKAN

TÜRKİYE’NİN İLK MÜZESİ:
İSTANBUL ARKEOLOJİ
MÜZELERİ
Ülkemizdeki ilk müzecilik çalışmalarını gerçekleştiren ünlü Türk ressam ve
müzeci Osman Hamdi Bey tarafından 1891 yılında kurulan İstanbul Arkeoloji
Müzeleri, farklı medeniyetlere ait bir milyona yakın eseri bünyesinde barındırıyor. 19. yüzyıl Osmanlı şaheserlerinin mimarı Alexandre Vallaury tarafından inşa
edilen müze binası, özellikle bir tapınağı andıran mimarisi ile göz kamaştırıyor.
Müze binasının alınlığında, binanın inşasını yaptıran Osmanlı Padişahı II.
Abdülhamid’e ait tuğra bulunuyor. Dünya tarihinin en önemli hükümdarlarından olan Büyük Makedonya Kralı Büyük İskender’in Lahdi’nden işçiliği ile oldukça ilgi gören Ağlayan Kadınlar Lahdi’ne, ilk uluslararası barış antlaşması özelliğini taşıyan Kadeş Barış Antlaşması’nın tabletinden dünyanın ilk aşk şiirinin yazılı
olduğu tablete paha biçilemeyen birçok tarihî eseri yakından görebilme imkânı
sunan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, ülkemizin tarihini de aydınlatıyor.

MEKAN
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VENUE

TÜRKİYE’S FIRST MUSEUM: İSTANBUL
ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS
Founded in 1891 by Osman Hamdi Bey, the famous Turkish painter, and museologist who
carried out the first museum work in our country, Istanbul Archaeological Museums house
nearly one million artifacts that belong to different civilizations. İstanbul Archaeological
Museums, also Türkiye’s first museum, consists of three sections: the Ancient Orient Museum,
the Tiled Kiosk Museum, and the Archaeological Museum. Built by Alexandre Vallaury, the
architect of 19th-century Ottoman masterpieces, the museum building is especially dazzling
with its architecture resembling a temple. On the pediment of the museum building is the
monogram of the Ottoman Sultan Abdulhamid II, who commissioned the construction of
the building. From the Tomb of Alexander the Great, King of Macedonia, one of the most
important rulers in world history, to the Tomb of Weeping Women, which attracts great attention with its craftsmanship, from the tablet of the Treaty of Kadesh, the first international
peace treaty, to the tablet on which the world’s first love poem was written, the Istanbul Archaeological Museums, which offer the opportunity to see many priceless historical artifacts
up close, also enlighten the history of our country, which we call the cradle of civilizations.

VENUE

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN
SON MÜZESİ: TÜRK VE İSLAM
ESERLERİ MÜZESİ

THE LAST MUSEUM OF THE OTTOMAN
EMPIRE: THE TURKISH AND ISLAMIC
ARTS MUSEUM

Sultanahmet Meydanı’nın hemen yanında bulunan İbrahim Paşa Sarayı’nın
avlusunda 1983 yılında ziyarete açılan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde; İslam
kültürünün en eski dönemlerinden günümüze, Selçuklu’dan Osmanlı’ya,
Memlük Devleti’nden Abbasi Devleti’ne, Kafkas Ülkeleri’nden beyliklere ve son
olarak Osmanlı Devleti’ne ait birçok önemli eser sergileniyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan son müze olan alanda; yüzlerce yıldır korunan
halı ve kilimler, kıyafet ve kaftanlar, evraklar, cam eşyalar, kutsal emanetler
gibi İslam dünyasına ait binlerce değerli eser ve eşya yer alıyor.

Opened to visitors in 1983 in the courtyard of the İbrahim Pasha Palace located right next
to Sultanahmet Square, the Museum of Turkish and Islamic Art exhibits many important
artifacts from the earliest periods of Islamic culture to the present day, from the Selçuklu
to the Ottoman Empire, from the Mamluk Empire to the Abbasid Empire, from the Caucasus Countries to the beyliks and finally to the Ottoman Empire. As the last museum
opened during the Ottoman Empire, the area contains thousands of valuable artifacts
and items belonging to the Islamic world, such as carpets and rugs, clothes and kaftans,
documents, glassware, and holy relics that have been preserved for hundreds of years.

Kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir araç olan Türk
İslam Eserleri Müzesi, koleksiyonunda yer alan binlerce halısı ve yüzlerce kilimi ile dünyanın en zengin halı koleksiyonlarından birine sahip. Aynı zamanda uluslararası alanda da adından söz ettiren müze, 1984 yılı Avrupa Konseyi
Yılın Müzesi Yarışması Jüri Özel Ödülü ile 1985 yılı Avrupa Konseyi - UNESCO
çocuklara kültür mirasını sevdirme konusundaki ödüle sahip.

The Museum of Turkish and Islamic Arts, an important tool in transferring cultural heritage from generation to generation, has one of the richest carpet collections in the world,
with thousands of carpets and hundreds of kilims in its collection. The museum, which
has also made a name for itself in the international arena, won the 1984 Council of Europe Museum of the Year Competition Special Jury Award and the 1985 Council of Europe
UNESCO award for endearing cultural heritage to children.
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DİNLERİN BULUŞTUĞU YER:

DARA ANTIK KENTI
WHERE RELIGIONS MEET: THE ANCIENT CITY OF DARA
S. Merve İLBAK TAHMAZ
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Dara Antik Kenti, ibadethanelerden saraya,
çarşısından askerî yapılara kadar günümüze
kadar sağlam bir biçimde ulaşmış olan pek
çok yapıya sahip bir gezi rotası.
The ancient city of Dara is a sightseeing
route with many structures that have
survived intact to the present day, from
places of worship to palaces, bazaars, and
military structures.
Dara Antik Kenti… Mezopotamya’nın en
önemli noktalarından birisi olarak tarihe geçmiş bir garnizon şehri… Doğu Roma İmparatorluğu’nu Sasani işgalinden korumak için
inşa edilmiş bir sınır şehridir. İbadethanelerden saraya, çarşısından askerî yapılara kadar
günümüze kadar sağlam bir biçimde ulaşmış
olan pek çok yapıya sahip bir gezi rotası. Mardin’e seyahat edenlerin gezi listesine mutlaka
eklediği bu kent, döneminin en güvenli şehirlerinden birisi olarak kayıtlara geçirilmiş. 1986
yılından beri kazıların yapıldığı bu şehir, üzerinde çağdaş yaşamın devam ettiği bir köyün
olması sebebiyle açığa çıkarılmasında oldukça
zorlanılmış bir antik kent…
Adını tarihteki büyük savaşların birinden
almıştır. Dara isminin kökeni hakkında 13.
yüzyıl Süryani tarihçisi Abu’l Farac (Bar Hebraeus) şu şekilde bahsetmektedir: “Hellen Kralı
Büyük İskender ile Pers Kralı 3. Darius burada
savaşmış ve 3. Darius burada ölmüştür. Bu
nedenle de buranın ismi Dara’dır.” Dara Antik
Kenti bugün Mardin’in 30 kilometre kadar
dışında yer almakla birlikte kendi döneminde
önemli bir sınır şehri olmuştur. Coğrafi olarak
Mezopotamya Ovası’nın bitip Tur Abidin Dağları’nın başladığı yerde konumlanmaktadır.
Bu da jeopolitik açıdan şehri önemli bir pozisyona getirmiştir. Şehrin üzerine inşa edildiği
sarp kayalıklar, kentin savunulmasını kolaylaştırmış, hatta çoğu durumda hedef hâline
gelmesini engellemiştir. Şehir aynı zamanda
İpek Yolu’nun da önemli bir noktasıdır.

The ancient city of Dara, a garrison city that has gone down in history as one of
the most important points of Mesopotamia... It is a border city built to protect
the Eastern Roman Empire from the Sassanid invasion. It is a sightseeing route with many structures that have survived intact to the present day, from
places of worship to palaces, bazaars, and military structures. This city, which
is definitely added to the sightseeing list of those traveling to Mardin, was
recorded as one of the safest cities of its period. Since 1986, excavations have
been carried out in this ancient city, which has been very difficult to uncover
due to the fact that there is a village on it where modern life continues...
It was named after one of the great battles of history. The 13th-century Assyrian historian Abu’l Farac (Bar Hebraeus) mentions the origin of the name
Dara as follows: “The Hellenic King Alexander the Great and the Persian King
Darius fought here, and Darius died here. Therefore, the name of this place is
Dara.” Although the ancient city of Dara is located about 30 kilometers outside Mardin today, it was an important border city in its own time. Geographically, it is located where the Mesopotamian Plain ends and the Tur Abidin
Mountains begin, giving the city an important geopolitical position. The sheer
cliffs on which the city was built made it easier to defend and, in many cases,
even prevented it from becoming a target. The city was also an important
point on the Silk Road.
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Surlar ve Kapılar
Dara, sınır şehri olduğundan dolayı sürekli olarak
saldırıya açık bir konumdaydı. Garnizon şehri olarak inşa edilirken, şehrin mimari yapısı savunma ve
saldırıyı kolaylaştıracak şekilde inşa edilmişti. Şehrin surlarının bugün büyük bir kısmı ayaktadır. İç
ve dış olmak üzere çift katlı bir sur sistemi kullanılmıştır. Bu surlar üzerine kuleler dış çeperlerine ise
hendekler inşa edilmiştir. Dara’nın görkemli sur
kalıntılarının önemli bir kısmı, I. Anastasius (MS
491–518) ve I. Justinianus (MS 527–565) dönemlerinde inşa edilmiştir. 530 yılında İmparator Justinianus döneminde duvarlar yaklaşık 20 metreye
yükseltilmiş, ikinci bir kat oluşturularak mazgallara ve okçu pencerelerine yer verilerek korunaklılık
özelliği artırılmıştır.
Sur sistemi üzerine 4 ana kapı inşa edilmiştir. Her
yönden giriş çıkışları kontrol etmeyi sağlayan bu
kapılar haricinde, şehre su giriş ve çıkışını sağlayan
kemerli kapılar da bulunmaktadır. Bu kemerli
mimari yapılar da bugün büyük ölçüde sağlamdır.
Şehrin güney kapısının olduğu kısımda bulunan
çarşı yürüyerek gezilebilir.

Şehrin Önemli Noktaları

City Highlights

Mezarlar
Şehir tarihî açıdan Hristiyanlığın erken
dönemlerine denk gelmiştir. Pagan kültürünün izlerini taşıyan ritüellere günümüzde de
rastlamak mümkündür. Örneğin gömme
ritüellerinde pek çok farklı usul görülmektedir. Hem kaya mezarları, hem lahit tipi mezarları hem de basit sanduka mezarları bu şehri
gezerken aynı anda görülebilir. Şehir inanç
olarak Hristiyanlığa geçmiş olmakla beraber,
Paganizm’den kalma doğayla olan ilişki hayvan, bitki ve toprağın kutsallığı gündelik hayat
içerisinde devam etmiştir.

Tombs
Although the city historically dates back
to the early Christian era, there are still
rituals that bear traces of pagan culture.
For example, there are many different
ways of burial rituals. Rock tombs, sarcophagus tombs, and simple cist tombs
can all be seen at the same time. Although the city has converted to Christianity as a faith, the relationship with
nature and the sacredness of animals,
plants, and soil from Paganism has
continued daily.

Hem kaya mezarları, hem
lahit tipi mezarları hem de
basit sanduka mezarları
bu şehri gezerken aynı
anda görülebilir.

Both rock tombs,
sarcophagus-type tombs,
and simple cist tombs can
be seen at the same time
while visiting this city.

Walls and Gates
Since Dara was a border city, it was constantly open to
attack. It was built as a garrison city, and the city’s
architectural structure was constructed to facilitate
defense and attack. Most of the city walls are still
standing today. A double-story wall system, inner and
outer, was used. Towers were built on these walls, and
ditches were built on the outer perimeters. A significant part of Dara’s magnificent city walls were constructed during the reigns of Anastasius I (491-518 AD)
and Justinian I (527-565 AD). In 530, during the reign
of Emperor Justinian, the height of the walls was increased to about 20 meters, an additional second floor
was created, and the protective feature was increased
by including battlements and archer windows.
Four main gates were built on the fortification system. In addition to these gates, which allowed control of entry and exit from all directions, there were
also arched gates that allowed water in and out of
the city. These arched architectural structures are
also largely intact today. When you enter the city’s
southern gate, you can walk along the street where
the bazaar is located.
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Church - Dungeon - Cistern
Dara was a city where Assyrianism was practiced alongside Pagan and Christian beliefs and
even had an Assyrian Metropolitanate until
the 14th century. There are two important
churches in Dara. One is the Great Church,
and the other is the St. Bartholomew Church.
According to historian Theodora Lector, St.
Bartholomew entered the dream of King
Anastasius I and asked for the protection of
the city. Anastasius then had Bartholomew’s
bones brought from Cyprus to Dara’a and
built the church. The cistern under the church
is very well preserved. Apart from this, the
baptismal pool used for young people’s conversion to Christianity in the church has also
survived to the present day.

Dara, Pagan ve Hristiyanlık
inancının yanı sıra Süryaniliğin de
hüküm sürdüğü hatta 14. yüzyıla
kadar Süryani Metropolitliği’nin
bulunduğu bir şehirdi.
Kilise - Zindan - Sarnıç
Dara, Pagan ve Hristiyanlık inancının yanı
sıra Süryaniliğin de hüküm sürdüğü hatta
14. yüzyıla kadar Süryani Metropolitliği’nin
bulunduğu bir şehirdi. Dara’da 2 tane
önemli kilise bulunuyor. Bunlardan birisi
Büyük Kilise diğeri ise Bartholomew Kilisesi’dir. Tarihçi Theodora Lector’a göre; Aziz
Bartholomew, Kral I. Anastasius’un rüyasına girmiş ve şehrin korunmasını istemiştir.
Bunun üzerine Anastasius, Bartholomew’un kemiklerini Kıbrıs’tan Dara’ya
getirtmiş ve kiliseyi inşa etmiştir. Kilisenin
altında ise sarnıç oldukça iyi korunmuş bir
hâlde bulunmaktadır. Bunun dışında kilisede gençlerin Hristiyanlığa geçişi için kullanılan vaftiz havuzu da sağlam bir biçimde
günümüze kadar ulaşmıştır.

The Islamic Period
Islamic influences dating back to the 12th
century A.D. can be seen in the city. On the
hills in the eastern part of the city, there are
tombs and shrine ruins belonging to Muslims. Although the shrine is thought to be
from the 14th-15th century in terms of its architecture, there is no information in the sources about who it belongs to. It is thought that
the church in the region was also used as a
mosque during this period.

İslamiyet Dönemi
Şehirde milattan sonra 12. yüzyıla tarihlenen
İslamiyet etkileri görülmektedir. Kentin
doğu kısmında yer alan tepelerde Müslümanlara ait mezarlar ve bir türbeye ait kalıntılar bulunmaktadır. Türbenin mimarisi itibariyle 14-15. yüzyıla ait olduğu düşünülmekle birlikte, kime ait olduğuna dair kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. Bölgedeki kilisenin de bu dönemde cami olarak
kullanıldığı düşünülmektedir.

Dara was a city where Assyrianism
prevailed in addition to Pagan and
Christian beliefs and even had an
Assyrian Metropolitanate until the
14th century.

Dara Antik Kenti Harabeleri / Ruins of the ancient city of Dara
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HAMMURABI
KING HAMMURABI OF BABYLON
Özge IŞIK YEŞİLIRMAK
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Mezopotamya uygarlıkları içerisinde en ünlü
hükümdarlardan biri olan ve günümüzde de
göze göz, dişe diş kanunlarıyla tanınan
Babil Kralı Hammurabi; iç ve dış politikaya
oldukça hâkim, yönetim konusunda başarılı
ve iyi bir savaşçıydı.
Hammurabi, the Babylonian King
Hammurabi, one of the most famous rulers
of Mesopotamian civilizations and known
today for his eye-for-an-eye, tooth-for-atooth laws, was well versed in domestic and
foreign policy, successful in administration,
and a good warrior.
Babil Krallığı ilk yıllarında Babil kenti etrafında MÖ 1894 yılında kuruldu. Hammurabi
dönemine kadar çok fazla güçlü olmayan bu
krallık, şehir devleti sistemi ile yönetiliyordu.
MÖ 1810 yılında günümüz Irak sınırları içerisinde yer alan Babil’de doğan Hammurabi,
genç yaşlarından itibaren babası Sin-Muballit’in yanında devlet yönetimi ile ilgili tecrübeler edindi. Hammurabi’nin babası Kral SinMuballit Basra Körfezi’ni kontrol eden ticaret
yollarını ele geçirmek üzere bölgeye birçok
sefer düzenledi ancak bu seferler başarısız
oldu ve Babil Krallığı gittikçe güçsüzleşti. MÖ
1793 yılında Kral Sin-Muballit’in ölmesi ile
Babil Krallığı’nın yeni kralı Hammurabi oldu.
Babil, Hammurabi’nin kral olduğu ilk dönemlerde diğer şehir devletlerinin gölgesinde
kalan küçük bir şehirdi. Hükümdar olur olmaz
ordusunu güçlendirerek yeni seferlere çıkmak
için hazırlık yapan Kral Hammurabi, bu süreçte diğer devletlerle barış anlaşmaları yaptı.
Babil halkı üzerinde otorite kuran Hammurabi, şehrin surlarını güçlendirerek aynı zamanda şehire yeni binalar yaptırdı. Babil’i merkezden güçlendirmek üzere çalıştı ve taşımacılıkta kullanmak için şehir boyunca kanallar inşa
etti. Halkına refah ve zenginlik sağladı. Tüm
bu çalışmalarla Babil İmparatorluğu Hammurabi’nin yönetiminde öne çıktı.

The Babylonian Kingdom was founded around the city of Babylon in 1894
BC. This kingdom, which was not very powerful until the Hammurabi
period, was ruled by a city-state system. Hammurabi, born in 1810 B.C. in
Babylon, located within the borders of today’s Iraq, gained experience in
state administration under his father Sin-Muballit from a young age.
Hammurabi’s father, King Sin-Muballit, organized many expeditions to
the region to capture the trade routes controlling the Persian Gulf; however, these expeditions failed, and the Babylonian Kingdom became weaker
and weaker. After the death of King Sin-Muballit in 1793 BC, Hammurabi
became the new king of the Babylonian Kingdom.
Babylon was a small city overshadowed by other city-states in the early
periods of Hammurabi’s reign. As soon as he became the ruler, King Hammurabi strengthened his army, made preparations to go on new expeditions, and made peace treaties with other states. Hammurabi, who established authority over the people of Babylon, strengthened the city walls and
built new buildings in the city at the same time. He worked to strengthen
Babylon from the center and built canals throughout the city for transportation. He brought prosperity and wealth to his people. The Babylonian
Empire rose to prominence under Hammurabi’s rule with all this work.
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MÖ 1755’e
kadar Babil
İmparatorluğu
neredeyse antik
Mezopotamya’nın
tamamına
yakınına
hâkimdi.
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Babil İmparatorluğu Hammurabi ile
altın çağını yaşadı
Şehir ile ilgili düzenlemeleri yaptıktan sonra stratejik olarak önemli bir konumda bulunan, verimli
tarım arazilerine sahip olan ve birçok kültürün bir
arada yaşadığı Mezopotamya’da yer alan Babil
İmparatorluğu’nu genişletmek için diğer devletlerle
savaşarak sınırlarını genişletti. Antik Mezopotamya
uygarlıklarından Elam, Larsa ve Mari ile mücadele
ederek önemli ve zengin ticaret merkezlerini ele
geçirdi. MÖ 1755’e kadar Babil İmparatorluğu neredeyse antik Mezopotamya’nın tamamına yakınına
hâkimdi. Tüm bu gelişmelerle Babil İmparatorluğu,
Hammurabi döneminde âdeta altın çağını yaşadı.

AĞUSTOS 2022 / AUGUST

Kısasa kısas Hammurabi Kanunları
Kısasa kısas diye tabir edebileceğimiz Hammurabi Kanunları ile tanınan diplomasi dâhisi bu
kral, 42 yıl hüküm sürdüğü Babil İmparatorluğu’nu daha da başarılı yönetebilmek, Babil’i merkeze koymak ve imparatorluğunu sağlamlaştırmak adına bazı kanunlar çıkarttı.
Bu kanunlar özellikle Mezopotamya’daki toplulukları düzene sokmak için kullanıldı. Dünyanın
bilinen en eski yazılı yasalarından biri olarak kabul
edilen ve MÖ 1754 yılında on iki taş sütuna yazılan
Hammurabi Kanunları 282 maddeden oluşmaktaydı. Bu kanunlardan bazıları ise şöyledir:
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The Babylonian Empire reached its
golden age with Hammurabi
After making arrangements for the city, he expanded his borders by fighting with other states to
expand the Babylonian Empire in Mesopotamia,
which was strategically located in an important
position, had fertile agricultural lands, and where
many cultures lived together. He fought against the
ancient Mesopotamian civilizations of Elam, Larsa,
and Mari and captured important and rich trade
centers. By 1755 BC, the Babylonian Empire controlled almost all of ancient Mesopotamia. With all these developments, the Babylonian Empire experienced a golden age during the reign of Hammurabi.

Eye for an eye: Hammurabi’s Code
This king, a diplomatic genius known for his
Laws of Hammurabi, which we can call eye for
an eye, enacted some laws in order to rule the
Babylonian Empire, which he led for 42 years,
even more successfully, to put Babylon at the
center and to consolidate his empire.
These laws were especially used to regulate the
communities in Mesopotamia. The Code of
Hammurabi, considered to be one of the oldest
known written laws in the world and written on
twelve stone pillars in 1754 BC, consisted of 282
articles. Some of these laws are as follows:
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By 1755 BC, the
Babylonian
Empire
controlled
almost all of
ancient
Mesopotamia.
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• Bir suç konusunda iddiada bulunan kimse yaptığı suçlamayı kanıtlayamazsa ölümle cezalandırılır.

• If a person alleges a crime and fails
to prove his accusation, he is punished with death.

• Bir hırsız bir eve duvar delerek
girerse o deliğin önünde ölümle
cezalandırılır.

• If a thief enters a house by opening
a hole in the wall, he is punished with
death in front of that hole.

• Yangın çıkan bir evde yangını
söndürmeye çalışanlardan biri ev
sahibinin mallarından çalarsa
ateşe atılır.

• If one of those trying to put out a fire
in a house that is on fire steals from
the owner’s property, he is thrown
into the fire.

• Hür bir insanın özgürlüğünü kısıtlayan hareketlerde bulunan kimseye
aynı ceza uygulanır.

• The equivalent punishment is meted
out to anyone who does anything that
restricts the freedom of a free person.

• Küçük bir çocuğu evlatlık alan
biri ona ismini vererek büyütürse
çocuk artık evlat edinenin olur ve
geri istenemez.

• If a person adopts a small child and
raises him or her by giving their name
the child becomes the adopter’s property and cannot be reclaimed.

• Kendisiyle aynı sınıfta olan birisinin dişine zarar veren kimsenin
dişi çekilir.

• Anyone who damages the tooth of a
person of the same class as him shall
have his tooth extracted.

• Kendisinden daha alt sınıfta bulunan bir kişinin dişine zarar veren
kimse 166 gram gümüş öder.

• Anyone who damages the tooth of a
person of a lower class shall pay 166
grams of silver.

• Babasına şiddet uygulayan çocuğun iki eli de kesilir.

• A child who does violence to his father shall have both his hands cut off.

• Birinin gözünü çıkaran kimsenin
gözü çıkarılır.

• Whoever pokes out someone’s eye
shall have it removed.

• Bir cerrah bir hastayı tedavi etmek
için bıçağı ile derin bir kesik açarsa
ve hastayı öldürürse elleri kesilir.

• If a surgeon makes a deep cut with
his knife to treat a patient and kills
the patient, his hands shall be cut off.

• Bir inşaatçı inşa ettiği binayı uygun
bir şekilde yapmazsa ve yaptığı bina
yıkılır, sahibini de öldürürse inşaatı
yapan öldürülür. Eğer yıkılan binada
ev sahibinin oğlu ölürse inşaatı yapanın varsa oğlu öldürülür.

• If a builder does not build a building
properly and it collapses and kills its
owner, the builder shall be killed. If
the son of the owner of the house dies
in the collapsed building, the builder’s
son, if any, will be killed.
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Günümüz temel hukuk doktrinlerinden biri olan
masumiyet karinesine göre bir kişinin suçu ispat
edilmedikçe o kişi masumdur. Hammurabi Kanunları da suçu kesinleşmeyen kişinin hükümlü sayılamayacağını vurguluyordu ve suçu iddia edene de
sorumluluk yükleyerek kanıtlayamaması durumunda ölümle cezalandırılması şartı konulmuştu.
Hammurabi Kanunları’nda yer alan bu madde
günümüz hukuk sisteminin de temel taşlarından
birini oluşturmuştur.

According to the presumption of innocence, one of
the basic legal doctrines of today, a person is innocent
until proven guilty. The Code of Hammurabi also
emphasized that a person whose guilt was not proven
could not be considered a convicted person, and it
placed the responsibility on the one who claimed
guilt and stipulated that if he could not prove it, he
should be punished with death. This article in the
Code of Hammurabi is one of the cornerstones of
today’s legal system.

Antik Mezopotamya döneminden kalan en eski
yasalardan biri olan bu kanunlar diğer medeniyetlerde de düzen ve istikrarı sağlamak için örnek alındı. Kölelik, borç, evlilik, veraset ve ticari düzenlemeler gibi birçok konuya değinen Hammurabi Yasaları
aslında kararname niteliğindeydi. Suçlara fiziksel
bir ceza verilmesine de ilk kez vurgu yapan bu
kanunlar her ne kadar günümüzde bizler için
oldukça sert görünse de bir kişinin ne kadar ceza
alabileceğini sınırlayan ilk kanunlardan biriydi.

One of the oldest laws from the ancient Mesopotamian period, these laws were taken as an example to
ensure order and stability also in other civilizations.
The Code of Hammurabi, which addressed many issues such as slavery, debt, marriage, inheritance, and
commercial regulations, was actually a decree. These
laws, which also emphasized physical punishment for
crimes for the first time, were one of the first laws to
limit how much punishment a person could receive,
even though they seem quite harsh to us today.

PTT HAYAT

Yaklaşık 2 buçuk metre yüksekliğindeki siyah
taş sütunlara kazınan Hammurabi Yasaları,
1901 yılında arkeolog Fransız Jean Vincent
Scheil tarafından günümüzde İran sınırları
içinde yer alan Susa’da bulundu. Hammurabi
Kanunları’nın bir kısmı Fransa’da bulunan
Louvre Müzesi’nde, yine bu yasalara ait kil
tabletlerden biri de İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmektedir.
Uzun yıllar Babil İmparatorluğu’na hükmeden Hammurabi, devletini verimli şekilde
yönetecek bürokrasiyi ne yazık ki oluşturamadı. MÖ 1750 yılında öldükten sonra yerine
oğlu Samsu-Iluna geçti. Babil İmparatorluğu
kısa sürede yıkılmaya başladı. Saldırılar altında kalan bölge ele geçirildi. Adaleti ve yönetimiyle halkı tarafından sevilen bir kral olan
Hammurabi, ortaya çıkardığı kanunlar ile hiç
şüphesiz ki evrensel hukuk sistemi tarihine
unutulmaz katkılar sundu.

The Code of Hammurabi, carved on black
stone pillars about two and a half meters
high, was discovered in 1901 by the French
archaeologist Jean-Vincent Scheil in Susa, in
what is now Iran. A part of the Code of Hammurabi is on display at the Louvre Museum
in France, and one of the clay tablets of the
Code is on display at the Istanbul Archaeological Museums.
Unfortunately, Hammurabi, who ruled the
Babylonian Empire for many years, could not
create the bureaucracy to manage his state
efficiently. After he died in 1750 BC, his son
Samsu-Iluna succeeded him. The Babylonian
Empire soon began to collapse. The region
was conquered under attacks. Hammurabi, a
king loved by his people for his justice and
administration, undoubtedly made remarkable contributions to the history of the universal legal system with the laws he created.
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PTT’NİN ARAÇ KİLOMETRE VE HASAR
SORGULAMA HİZMETLERİ
MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİYOR
PTT’S VEHICLE MILEAGE AND DAMAGE INQUIRY SERVICES
PREVENT VICTIMIZATIONS

İkinci el araba almak isteyen
vatandaşlar; PTT AŞ tarafından
geliştirilen uygulamalar
üzerinden araç kilometre
sorgulama ve araç hasar
sorgulama işlemlerini
yapabiliyor. Kullanıcılar, bu
hizmetler sayesinde araç ile ilgili
verilere satın alma sürecinde hızlı
ve güvenilir bir şekilde
ulaşabiliyor.

Citizens who want to buy a
second-hand car can make
vehicle mileage, inspection, and
damage inquiries through
applications developed by
Turkish Post (PTT). Thanks to
these services, users can access
data about the vehicle quickly
and reliably during the
purchasing process.

Araç kilometre sorgulama ve araç hasar sorgulama ile birlikte araç detay sorgulama ve
araç değişen parça sorgulama olanağı da sağlayan PTT’nin hizmetlerine oldukça kolay bir
şekilde ulaşılabiliyor ve bu uygulamalar sayesinde ikinci el araç alım sürecinde sıkça karşılaşılan mağduriyetlerin önüne geçilebiliyor.

The services of PTT, which also provides vehicle
mileage and inspection inquiries, vehicle damage
inquiries, vehicle detail inquiries, and vehicle
changing parts inquiries, can be accessed very quickly. Thanks to these applications, victimizations
that are frequently encountered in the secondhand vehicle purchase process can be prevented.

PTT hizmetleri araç alım süreci öncesinde
hızlı ve güvenilir sorgulama sağlıyor
Sorgulama yapmak isteyen bireysel ve kurumsal
müşteriler aracın plakasını ve şasi numarasını sisteme girerek ulaşmak istedikleri bilgileri kolayca
elde edebiliyorlar.

PTT services provide fast and reliable inquiries before the vehicle purchase process
Individual and corporate customers who want to make an
inquiry can easily obtain the information they want to
access by entering the vehicle’s license plate and chassis
number into the system.

PttBank müşterileri, PttBank internet bankacılığı ve PttBank mobil uygulaması üzerinden, PttBank müşterisi
olmayanlar ise “www.pttavm.com” ve “HGS-Online Bakiye Yükleme” platformları aracılığıyla sorgulama yapabiliyor. Vatandaşlar, araç kilometre ve muayene sorgulama verilerini 9,00 TL, araç hasar sorgulama hizmetlerini
ise 21,00 TL ücret karşılığında gerçekleştirebiliyor.

PttBank customers can make inquiries via PttBank internet banking and PttBank mobile application, and non-PttBank customers can make inquiries via “www.pttavm.com”
and “HGS-Online Balance Top-up” platforms. Citizens can
learn Vehicle Mileage and Inspection Inquiry data for 9.00
TL and Vehicle Damage Inquiry data for 21.00 TL.

7 milyon 500 bin aracın kilometre sorgusu yapıldı
PTT AŞ tarafından sunulan araç kilometre ve muayene
sorgulama ile araç hasar sorgulama hizmetleri yoğun
ilgi görüyor. Uygulamaların hizmete girdiği tarihten
bugüne kadar olan süreçte 7 milyon 500 bini aşkın
sorgulama yapıldı.

7 million 500 thousand vehicles were
queried for mileage
Vehicle Mileage and Inspection Inquiry and Vehicle Damage Inquiry services offered by Turkish Post (PTT) attract
great interest. More than 7 million 500 thousand inquiries
have been made in the period from the date the applications were put into service until today.
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PTT’DEN “KONYA 2021
5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI”
KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

PTT’DEN “AKDENİZ 2022
(DENİZ ARKEOLOJİSİ)” KONULU
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

“KONYA 2021 5TH ISLAMIC SOLIDARITY GAMES” COMMEMORATIVE
CANCEL AND FIRST DAY COVER FROM PTT

“MEDITERRANEAN 2022 (MARITIME ARCHAEOLOGY)” BY PTT
COMMEMORATIVE STAMP AND FIRST DAY COVER

PTT AŞ tarafından
“Konya 2021 5.
İslami Dayanışma
Oyunları” konulu
Anma Pulu ve
İlkgün Zarfı 09
Ağustos 2022
tarihinde tedavüle
sunuldu.

Konya 2021 5th
Islamic Solidarity
Games”
Commemorative
Cancel and First
Day Cover were
put into
circulation by
Turkish Post (PTT)
on 09 August
2022.

PTT AŞ, 09 Ağustos 2022 tarihinde “Konya 2021 5. İslami
Dayanışma Oyunları” konulu 7,50 TL + 10 Kr (36x52 mm
boyutunda) bedelli Anma Pulu, söz konusu pula ait 15 TL
bedelli İlkgün Zarfı’nı PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.
filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

On 09 August 2022, Turkish Post (PTT) offered the Commemorative Cancel with the theme “Konya 2021 5th Islamic Solidarity Games” at a price of 7.50 TL + 10 Kr (36x52 mm in size), and
the First Day Cover of the said stamp with a price of 15 TL for
sale at PTT offices, on the website www.filateli.gov.tr of Turkish Post (PTT) and the philately mobile application.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Alaaddin PTT Müdürlüğü/KONYA adresinde “Konya 2021 5.
İslami Dayanışma Oyunları 09.08.2022 KONYA” ibareli
İlkgün Damgası kullandırıldı.

On the same date with the sale of the said philatelic products,
the First Day Cancel with the phrase “Konya 2021 5th Islamic
Solidarity Games 09.08.2022 KONYA” was used at Alaaddin
PTT Directorate / Konya.

PTT AŞ, 19 Temmuz 2022 tarihinde “Akdeniz 2022 (Deniz
Arkeolojisi)” konulu (36x52 mm boyutunda) 5 TL bedelli
Anma Pulu, söz konusu pula ait 10 TL bedelli İlkgün Zarfı,
PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr internet
adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Antalya Güllük PTT Müdürlüğü/ANTALYA adresinde “Akdeniz
2022 (Deniz Arkeolojisi) 19.07.2022 Antalya” ibareli İlkgün Damgası kullandırıldı.

On 19 July 2022, Turkish Post (PTT) released the Commemorative
Cancel with the theme “Mediterranean 2022 ( Maritime Archaeology)” (36x52 mm in size) with a price of 5 TL and the First Day Cover
of the said stamp with a price of 10 TL for sale at PTT offices, on our
company’s website www.filateli.gov.tr and the philately mobile
application.
On the same date as the sale of the said philatelic products, the
First Day Cancel with the phrase “Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi)
19.07.2022 Antalya” will be used at Antalya Güllük PTT Directorate.

PTT AŞ
tarafından
“Akdeniz 2022
(Deniz
Arkeolojisi)”
konulu Anma
Pulu ve İlkgün
Zarfı 19 Temmuz
2022 tarihinde
tedavüle sunuldu.

The
commemorative
cancel and First
Day Cover with
the theme
“Mediterranean
2022 (Maritime
Archaeology)”
were put into
circulation by
Turkish Post (PTT)
on 19 July 2022.
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“Filateli, millî birlik ve beraberlik
duygusunun yoğun olarak hissedildiği
özel günlerde anlamlı bir uğraş olarak ön
plana çıkıyor.”

PTT’S NATIONAL CANCEL EXHIBITION AND AWARD CEREMONY IN KUTAHYA
“Philately stands out as a meaningful
interest on special occasions when the
sense of national unity and solidarity is
felt intensely.”

“Kütahya National Cancel Exhibition”
was organized at Sera Kütahya Shopping Mall located in Akkent Mahallesi
Eskişehir Road 1st Kilometer Kütahya
between 22-31 August 2022 in cooperation with Turkish Post (PTT) and the
Federation of Turkish Philatelic Associations.
A Special Date Cancel with the phrase
“Kütahya National Cancel Exhibition
22-31.08.2022” was used in the exhibition area during working hours between
August 22-31, 2022. Special Date Cancel
Cover specially produced for the exhibition were offered for sale at a price of TL
12.50.
These Special Date Cancel Cover were
available in the exhibition area, PTT
offices, www.filateli.gov.tr, and philately mobile application.
PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri
Federasyonu iş birliği ile 22-31
Ağustos 2022 tarihleri arasında
Sera Kütahya AVM Akkent Mahallesi Eskişehir Yolu 1. Kilometre Kütahya adresinde “Kütahya Millî Pul Sergisi” düzenlendi.
Sergi alanında 22-31 Ağustos 2022
tarihleri arasında mesai saatleri
içerisinde konuya ilişkin “Kütahya
Millî Pul Sergisi 22-31.08.2022” ibareli Özel Tarih Damgası kullandırıldı. Sergiye özel üretilen Özel Tarih
Damgalı Zarflar 12,50 TL bedelle
satışa sunuldu.

Söz konusu Özel Tarih Damgalı Zarflar; sergi alanında, PTT iş yerlerinde,
www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli
cep uygulamasında yer aldı.
Millî pul sergisi sonrası Palmares
Ödül Töreni Kütahya’da gerçekleşti
Öte yandan çok sayıda eşsiz filateli ürününün ve özel olarak derlenen koleksiyonların ziyarete açıldığı, 10 gün süren
26. Millî Pul Sergisi sonunda ödül töreni
heyecanı yaşandı. PTT AŞ Genel Müdür
Yardımcısı Hüseyin Tok’un katılımıyla
gerçekleşen Palmares Ödül Töreni’nde
yarışan koleksiyonerlere çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Following the National Cancel Exhibition, Palmares Award Ceremony
was held in Kütahya
On the other hand, at the end of the
26th National Cancel Exhibition, which
lasted for ten days, many unique philately products and specially compiled
collections were opened to visitors. At
the Palmares Award Ceremony, which
was held with the participation of Turkish Post (PTT) Deputy General Manager Hüseyin Tok, awards were given to
the competing collectors in various
categories.

Filateli geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi görüyor
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Tok, ödül töreni kapsamında yaptığı
konuşmasında filatelinin geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, “Filateli, özellikle millî birlik ve beraberlik duygusunun yoğun
olarak hissedildiği bu günlerde anlamlı bir uğraş olarak ön plana çıkıyor. Kültürel bir değer olan pullar, tarih ile olan bağlarıyla Millî Mücadele ruhunun,
gelecek nesillere aktarılmasında da görev alıyor. 10 gündür katılımcıların ve
ziyaretçilerin beğenisine sunduğumuz eşsiz koleksiyonlarımızın filatelinin
yaygınlaşmasına imkân sağladığına inanıyorum.” dedi.
Büyük Zaferin 100. yıldönümünde, Kütahya’da olmaktan büyük mutluluk
duyduğunu belirten PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Tok konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kütahya; düşmanın Anadolu’yu işgal planlarının
bozulmasında ve direnişin ilk anından son anına kadar üstlendiği rol ile Millî
Mücadelemizin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. PTT Ailesi olarak bizler de Büyük Zaferin 100. yılında Millî Pul Sergimizin Kütahya’nın ev sahipliğinde düzenlenmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. İlki 1965 yılında düzenlenen Millî Pul Sergilerinin geçmiş yıllardan günümüze koleksiyonerler yetiştirme, oluşturulan koleksiyonların niteliğini artırma ve filatelinin kamuoyunda yer bulmasına katkı sağladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

Philately Serves as a Bridge Between the
Past and the Future
In his speech at the award ceremony, Hüseyin
Tok, Deputy Director Manager of Turkish Post
(PTT), stated that philately acts as a bridge
between the past and the future and said: “Philately stands out as a meaningful endeavor,
especially in these days when the sense of national unity and solidarity is felt intensely. Cancels, which are a cultural value, also play a role
in transferring the spirit of the National Struggle to future generations with their ties to history. For ten days, I believe that our unique collections, which we have been presenting to the
taste of participants and visitors, have enabled
philately to become widespread.”
Stating that he is pleased to be in Kütahya on
the 100th anniversary of the Great Victory, Turkish Post (PTT) Deputy Director Manager Hüseyin Tok continued his speech as follows:
“Kütahya has been one of the most important
cities of our National Struggle with the role it
played in disrupting the enemy’s plans to
occupy Anatolia and from the very first
moment to the last moment of the resistance.
As PTT Family, we are very happy that our National Cancel Exhibition is hosted by Kütahya on
the 100th anniversary of the Great Victory. We
are pleased to see that the National Cancel
Exhibitions, the first of which was organized in
1965, have contributed to raising collectors,
increasing the quality of the collections created, and contributed to philately gaining a place in the public opinion.”
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30 Ağustos’a özel portföy
Hüseyin Tok, PTT AŞ’nin 30 Ağustos tarihinde
özel bir portföy sunduğunu vurgulayarak
“Senelerdir özel olarak hazırladığımız filatelik
ürünlerimize, 2022 yılında da önemli bir portföy ekledik. Koleksiyonerlere ve filateli dünyasına giriş yapacaklar için eşsiz bir hatıra olacak “Büyük Zafer’in 100. Yılı” konulu portföyümüzü 30 Ağustos’ta tedavüle sunduk” dedi.

Special Portfolio for 30 August
Hüseyin Tok emphasized that Turkish Post (PTT) presented a special portfolio on 30 August and said, “We have
added an important portfolio to our philatelic products,
which we have specially prepared for years, in 2022. We
put our portfolio themed “the 100th Anniversary of the
Great Victory” into circulation on 30 August, which will
be a unique souvenir for collectors and those who will
enter the philately world.”

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Tok,
Palmares Ödül Töreni sonunda ödül almaya
hak kazanan katılımcıları tebrik etti.

Turkish Post (PTT) Deputy Director Manager Hüseyin Tok
congratulated the participants who were entitled to receive awards at the end of the Palmares Award Ceremony.

“Kütahya bayrağın düşmediği yerdir”
Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Zafer’in 100.
yılında Millî Pul Sergisi ve Palmares Ödül
Töreni’nin Kütahya’da gerçekleşmiş olmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.
Vali Ali Çelik, “Kütahya bayrağın düşmediği
yerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı yerdir. Kütahya’da düzenlenen
yarışmada ödül alan ve dereceye giren tüm
koleksiyonerleri tebrik ederim” dedi.

“Kütahya is the Place Where the Flag Never Falls”
Ali Çelik, Governor of Kütahya, stated that the fact that
the National Cancel Exhibition and Palmares Award
Ceremony took place in Kütahya on the 100th anniversary of the Great Victory has a special significance.
Governor Ali Çelik said, “Kütahya is the place where the
flag did not fall. It is the place where the foundations of
the Republic of Türkiye were laid. I congratulate all the
collectors who received awards and ranked in the competition organized in Kütahya.”

PTT AŞ Genel
Müdür
Yardımcısı
Hüseyin Tok,
Palmares Ödül
Töreni sonunda
ödül almaya hak
kazanan
katılımcıları
tebrik etti.

Turkish Post
(PTT) Deputy
General
Manager
Hüseyin Tok
congratulated
the participants
who were
entitled to
receive awards
at the end of the
Palmares Award
Ceremony.

PTT HAYAT

Bizden Haberler / News From Us

37

Düzenlenen sergiye, federasyona bağlı
13 farklı filateli derneğinden 57
koleksiyon katılım sağladı.

Fifty-seven collections from 13
different philatelic associations
affiliated with the federation
participated in the exhibition.

57 koleksiyon katılım sağladı
Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı M. Ziya Ağaoğulları, pandemi nedeniyle
ara verilmek zorunda kalınan Millî Pul Sergisi’nin Büyük Zafer’in 100. yılında Kütahya’da gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
M. Ziya Ağaoğulları, “Düzenlediğimiz sergimize, federasyonumuza bağlı 13 farklı filateli derneğinden 57 koleksiyon olarak katılım
sağlanmıştır. Sergimize iştirak eden tüm
koleksiyonerlere, filateli dostlarına ve PTT
camiasına teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.
Ödüller sahiplerini buldu
Millî Pul Sergisi kapsamında sergilenen filateli ürünleri sonrasında ise düzenlenen
yarışmada ödül alan koleksiyonerler açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına
verilen Millî Büyük Onur Ödülü Kütahya
Valisi Ali Çelik tarafından Serdar Yazgan’a;
PTT AŞ adına verilen Millî Büyük Ödülü ise
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Tok
tarafından Yamaç Erhan’a takdim edildi.
Ödül gecesi; çini sanatı yapım gösterisi ve
folklor gösterileri ile sona erdi.

57 Collections Participated
M. Ziya Ağaoğulları, President of the Federation of Turkish Philatelic Associations, stated that he was pleased that the National Cancel Exhibition, which had
to be suspended due to the pandemic, was held in Kütahya on the 100th anniversary of the Great Victory.
M. Ziya Ağaoğulları said, “57 collections from 13 different philatelic associations affiliated to our federation participated in our exhibition. I would like to
thank all the collectors, philately friends, and the PTT community who participated in our exhibition and present my respect and affection.”
Awards Found Their Owners
After the philately products were exhibited within the scope of the National
Cancel Exhibition, the collectors who received awards in the competition were
announced. The Grand National Honor Award on behalf of the Ministry of
Transport and Infrastructure was presented to Serdar Yazgan by Ali Çelik,
Governor of Kütahya, and the Grand National Award on behalf of Turkish Post
(PTT) was presented to Yamaç Erhan by Hüseyin Tok, Deputy General Manager
of Turkish Post (PTT). The award night ended with a tile art-making show and
folklore performances.
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ARKEOLOJI - ESKI ESERLER VE

KÜLTÜREL MİRAS

ARCHAEOLOGY - ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE
Prof. Dr. Şebnem Sedef ÇOKAY KEPÇE
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Arkeoloji, geçmişin resmini çizer. İnsana ve
onun ortaya koyduğu geçmişe odaklanırken
o geçmişteki günlük hayatın tanımını
yapmaya çalışır.
Archaeology paints a picture of the past.
While focusing on human beings and the
history they have created, it tries to define
the daily life of the past.

İnsanlar arkeolojiyi kazı bilimi olarak tanır ve
arkeologları kıymetli nesne arayan maceraperestler olarak görme eğilimindedir. Elbette Hollywood filmlerinden görüp tanıdığımız Indiana
Jones veya Mumya filmindeki esrarengiz gizemleri çözmeye çalışan “araştırmacı” tiplemeleri
bunda büyük rol oynamaktadır. Ancak izleyicilerin ve dolayısıyla bundan etkilenip arkeolojiyi
bu şekilde algılayanların gözden kaçırdıkları
husus, söz konusu filmlerin çekildiği sahnelerin
genellikle 1900’lü yılların ilk 30 senesi içerisinde geçiyor olmasıdır. Aslında bu durum, arkeoloji tarihi ile de örtüşür. Çünkü arkeoloji bir
bilim dalı olarak doğmamıştır aksine koleksiyonerlik arzusunun bir sonucudur.
İnsanoğlunun gelişmesinde çok önemli aşamalardan biri olan koleksiyon merakı, aslında
en erken uygarlıklardan beri vardır. Ancak biz
bunun izlerini ilk olarak büyük imparatorlukların zaptettiği topraklardan topladığı ganimetlerle görebiliyoruz. Fethedilen yerlerden toplanan gösterişli nesneler galibiyetin temsili olarak halka sunulmuştur. Bu uygulama hiç kuşkusuz gösterişli ya da değerli nesne olarak
tanımladığımız arkeolojik eserlere sahip olmanın yanı sıra propaganda amacını da güdüyordu. Bireysel anlamda koleksiyon merakını ise
en erken Romalılarda izleyebiliyoruz. Zira
koleksiyonerlerin tedarikçilere yazdığı mektuplar günümüze ulaşmış durumda. Örneğin meşhur Romalı hatip Cicero, tedarikçisine istediği
Yunan heykellerini yazıyor bir mektubunda. Bir
diğerinde ise kendisine söz verilen eserin hâlâ
eline ulaşmamış olduğundan yakınıyor.

People recognize archaeology as the science for excavation and tend to see archaeologists as adventurers in search of precious objects. Of course, the “investigator” characters we know from Hollywood movies like Indiana Jones or The
Mummy, who are trying to solve mysteries, play a significant role in such a
perception. However, what viewers, and therefore those who are influenced by
this and perceive archaeology in this way, overlook is that the scenes in these
movies are usually set in the early 1900s or the early 30s. In fact, this coincides
with the history of archaeology. Because archaeology was not born as a science; on the contrary, it is the result of the desire to be a collector.
The curiosity of collecting, one of the most important stages in humankind’s
development, has existed since the earliest civilizations. However, we can only
see the initial evidence of this in the spoils collected by great empires from the
territories they conquered. The ostentatious objects collected from the conquered places were presented to the public as a representation of victory. This
practice was undoubtedly aimed at propaganda as well as possessing flashy or
valuable objects. The earliest individual interest in collecting can be traced
back to the Romans. Indeed, letters written by collectors to suppliers have survived to the present day. For example, the famous Roman orator Cicero wrote to
his supplier about the Greek statues he wanted. In another, he complains that
he still has not received the artifact he was promised.
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Koleksiyonerlik Orta Çağ boyunca devam etmiştir. Orta Çağ
dönemindeki bireysel koleksiyonlar hakkında daha fazla
bilgiye sahibiz. Özel arkadaşlara gösterilen, koleksiyon
sahibinin ilgisi kapsamında şekillenen eserlerin ve nesnelerin toplandığı mekânlara merak kabinesi ve bir başka
türüne de stüdyo adı verilmektedir. Roma dönemindeki
mektuplar gibi merak kabinelerini gösteren çeşitli resimler
kabinelerde biriktirilenler hakkında bize bilgi vermektedir.
Çeşitli heykelcikler, sikkeler, deniz kabukları, değişik taşlar
vs. Bu dönem ve sonrasında maceraperestlerin egzotik bölgelere ve Orta Doğu’ya seferleri başlar, sonrasında da giderek artar. Bugün İngiltere’deki British Museum, Amerika’daki Metropolitan Museum gibi dünyanın büyük müzelerinin koleksiyonlarında bulunan farklı uygarlıklara ait
eserlerin varlığı kısmen bu dönemde toplanan eserler ve
oluşan koleksiyonlara bağlıdır. Bu durum dünyanın çeşitli
ülkelerinde kültürel mirasa yaklaşımı da etkilemiştir. Örneğin İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde kültürel miras evrenseldir, tüm insanlığa aittir ve dolayısıyla
alınıp satılmaları doğaldır. Ancak ülkemiz, İtalya, Mısır gibi
ülkeler için kültürel miras önce çıktığı topraklara ardından
insanlığa ait kabul edilir.
Gezginlerin ve maceraperestlerin Anadolu, Ön Asya ve
Mısır’a uzanan yolculuklarının izlerine 1600’lü yıllardan itibaren rastlıyoruz. Bunlar sadece koleksiyonerlere eser satarak para kazanmak için değil aynı zamanda dinsel nedenlerle de yolculuk yapmışlardır. Üstelik ülkelerine döndükten
sonra çeşitli olağanüstü durumlar ile hırsızlık ve heyecanlı
olaylarla örülü yolculuk hikâyelerini yayımlamışlardır.
Bununla birlikte 1800’lü yıllardan sonra gelişmeye başlayan teknik imkânların da bir sonucu olarak eserlerin belgelenme sürecinin ciddiye alındığını, yapılan çizimlerin dikkatli ve dakik bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyebilmemiz mümkündür. Bu süreçte Anadolu ve ötesine yapılan
seyahatleri finanse eden ve sonrasında yayınlarını gerçekleştiren enstitü ve birliklerin kurulduğunu belirtmemiz
gerekir. Dilettanti Cemiyeti bunlardan biridir ve cemiyet
tarafından yayımlanmış seyahatlerin yayınlarına ulaşılabilir. Yavaş yavaş bilimsel nitelik kazanan bu çalışmalarda
seyyahların ekibinde coğrafyacıların, botanikçilerin, çizerlerin, mimarların da olduğu bilinmektedir. Yayınlarda yer
alan çizimler arkeologlar için önemlidir zira belki bugün var
olmayan bir anıtın ya da yapının o yıllardaki görünümü
hakkında bilgi sahibi olabilmemiz söz konusudur. Yine de
bu yayınlara dikkatle yaklaşmak da gerekir; bazı çizimlerin
abartılı olduğu görülmektedir.
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Collecting continued throughout the Middle Ages. This
time we know more about individual collections. Cabinets of curiosities, and in another form, studios, are
places designed in accordance with the collector’s
interest, where artifacts and objects were collected and
shown to special friends. Like letters from the Roman
period, varied paintings depicting cabinets of curiosities give us information about what was collected in
them, such as various statuettes, coins, shells, stones,
etc. During and after this period, the expeditions of
adventurers to exotic regions and the Middle East
began and gradually increased. The presence of artifacts from different civilizations in the collections of the
world’s great museums, such as the British Museum in
England and the Metropolitan Museum in the United
States, is partly due to the artifacts collected and collections formed during this period. This situation has
also affected the approach to cultural heritage in various countries worldwide. For example, in countries
such as the UK and the USA, cultural heritage is universal; it belongs to all humanity; therefore, it is natural to buy and sell it. However, in countries such as our
country, Italy and Egypt, cultural heritage is considered to belong first to the land from which it originated
and then to humanity.

Traces of the journeys of travelers and adventurers to
Anatolia, Asia Minor, and Egypt can be traced back to
the 1600s. They traveled not only to make money by selling artifacts to collectors but also for religious reasons.
Moreover, after they returned to their countries, they
published their travel stories, which were woven with
various extraordinary events, stories of theft, and exciting events. However, it is possible to say that after the
1800s, as a result of the technical possibilities that
began to develop, the process of documenting the artifacts was taken seriously, and the drawings were made
carefully and precisely. It is worth noting that during
this period, institutes and associations were established
that financed the travels to Anatolia and beyond and
subsequently published their works. The Society of
Dilettanti is one of them, and the journals of the travels
published by the society are available. These works, which gradually acquired a scientific character, are known
to have included geographers, botanists, illustrators,
and architects in the team of travelers. The drawings in
these publications are critical for archaeologists as they
may provide us with information about the appearance
of a monument or a building that does not exist today.
Nevertheless, these publications should be cautiously
approached; some drawings are exaggerated.
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Günümüzde hızla ilerleyen
teknolojik gelişmeler, arkeolojik
araştırmalara destek olmakta ve
daha fazla verinin elde edilmesine
imkân sağlamaktadır.

Tüm bu süreçte Anadolu topraklarında hüküm süren Osmanlılarda da durum
benzer şekilde ilerler. Koleksiyonlar padişahlar tarafından oluşturulduğu gibi
yine padişahlara getirilen hediyelerden de oluşan koleksiyonlar vardır.
Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu söz konusu toprakların hâkimiydi.
Avrupalılar kadar eski eserlere karşı merak sahibi olmak imparatordan imparatora değişiyordu.
Böylece arkeoloji yavaş yavaş bir bilim dalı hâlini almaya başlamıştır. Arkeoloji, Eski Yunanca arkhaios (eski) ve logos (bilim) sözcüklerinin türemesinden
meydana gelen bir terimdir ve eskinin bilimidir. Her ne kadar çıkış noktası
koleksiyonerlik olsa da bir bilim dalı olmasıyla beraber bu yaklaşım terk edilmiştir. Arkeoloji geçmişin resmini çizer. İnsana ve onun ortaya koyduğu geçmişe odaklanırken o geçmişteki günlük hayatın tanımını yapmaya çalışır.
İnsan ile ilgilenen antropolojinin bir alt dalı olarak değerlendirilmesi gerekir.
Antropoloji modern insanı inceler, arkeoloji geçmişte yaşamış insanı değerlendirir. Bu nedenle genel kanının aksine önemli olan değerli nesne kavramı
arkeolojik çalışmalar için geçerli değildir.
Arkeologlar aslında bir dedektif gibi çalışır. Buluntunun durumu, konumu, yönü
gibi bilgiler nesnenin son kullanımı hakkında bilgi verdiğinden önemlidir.
Bunun ötesinde çalışılan mekânın işlevinin tanımlanabilmesi büyük oranda
içindeki buluntular sayesinde gerçekleşir. Örneğin zemin seviyesinde karşımıza
çıkan bir dokuma gereci ile toprak dolguda bulduğumuz bir başkası söz konusu
alanın hikâyesini değiştirir. Bu da mekânın yorumlanmasını etkiler. Dolayısıyla
arkeoloji gerçekten yavaş çalışılması gereken bir bilim dalıdır, bu anlamda verilerin bir araya getirilerek yeni yorumların yapılması da yavaş ilerlemektedir.

Arkeologlar çok iyi bir belgeleme yapmak
zorundadır. Zira binlerce yıl toprak altında
kalarak bir şekilde korunmayı başarmış bir
alana müdahale edilmektedir. Bu durumda
çok iyi belgeleme ile verinin mevcut hâlinin
sonraki kuşaklara aktarılabilmesi de gereklidir. Günümüzde hızla ilerleyen teknolojik
gelişmeler arkeolojik araştırmalara destek
olmakta ve daha fazla verinin elde edilmesine
imkân sağlamaktadır. Örneğin bir mekânda
bulunmuş taş kapların içinden alınan örneklerin incelenmesiyle kabın içeriğini saptayabilmek söz konusudur. Çok basit bir örnekle
açıklayacak olursak henüz yerleşik yaşamın
ve tarımın başladığı coğrafyada yürütülen
kazılarda bulunmuş kap parçalarının kesitinde saptanan süt kalıntıları veya tohum partikülleri; kabın içeriğini dolayısıyla hangi ürünün üretildiğini, söz konusu ürünün mevcut
coğrafyaya mı ait yoksa başka bir yerden mi
gelmiş olduğunu ya da satın alındıysa bölgeler arası ilişkileri işaret edebilecek veriler
sunar. Bu ve benzeri konularda örnekleri arttırabilmek mümkündür.
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The Ottomans, who ruled Anatolia throughout this
period, followed a similar pattern. The sultans created collections; the first one to collect artifacts
was Sultan Mehmet the Conqueror, but there were
also collections of gifts brought to them. However,
the Ottoman Empire tended to see itself as the
ruler of the territories in question. Therefore, it
varied from the emperor to emperor to be as curious about antiquities as Europeans.
Thus, archaeology gradually started to become a
branch of science. Archaeology is a term derived
from the Ancient Greek words arkhaios (old) and
logos (science) and is the science of the old. Although its starting point was collecting, this approach was abandoned when it became a science.
Archaeology paints a picture of the past. While
focusing on human beings and the history they
have created, it tries to define daily life in that past.
It should be considered a sub-branch of anthropology that deals with human beings. Anthropology studies modern man; archaeology evaluates
the man who lived in the past. For this reason,
contrary to popular belief, the concept of valuable
objects does not apply to archaeological studies.
Archaeologists actually work like detectives. Information such as the condition, location, and direction of the find is important as it gives information
about the object’s end use. Beyond this, the function of the space under study can be defined to a
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great extent thanks to the artifacts found within it.
For example, a weaving tool found at ground level,
and another found in a landfill change the story of
the site in question, which in turn affects the
interpretation of the space. Therefore, archaeology
is a discipline that needs to be worked on slowly,
and in this sense, bringing the data together and
making new interpretations also progresses slowly.
Archaeologists have to make excellent documentation because they are intervening in an area that
has somehow managed to be preserved by remaining under the ground for thousands of years. In
this case, it is also necessary to be able to transfer
the current state of the data to the next generations with the proper documentation. Today, rapidly
advancing technological developments support
archaeological research and enable more data to
be obtained. For example, it is possible to determine the contents of stone vessels found in a place
by analyzing the samples taken. To give a simple
example, milk residues or seed particles detected
on the surface of vessel fragments found during
excavations in a geography where settled life and
agriculture have just begun provide data that can
indicate the content of the vessel; thus, the material produced, whether the material in question
belongs to the current geography or came from
elsewhere, or if it was purchased, the relations
between regions. It is possible to increase the
number of examples in this and similar areas.
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Today, rapidly
advancing
technological
developments support
archaeological research
and enable more data
to be obtained.
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UNESCO, ICOMOS
gibi uluslararası
kuruluşlar, eski
yapılardaki
koruma
yöntemlerine
ilişkin ilkeler
belirlemiştir.
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Amaç geçmiş zamandan günümüze gelebilmiş
verileri en iyi şekilde elde etmek olduğundan
son yıllarda arkeoloji ile fen bilimlerinin ortaklaşa çalışmaları artmıştır. Öte yandan daha
yakın dönemlere ait bulgular tarih öncesi
dönemlere nazaran daha çok ve farklı bilgiler de
sunabilmektedir. Günümüzde giderek yaygınlaşan teknolojiler kullanılarak bir yapıyı oluşturan çeşitli ögelerin üç boyutlu taramasının
yapılabilmesi, böylece yapının sanal ortamda
bir canlandırmasının – rekonstrüksiyon - ortaya
konulabilmesi önemlidir. Bunun ardından yine
uygun malzeme ve davranışlarla söz konusu
yapı restore edilerek ayağa kaldırılabilir.
Mimari açıdan bu tekniklerin varlığı beraberinde koruma ve kullanma politikasının da geliştirilmesine imkân sağlar. Örneğin; “Yapının
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tamamen ayağa kaldırılması gerekli midir?
Mevcut kalıntılar kullanılarak, yeni malzeme
eklemeden mevcut kısımlar ayağa kaldırılabilir
mi? Tamamlama yapının neresinde, niçin, nasıl
kullanılmalıdır?” gibi soruların çok iyi cevaplandırılması da gereklidir. Tüm bu sorular hem
Türkiye’de hem de dünyanın başka ülkelerinde
somut kültürel mirasın korunmasına yönelik
yaklaşımlarla tartışılmaktadır. Öte yandan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO), Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) gibi uluslararası kuruluşlar eski
yapılardaki koruma yöntemlerine karşı ilkeler
belirlemiştir. Bu kuruluşlarda alınan ilke kararları, kararı imzalayan devletler tarafından
uygulanmaktadır. Ülkemiz de söz konusu
kuruluşların korumaya yönelik aldığı çeşitli
kararları imzalamıştır.
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Since the aim is to obtain the best possible
data from the past to the present, the collaboration between archaeology and science has
increased in recent years. Archaeometric
analyses carried out on existing materials
make it possible to know the content of the
find, the material from which it was made, and
even its period. On the other hand, findings
from more recent periods can provide more
and different information than prehistoric
periods. It is important to be able to make
three-dimensional scans of the various elements that make up a building using the technologies that are becoming increasingly
widespread today so that a virtual reconstruction of the building can be created. After this,
the building can be restored with appropriate
materials and methods.
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The existence of these architectural techniques
allows for the development of a conservation
and utilization policy. For example, “Is it necessary to completely restore the building? Can the
existing parts be restored by using the existing
remains without adding new materials? Where,
why, and how should the completion be used in
the building?” should be answered very well. All
these questions are discussed not only in our
country but also in other countries of the world
with approaches to the protection of tangible
cultural heritage. On the other hand, international organizations such as UNESCO and ICOMOS
have set principles for conservation methods in
old buildings. The decisions taken in these organizations are implemented by the signatory states; our country has also signed various decisions taken by these organizations.
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International
organizations such
as UNESCO and
ICOMOS have laid
guidelines for
conservation
methods in old
buildings.
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Ülkemiz hemen hepimizin ilkokuldan itibaren
aşina olduğu Doğu ile Batı arasındaki köprü
özelliği nedeniyle çeşitli yönlerden göçler almış,
üzerinde tarihin en erken dönemlerinden itibaren kalıntılar bulunan dolayısıyla insanlık geçmişinin çok uzun bir dönemini barındıran birbirinden farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir
coğrafyadır. Bu coğrafyada arkeolojinin tarih
öncesi, protohistorya ve klasik arkeoloji gibi farklı dallarında uzman yüzlerce arkeolog çalışmaktadır. Ayrıca farklı dönemleri yansıtan seramik,
metal, taş buluntular her biri ayrı uzmanlık alanına sahip kişilerce çalışılmakta ve Anadolu’nun
kadim geçmişinin resmi çizilmektedir. Öte yandan şunu hemen kabul etmemiz gerekir ki sayısız eser hemen her gün karşımıza çıkmaktadır.
Üstelik son yıllarda yol yapım çalışmaları ya da
baraj inşaatları, metro çalışmaları gibi altyapı
faaliyetlerinde sıkça eski eserlerle karşılaşılmak-
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tadır. Bu alanlarda tarihî açıdan değerli eserlerin
ortaya çıkarılması için yapılan kazılar olarak
adlandırdığımız kurtarma kazıları yapılmalı, elde
edilen eserler uzman eller tarafından hızla belgelenerek kaldırılmalıdır.
Bizler sıradan bir gün yolda yürürken bir Osmanlı şadırvanını veya bir Bizans duvarını görür ya
da bir Selçuklu yapısına rastlarız. Kentlerimizin
hafızasında bu yapılar, duvarlar ve kalıntılar
belirli bir kimlik oluşturur. Her gün gördüğümüz
şeyler bir süre sonra sıradanlaşır ve görülmez
olur. Bizi dünyanın pek çok ülkesinden ayıran
husus da budur. Bize sıradan gelenler aslında
insanlık tarihi için önemlidir. Bu nedenle eski
eserlere sahip çıkmamız, arkeolojiyi değerli nesne kavramından uzak bir bilim dalı olarak algılamamız ve eserlerin bulunduğu yerdeki kıymetini anlamamız önemlidir.
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Arkeolojiyi değerli
nesneler
bulmaktan uzak
bir bilim dalı
olarak
algılamamız ve
eserlerin
bulunduğu yerdeki
kıymetini
anlamamız
önemlidir.

Osmanlı mimarisinde kuş evleri / Ayazma Camii - Birdhouses in Ottoman architecture / Ayazma Mosque
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It is essential that we perceive archaeology as
a branch of science that is far from finding
valuable objects and that we understand the
value of artifacts where they are located.

Our country is located in a geography that has received migrations from various directions due to its
bridge feature between the east and the west, which
almost all of us have been familiar with since elementary school, and which has remains from the
earliest periods of humanity, thus harboring a very
long period of human history, where different cultures live side by side, all together. Hundreds of archaeologists specialized in different branches of archaeology such as prehistory, protohistory, and classical archaeology work in this geography. In addition, ceramic, metal, and stone findings focusing on
different periods are studied by people with different specialties, and a picture of Anatolia’s ancient
past is drawn. On the other hand, we should immediately acknowledge that countless artifacts are
encountered almost every day. Moreover, ancient
artifacts have been frequently encountered in road
construction or infrastructure activities such as
dam constructions and subway works in recent
years. Archaeological remains in these areas need to
be quickly documented and removed by expert hands in what is called rescue excavations.
As we walk down the street on an ordinary day, we
see an Ottoman fountain or a Byzantine wall or
come across a Selçuklu structure. These buildings,
walls, and ruins form a specific identity in the
memory of our cities. Things we see every day become ordinary and invisible after a while. This is what
distinguishes us from many countries of the world.
What seems ordinary to us is actually important for
human history. For this reason, it is crucial that we
protect ancient artifacts, perceive archaeology as a
branch of science far from the concept of valuable
objects, and understand the value of artifacts where
they are found.

İshak Paşa Sarayı / Doğubeyazıt - Ağrı / İshak Pasha Palace / Doğubeyazıt - Ağrı
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DÜNYA’NIN
EN GIZEMLI ROTASI:
KAHIRE
THE WORLD’S MOST MYSTERIOUS DESTINATION: CAIRO
S. Merve İLBAK TAHMAZ
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Dünya’daki pek çok efsaneye ev sahipliği
yapan Mısır, 5000 yıllık tarihiyle tüm imparatorluklar ve modern çağ devletleri için bir
cazibe merkezi olmuştur. Müzecilik ve sanat
koleksiyonerliğinin tüm tarihçesi boyunca
kurumlar ve kişiler bu topraklardan bir parçaya sahip olabilmek için yarışmışlar, Mısır’ı
illegal hazine avlarının merkezine dönüştürmüşlerdir. Üzerine binlerce kitap yazılan, bir
o kadar da film çekilen bu gizemli coğrafya;
krallar, kraliçeler ve tanrıların çok olduğu
bereketli bir vadide yükselmiştir: Nil Vadisi…
Pek çok farklı kültürün ve inancın buluştuğu
bir şehir olan Kahire, farklı beklentileri olan
her turiste hitap eden pek çok farklı seçeneğiyle keyifli bir rota olacaktır.

Egypt, home to many of the world’s historical
legends, has been a center of attraction for
all empires and modern-day states with its
5000 years of history. Throughout the entire
history of museology and art collecting, institutions and individuals have competed to
own a piece of this land, turning Egypt into
the center of illegal treasure hunts. This mysterious geography, on which thousands of
books have been written, and many movies
have been made, has risen in a fertile valley
where kings, queens, and gods abound: Nile
Valley... Cairo, a city where many different
cultures and beliefs meet, will be a pleasant
route with many other options that appeal to
every tourist with different expectations.
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Gize Piramidleri - Kahire / Mısır - Giza Pyramids - Cairo / Egypt

Araştırmacılar için
hâlâ pek çok gizemi
koruyan bu yapılar,
inşa edildikleri
tarihler düşünülünce
mucizevi bir çabanın
sonuçları olarak
karşımıza çıkarlar.

ANTİK MÜHENDİSLİĞİN ZİRVESİ:
PİRAMİTLER
Piramitler genellikle üçgen prizması şeklindeki
formlardan oluşan, ruhun öteki dünyaya geçişini kolaylaştırmak için firavunlar tarafından inşa
ettirilen mezar alanlarıdır. Çoğunlukla Giza Platosu’nda bulunan meşhur Keops, Kefren, Mikerinos Piramidleri’nden ibaret sanılsa da Nil
Vadisi, Mezopotamya, Afrika Kıtası gibi dünyanın pek çok noktasında çeşitli amaçlarla inşa
edilmiş mühendislik harikalarıdır. Araştırmacılar için hâlâ pek çok gizemi koruyan bu yapılar,
inşa edildikleri tarihler düşünülünce mucizevi
bir çabanın sonuçları olarak karşımıza çıkarlar.
Giza Piramidleri, 4. Firavun Hanedanlığı döneminde yaşamış olan krallar için mezar olarak
inşa edilmiştir. Bu piramitler baba, oğul ve

torun için yan yana inşa edilmişlerdir.
Mısır’daki piramit yapıları arasında en göze
çarpan örnek, on üç dönümü kaplayan ve
2.300.000 taş bloktan oluşan bir tabana
sahip, antik dünyanın yedi harikasından
sonuncusu olan Giza Platosu’ndaki Büyük
Keops Piramidi’dir. Piramidin önünde antik
dünyanın ayakta kalan en büyük heykellerinden birisi olan insan başlı, hayvan bedeninden
oluşan, Sfenks görülebilir. Bu bölgedeki bir
diğer önemli yer ise Gemi Müzesi’dir. Keops
Piramidi’nin arka tarafında bulunan bu müzede, Firavun’un öteki dünyaya geçerken kullanacağı gemi bulunuyor. Bulunan parçalar bir
araya getirilerek restore edilmiş ve müze alanında sergilenmektedir. Piramitlerin hepsini
tek seferde görmek için kombine bilet alınarak
bu bölgedeki gezi tamamlanabilir.

THE PINNACLE OF ANCIENT
ENGINEERING: PYRAMIDS
Pyramids are burial sites, usually in the form of a
triangular prism, built by the order of the pharaohs to facilitate the passage of the soul to the
other world. Although they are mainly thought
to consist of the famous Pyramids of Cheops,
Kefren, and Mikerinos on the Giza Plateau, they
are engineering marvels built for various purposes in many parts of the world, such as the Nile
Valley, Mesopotamia, and the African continent.
These structures, which still preserve many mysteries for researchers, appear as the results of a
miraculous effort considering the dates they
were built.
The Pyramids of Giza were built as tombs for the
kings who lived during the 4th Pharaonic Dynast-

y. These pyramids were built side by side for father, son, and grandson. Among the pyramid structures in Egypt, the most outstanding example is
the Great Pyramid of Cheops on the Giza Plateau,
the last of the seven wonders of the ancient world, which covers thirteen acres and has a base of
2,300,000 stone blocks. The Sphinx, an animal
body with a human head, one of the largest surviving statues of the ancient world, can be seen
in front of the pyramid. Another important site in
this area is the Giza Solar Boat Museum. Located
at the back of the Pyramid of Cheops, this
museum houses the ship that the Pharaoh
would use to pass to the other world. The pieces
found were brought together, restored, and exhibited in the museum area. In order to see all of
the pyramids at once, you can buy a combined
ticket and complete the trip to this region.

These structures, which
still preserve many
mysteries for
researchers, appear as
the results of a
miraculous effort,
considering their
construction dates.
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Zoser Piramidi,
döneminin en yüksek
yapısı olmanın yanında
bölge bütün bir
kompleks olarak inşa
edilmiştir.
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MISIR’IN EN ESKİ PİRAMİDİ:
ZOSER PİRAMİDİ
Kahire’nin dışında konumlanmış olan Sakkara,
Mısır tarihi hakkındaki pek çok şeyi değiştirdi.
Sakkara Antik Mezarlığı, Mısır’ın eski başkenti
olan Memphis’te bulunuyor. Bölge, Zoser Piramidi, hayvan mumyalarının bulunduğu mezarlık
alanı gibi alanlardan oluşuyor.
Piramitin ilk olarak M.Ö. 2600’lü yıllarda inşa
edildiği ve sayısı sürekli artacak olacak bu yapı
geleneğinin ilki olduğu düşünülmektedir. Üçüncü
hanedan olan Kral Zoser döneminde kralın veziri
ve baş mimar Imhotep tarafından tasarlanmıştır.
Mimari yapılarda taş malzeme, bu döneme kadar
etkin bir biçimde kullanılmamıştır. Taşın kalıcılığı
karşısında, herkes etkilenmiştir. Kral Zoser, anıtlar
ve tapınaklar inşa etmek konusunda etkin bir tavır
sergilemiştir. Zoser Piramiti, döneminin en yüksek
yapısı olmanın yanında bölge bütün bir kompleks
olarak inşa edilmiştir. Bölgede rahiplere ait evler,
idari yapılar, türbe ve mezarlıklar kurulmuş, alan
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yaşayan bir yere dönüştürülmüştür.
Zoser Piramiti tamamlandığında 62 metre yüksekliğinde, pek çok caydırıcı sahte kapının eklendiği, iç avlu ve tapınak alanından oluşan bir yapı
olarak nihayete ermiştir. Bölgenin inşası, Zoser
’in ölümünden önce tamamlanmıştır. Zoser
sonuçtan o kadar memnun kalmıştır ki, geleneği
yıkarak, yapının çeşitli yerlerine Imhotep’in adını
da ekletmiştir. Bugün kompleks, Basamak Piramidi, Kuzey Evi, Güney Evi, Serdab, Heb Sed Mahkemesi, Güney Mezarı, Tapınak T ve Kuzey Morg
Tapınağı’nı da içine alan duvarlar ile çevrili bir
şehir tarzındadır.

Besides being the tallest structure of its time,
the Pyramid of Djoser was built as a whole
complex in the region.

Bugün turistler tarafından çekim merkezine
dönüşen Sakkara Antik Mezarlığı, Kahire’yi gezmeye gelen turistler için günübirlik bir rota olarak
gezi programlarına eklenmektedir. Aynı rotaya
Dahshur’un Kırmızı Piramidi ve Bükülü Piramidi
de eklenerek bir tam günlük bir gezi planı oluşturmak da mümkündür.

It is thought that the pyramid was first built around
2600 BC and was the first in an ever-increasing building tradition. It was designed by the king’s vizier and
chief architect Imhotep during the reign of King Djoser, the third dynasty. Stone was not used effectively in
architecture until this period. Everyone was impressed by the permanence of the stone. King Djoser was
active in building monuments and temples. The Pyramid of Djoser was the tallest structure of its period,
and the area was built as a whole complex. Houses for
priests, administrative buildings, mausoleums, and
cemeteries were established in the area, transforming
it into a living place.

EGYPT’S OLDEST PYRAMID:
THE PYRAMID OF DJOSER
Located outside Cairo, Saqqara has changed much
about Egyptian history. The necropolis of Saqqara is
located in Memphis, the ancient capital of Egypt. The
site consists of the Pyramid of Djoser and burial
ground with animal mummies.

When completed, the Pyramid of Djoser ended up
being 62 meters high, consisting of an inner courtyard
and temple area, to which many deterrent false gates
were added. Construction of the site was completed
before Djoser’s death. Djoser was so pleased with the
result that he broke with tradition and had Imhotep’s
name added to various parts of the structure. Today
the complex is a walled city, including the Pyramid of
Djoser, the House of the North, the House of the South, the Serdab, the Heb Sed Court, the South Tomb,
Temple T, and the Northern Mortuary Temple.
Today, the necropolis of Saqqara has become a center
of attraction for tourists and is included in the itinerary as a day trip for tourists visiting Cairo. It is also
possible to add the Red Pyramid and the Bent Pyramid of Dahshur to the same route to create a full-day
excursion plan.

Piramidin taş merdivenleri ve duvar girişi
Pyramid’s stone stairs and wall entrance
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Mısır’ın yüzlerce yıllık tarihini yansıtan Mısır Müzesi
The Museum of Egyptian Antiquities, reflecting the
centuries-old history of Egypt
Mısır Müzesi, dünyada en çok
turist çeken alanlardan biridir.

The Museum of Egyptian
Antiquities is one of the
top tourist attractions in
the world.

MISIR MÜZESİ
Dünyanın en büyük müzelerinden birisi olan
Mısır Müzesi, bölgeden çıkan kıymetli eserlerin bir araya toplandığı önemli bir koleksiyondur. 1857 yılında Fransız mısırbilimci
Auguste Mariette tarafından kurulmuş ve
1897 yılında Kahire Şehir Merkezi’ndeki yerine taşınmıştır. Müzenin en önemli koleksiyonu 1922 yılında Howard Carter tarafından
açığa çıkarılan Tutankhamun’un hazinelerinin olduğu bölümdür. Şimdiye kadar keşfedilen zengin ve sağlam koleksiyonlardan
biridir. Bu bölüm şu anda en çok turist çeken
müze alanlarından birisidir.

The Museum of Egyptian Antiquities
One of the largest museums in the world, the
Egyptian Museum is home to an important
collection of precious artifacts from the region. Founded in 1858 by the French Egyptologist Auguste Mariette, it moved to its current location in Cairo City Center in 1901. The
museum’s most important collection is the
section containing the treasures of Tutankhamun, unearthed by Howard Carter in 1922.
It is the richest and most intact collection
ever discovered. This section is now one of
the most popular tourist attractions.
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İslam mimarisinin eşsiz örneklerinden
biri olan El-Ezher Camii
Al-Azhar Mosque, one of the
unique examples of Islamic
architecture

Kahire’de kurulan ilk cami olan
El- Ezher Camii ile şehire bin
minareli şehir unvanı verilmiştir.

Al-Azhar Mosque, the first
mosque built in Cairo, gave the
city the title of the city with a
thousand minarets.

EL-EZHER CAMİİ
El-Ezher Camii, Fâtımî döneminden kalma en özel eserlerden birisi olarak Kahire’de yükselmektedir. Milattan sonra
972 yılında tamamlanan bu
kompleks yapı içerisinde dünyanın en eski üniversitelerinden birini de barındırmaktadır.
El-Ezher Üniversitesi bugün,
dünyanın en prestijli İlahiyat
Fakülteleri’nden birisidir.

AL-AZHAR MOSQUE
The Al-Azhar Mosque rises in
Cairo as one of the most special monuments from the Fatimid era. This complex, completed in 972 AD, also houses
one of the oldest universities
in the world. Today, Al-Azhar
University is one of the most
prestigious theological faculties in the world.

İslam medeniyetinin tarihsel gelişimini yansıtan İslam Eserleri Müzesi
The Museum of Islamic Art, reflecting the historical development of Islamic civilization
İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
2014 yılında bombalı saldırı sonrası ağır
hasar alıp kapanan bu müze, uzun bir restorasyon sonucunda tekrar turistlerin ziyaretine açılmıştır. Müze koleksiyonu Kuzey
Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere,
İslam kültür ve sanatına ait pek çok eseri
koleksiyonunda barındırmaktadır. Osmanlı
çinilerinden Eyyûbî seramiklerine, halılardan el yazması Kuran-ı Kerim’e kadar geniş
yelpazede eserler bulunmaktadır.

THE MUSEUM OF ISLAMIC ART (MIA)
In 2014, this museum was severely damaged and closed after a bomb attack, but it
is now open to tourists again after a lengthy restoration. The museum’s collection includes many Islamic culture and art
artifacts, particularly from North Africa
and the Middle East. From Ottoman tiles
to Ayyubid ceramics, from carpets to
manuscripts of the Quran, there is a wide
range of artifacts.
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İbn Tolun Camii’nin avlusundan bir görünüş
The courtyard of Ibn Tulun Mosque
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Tamamı tuğla ile inşa edilen İbn
Tolun Camii Abbasî mimarisinden
izler taşır.

The Mosque of Ibn Tulun, built
entirely with bricks, bears traces
of Abbasid architecture.

İBN TOLUN CAMİİ
Kahire’de yer alan en eski yapılardan birisi olan İbn Tolun
Camii, milattan sonra 879 yılında tamamlanmıştır. Yapıldığı
tarihte bölgenin en büyük
camisi olan yapı; ahşap oymaları, altın mozaik süslemeleri ile
benzerlerinden ayrışan bir tarzdadır. Üst platformu seyir terası
olarak hizmet veren bu camiyi,
panoramik bir manzara görmek
isteyen ziyaretçiler mutlaka
gezi planlarına eklemeliler.

THE MOSQUE OF IBN TULUN
The Ibn Tulun Mosque, one of
the oldest buildings in Cairo,
was completed in 879 AD. The
building, the largest mosque in
the region at the time it was
built, is distinguished from its
counterparts with its wood carvings and gold mosaic decorations. Visitors who want to see a
panoramic view of this mosque,
whose upper platform serves as
an observation terrace, should
definitely add it to their sightseeing plans.
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Mısır halkının yaşam kaynağı Nil Nehri / The Nile River, the source of life for the Egyptian people
NİL NEHRİ
Kahire’nin kalbi olan Nil Nehri, tarih boyunca bölgede yaşamın kaynağı olmuştur. Hem
beslenme, tarım ve hayvancılık gibi ihtiyaçlar için su kaynağı olmuş hem de coğrafya
boyunca ulaşım ve taşımacılık için kullanılmıştır. Günümüzde turist rotalarının
önemli noktalarından olan Nil Nehri,
Mısır’ın tarihî rotasını panoramik olarak
görmek isteyenlerin de tercih ettiği bir
lokasyondur. Nehir kenarındaki yeme, içme
ve eğlence mekânları turistlerin tercih ettiği
yerlerdendir. Bunun dışında nehirde yapılan tekne turları ve Mısır’ı boydan boya
gezen Nil Nehri Gemi Turları da turistler için
cazibe merkezine dönüşebilmektedir.

THE NILE
The Nile River, the heart of Cairo, has been the
source of life in the region throughout history.
It has not only been a source of water for needs such as nutrition, agriculture, and animal
husbandry but has also been used for
transportation and shipping throughout the
geography. Today, the Nile River is one of the
most important points of tourist routes and is
also a preferred location for those who want to
see Egypt’s historical route panoramically.
Food and beverage and entertainment venues
by the river are among the places preferred by
tourists. Apart from this, boat tours on the Nile
and Nile cruise tours that sail across Egypt can
also become a center of attraction for tourists.
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ADIM ADIM MUTLULUK:
TREKKING
STEP BY STEP HAPPINESS: TREKKING
Doğa KAZICI

Spor / Sport

Trekking ya da bir diğer ismiyle doğa yürüyüşleri sporunun son yıllarda ülkemizdeki önemi
artmıştır. Başlangıçta insanların doğada
bulunmak amacıyla kişisel veya grup hâlinde
etkinlik olarak yaptığı trekking, günümüzde
alternatif turizm ile ekonomik bir boyut
kazanmıştır. Bir nevi doğa yürüyüşü olan bu
spor dağlık bölgeler ve ormanlarda ekip çalışması olarak gerçekleştirilir. Macera ve aksiyonu yaşatan bu spor dalının deneyimli bir ekip
başı ile yapılması önerilir. Türkiye’de 1980’lerden sonra gelişme gösteren trekking, Avrupa
kentlerinde de yerini almıştır.

The popularity of trekking, also known as
nature walks, has increased in our country in
recent years. Trekking, initially practiced by
nature-loving people as a personal or group
activity to be in nature, has gained an economic dimension with alternative tourism
today. This sport, which is a kind of hiking, is
carried out as teamwork in mountainous
regions and forests. It is recommended to do
this sport, which provides adventure and action, with an experienced team leader. Trekking,
which developed in Türkiye after the 1980s,
has also taken place in European cities.
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Trekking nedir?
Trekking, doğada genelde gruplar hâlinde
herhangi bir ulaşım aracı kullanmadan
yürüyerek yapılan bir spor dalıdır. ‘‘Trek’’
kelimesi İngilizcede yürüyerek çıkılan uzun
yolculuk anlamına gelmektedir. Bu tanım
da bizlere trekking sporunun özünde yürüyüş olduğunu göstermektedir. Trekking,
özellikle sürekli oturarak çalışan insanlar
için harika bir egzersiz sayılır. Bu sporu
yaparken kolaylaştırmak için bir yürüyüş
ayakkabısı ve orta boy bir sırt çantası yeterli olmaktadır. Diğer sporlar ile karşılaştırıldığında trekking biraz daha yorucu gözükmektedir. Daha fazla malzeme gerektiren,
daha zor yollarda yürünen ve hatta gece
doğada kamp yaparak ertesi gün yola
devam edilen bir faaliyettir. Uzun süreli bir
aktivite olduğu için yürüyüşe çıkmadan
önce hazırlık yapmak önemlidir.

What is trekking?
Trekking is a sport usually done on foot in
nature without any means of transportation. The word trek means a long journey on
foot in English. This definition shows us
that the essence of trekking is walking.
Trekking is considered a great exercise,
especially for people who work sitting down
all the time. A pair of hiking shoes and a
medium-sized backpack are enough to
facilitate this sport. Compared to other
hiking, this one seems a bit more strenuous. It is an activity that requires more
equipment, walking on more challenging
roads, and even camping in nature at night
and continuing the next day. Since it is a
long-term activity, preparing before trekking is essential.

Spor / Sport
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Nasıl yapılır?
Trekking, her mevsimde yapılabilir ancak
ortam ve hava şartlarına göre hazırlanmak
önemlidir. Kıyafet seçiminde katman sistemine dikkat etmeli, yağmur ve soğuk geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Yanınıza alacağınız malzemeler uygun ağırlıkta
olmalıdır. Trekking esnasında kullanılması
gereken temel malzemeler ise şöyledir:
• 20-30 litrelik sırt çantası
• Atıştırmalık yiyecekler
• Matara ve yeterli miktarda su
• Cep telefonu
• Pusula ve harita
• İlk yardım kiti
• Cep çakısı
• Kimlik ve nakit para
• Poşet
Bu malzemeler trekking için olmazsa
olmazlardandır. Ayrıca kendi kişisel ihtiyaçlarınız ve hava koşullarına göre alacağınız
malzemeler farklılık gösterebilir. İster tek
başınıza ister grup hâlinde gerçekleştirebileceğiniz bu sporda bilmediğiniz bir bölgede olmamanız önemlidir. Yürüyüş ve kamp
yapılacak bölge önceden belirlenmeli rota
buna göre oluşturmalıdır. Bilinmeyen bölgelere gidildiğinde yalnız kalınmaması ve
bölgeyi iyi bilen bir rehberin grupta olmasına özen gösterilmelidir. Sonrasında belirlenen rota üzerinde, gidilecek yöne hafif tempolu sportif yürüyüşler ile yola çıkılır. Yürüyüş esnasında tek sıra olmak önemlidir.
Yapılan yürüyüşler ile birlikte iletişim de
önemlidir ve bu iletişimi sağlamak için
belirli bazı kurallar vardır. Bağırmak ya da
seslenmek yerine kişi söyleyeceklerini ön ya
da arka tarafa söyleyerek iletişimi sağlar.

Spor / Sport
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How to do it?
Trekking can be done in all seasons, but it is
crucial to be prepared for the environment
and weather conditions. When choosing
clothes, you should pay attention to the
layering system and prefer rain and
cold-proof clothes. The materials you take
with you should be of the appropriate weight. The basic materials that should be used
during trekking are as follows:
• 20–30 liter backpack
• Snack foods
• Flask and sufficient water
• Cell phone
• Compass and map
• First aid kit
• Pocket knife
• ID and cash
• Bag
These materials are essential for trekking.
In addition, the materials you buy may vary according to your needs and weather conditions. It is important not to be in an unfamiliar area in this sport, which you can do
alone or in a group. The region to be hiked
and camped should be determined in
advance, and the route should be created
accordingly. It would be best if you were not
alone or have a guide who knows the area
well with you until you get to know it from
start to finish. Then, on the determined
route, set off with light-paced sportive
walks in the direction to be traveled. It is
important to be single file during the trek.
Communication is also vital during the walks,
and certain rules ensure it. Instead of shouting or calling out, the person communicates
by saying what to say to the front or back.

68

Faydaları nelerdir?
Doğa yürüyüşlerinin insan sağlığı ve psikolojisi açısından oldukça olumlu etkileri uzmanlarca kabul edilmektedir.
Genç ya da yaşlı fark etmeksizin yürümek en sağlıklı yaşam biçimidir. Özellikle temiz havada, şehirden uzakta ve doğa
içinde yapıldığı zaman sağladığı etkiler
büyük olacaktır.
Bu sporla birlikte vücut düzene girer ve
kolesterol gibi rahatsızlıklar engellenir.
Psikolojik olarak daha güçlü ve pozitif
yönde düşünmenize yardımcı olur. Aile ve
arkadaş bağları güçlenirken çocukların da
daha sağlıklı ve yaratıcı olmaları açısından önemli katkılar sunar.

Spor / Sport
What are the benefits?
Experts recognize the positive effects of hiking
on human physical and psychological health.
Walking is essential to a healthy lifestyle,
appealing to all age groups, young and old alike. Especially when it is done in the fresh air,
away from the city and in nature, the effects it
provides will be more significant.
With this sport, the body is regulated, and
great benefits are provided in preventing
diseases such as cholesterol. It helps you to
have a stronger and more positive mentality. While the bonds between family and
friends are tightening, it also significantly
contributes to children being healthier and
more creative.
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Bu sporla birlikte vücut
düzene girer, kolesterol
gibi rahatsızlıkların
engellemesi açısından
büyük fayda sağlanır.

With this sport, the body is
regulated, and great
benefits are provided in
terms of preventing
diseases such as
cholesterol.
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TÜRKİYE TREKKİNG ROTALARI
Akdeniz’in kıyısında bulunan antik kentlerden Karadeniz’in
yaylalarına, Ege’nin incisi İzmir’den Anadolu’nun kavşak
noktası olan başkent Ankara’ya uzanan muhteşem trekking alanları şehir hayatından kaçarak doğada huzur bulmak isteyenlerin ilgisini çekmektedir.
İstanbul’da doğa yürüyüşleri
İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız trekking yapılabilecek ideal yerlerden biri Belgrad Ormanı’dır. Yaklaşık 5
bin 500 hektarlık bir alana sahip bu orman pek çok bitki ve
hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu ormana gidecekseniz su kemerlerini mutlaka görmelisiniz.
Ankara trekking alanları
Ankara’nın merkezine yaklaşık 40-50 dakika mesafede
harika manzaralar sunan trekking alanları bulunmaktadır.
Ankara’nın kuzeyinde etkili olan Karadeniz iklimi, bu alanlarda trekking yapmaya uygun tabiat güzelliklerini ortaya
çıkartmaktadır. Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Beypazarı, Kızılcahamam ve Nallıhan ilçelerinde trekking yapmak için
alanlar bulunur. Bu parkurlarda uzun yürüyüşler yaparak
eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Doğa yürüyüşlerinin bir diğer rotası İzmir
Türkiye’nin tatil cennetlerinden olan İzmir’de plajlar yerine
doğa yürüyüşlerini tercih edenler için oldukça değerli alanlar bulunmaktadır. Kolay bir parkurda yürüyüş yapmak
isteyenler 10 kilometrelik geniş patikalara sahip Germiyan
– Ildırı (Erythrai) Parkuru’nu, doğa yürüyüşünün tadı parkur zorlaştıkça çıkar diyenler ise Yukarı Ovacık – Kösedere
Parkuru’nu tercih etmektedir.
Türkiye’nin en güzel yürüyüş rotası: Likya Yolu
Antalya’da trekking yapmak denilince hiç şüphesiz ki
hemen hemen herkesin aklına Likya Yolu gelmektedir.
Dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri
olarak anılan Likya Yolu, Muğla’nın Fethiye ilçesinden
Antalya’nın Beldibi beldesine kadar uzanmaktadır. Kabak
Koyu, Cennet Koyu, Kelebekler Vadisi, Patara, Kekova, Korsan Koyu, Gelidonya Feneri gibi birçok doğal güzelliğin yol
boyunca sunduğu özel manzaralar eşliğinde yürüyüşünüzü
tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Letoon, Limyra, Simena, Xanthos, Patara, Apollonia gibi antik kentleri birbirine bağlayan
Likya Yolu trekking için harika deneyimler yaşatmaktadır.

Üç tarafı denizlerle çevrili, 4 mevsimi de
yaşayabilen, doğa ile tarihin iç içe olduğu
ülkemizde önemli trekking rotaları
bulunmaktadır.
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TREKKING ROUTES IN TÜRKİYE
There are important trekking routes in Türkiye,
surrounded by seas on three sides, where all four
seasons can be experienced and where nature
and history are intertwined. From the ancient
cities on the shores of the Mediterranean to the
plateaus of the Black Sea, from İzmir, the pearl of
the Aegean, to the capital Ankara, the crossroads
of Anatolia, magnificent trekking areas attract
the attention of those who want to escape from
city life and find peace in nature.

cahamam, and Nallıhan districts. You can have fun
trekking on these trails.

Nature walks in İstanbul
If you live in a big city like İstanbul, one of the ideal places for trekking is the Belgrade Forest. This
forest, which has an area of approximately 5,500
hectares, is home to many plant and animal species. If you go to this forest, you should definitely
see the aqueducts.

The most beautiful trekking route in Türkiye:
The Lycian Way
When it comes to trekking in Antalya, there is no
doubt that almost everyone thinks of the Lycian
Way. The Lycian Way, recognized as one of the world’s top 10 long-distance hiking routes, stretches
from the Fethiye district of Muğla to the Beldibi
town of Antalya. You can complete your walk
accompanied by the exceptional views offered by
many natural beauties such as Kabak Bay, Paradise
Bay, Butterfly Valley, Patara, Kekova, Pirate Bay, and
Gelidonya Lighthouse along the way. In addition,
the Lycian Way, which connects ancient cities such
as Letoon, Limyra, Simena, Xanthos, Patara, and
Apollonia, offers great experiences for trekking.

Trekking areas in Ankara
There are trekking areas offering wonderful views
about 40-50 minutes from the center of Ankara.
The Black Sea climate, which is dominant in the
north of Ankara, reveals natural beauties suitable
for trekking in these areas. There are areas for trekking in Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Beypazarı, KızılBelgrad Ormanı, İstanbul / Belgrade Forest in İstanbul

İzmir, another route for nature walks
İzmir, one of Türkiye’s holiday paradises, has valuable areas for those who prefer nature walks over
beaches. Those who want to hike on an easy trail
prefer the Germiyan - Ildırı (Erythrai) Trail, which
has 10 kilometers of wide paths, and those who
prefer to enjoy nature walks as the trail gets more
difficult choose the Yukarı Ovacık - Kösedere Trail.

There are
important
trekking routes
in our country,
surrounded by
three seas, where
you can
experience all
four seasons and
where nature
and history are
intertwined.
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IZ BIRAKAN KAHRAMAN

TÜRK KADINLARI

HEROIC TURKISH WOMEN WHO LEFT THEIR MARK ON HISTORY
İlknur BEKTAŞ
Geçmişten günümüze bu coğrafyanın şekillenmesinde dâhili bulunan kadınlar üzerine düşünmeden edemiyor insan. Türkiye
Cumhuriyeti’nin şekillenmesinde ve Millî Mücadele ruhunun Anadolu’ya yayılmasında bilhassa kadınların evlat ve vatana adanmışlıkları
dünyaya örnek teşkil eden, gurur veren bir hadisedir. Büyük Taarruz’un 100. yılında zafere giden yolda Türk kadınının büyük izleri var... 30
Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kahraman kadınlarımızın yurdun kurtuluşundaki cansiparane görevlerini sizlere aktarmak istedik.

One cannot help but think about the women who have been involved in shaping this region from past to present. In the shaping of
the Republic of Türkiye and the spread of the spirit of the National Struggle across Anatolia, the dedication of women to their children
and homeland is a proud event that sets an example for the world.

A’dan Z’ye / From A To Z

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri ülkemizde işgal hareketine başlamıştı. Dur durak bilmeyen zorbalıkların
halkı canından bezdirmesi mücadele ve işgale tepkiyi
daha da hızlandırmıştı. İşgallere karşı düşmanın geri
püskürtülmesi Kurtuluş Savaşı adımlarının atıldığı 19
Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir işgalinin ardından Anadolu’ya yönelmesi son sürat tüm
yurtta bir halk seferberliğini başlatmıştı. Süreçler elimizi kolumuzu bağlayan ciddi neticeleri de peş peşe
karşımıza çıkarıyordu. Gittikçe köşeye sıkışmıştık. 23
Temmuz 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde toplanan Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar bu
durumda hayati öneme sahiptir. Osmanlı’yı bölmeye
çalışan İtilaf Devletleri bu kararlar karşısında amaçlarına ulaşamadılar. Çünkü topyekûn bir mücadele başlamış ve kurtuluş ateşi çoktan yanmıştı. Ülkemiz topraklarını kendilerine göre paylaştırma amacında olan düşmana verilecek bir cevabı vardı bu milletin. Kendilerinden sonra gelecek nesillerin hangi bayrağın altında
hangi inançla nasıl yaşayacaklarına kesin karar vereceklerdi. Yüz binlerce insan tüm imkânsız koşullara
rağmen bir karar verdi ve Millî Mücadele’yi seçti.

73

On 30 October 1918, after the signing of the Armistice of Mudros, the Entente Powers began an occupation movement in
our country. The relentless savage slaughter and barbarism,
which made the people fed up, accelerated the struggle and
the reaction to the occupation even more. On 19 May 1919,
when the steps of the War of Independence were taken to
push back the enemy against the occupation, Mustafa Kemal
Atatürk’s departure to Anatolia after the occupation of İzmir
started a nationwide mobilization at full speed. The processes
brought serious consequences that tied our hands one after
the other. The decisions taken at the Erzurum Congress convened under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk on 23
July 1919 are of vital importance in this situation. The Entente
States, who tried to divide the Ottoman Empire, could not
achieve their goals in the face of these decisions because a
real struggle had begun, and the fire of liberation had already
been lit. This nation had an answer to give to the enemy who
aimed to divide the lands of our country for their own interests. The nation had a decision to make on how the generations that would come after them would live under which flag
and with which belief. Hundreds of thousands of people made
their decision despite all impossible conditions and chose the
National Struggle.
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Millî Mücadele’de
kadınların yeri ve önemi nedir?
Millî Mücadele’de Türk kadınlarının gösterdiği direnç, gayret ve cesaret çok
önemlidir. Kırım Savaşı’nın yaraları tam
sarılamadan böyle bir dönem ve durumda erkeklerin tamamının Filistin, Yemen
ve Çanakkale’de askerlik yaptığı, savaştığı, gidenlerin geri dönmediği yıllardı.
Düşmanın dur durak bilmeden verdiği
zarar ziyana baş eğmeyen topyekûn ayağa kalkmış bir memleket ve onların
kadınları vardı. Erkeklerinin cephe cephe
ateşe koştuğu bir milletin kadınları da
boş durmuyor dünyaya bağımsızlık ve
özgürlüğünden taviz vermeyeceğini haykırıyordu. Bunun için kadınlarımız, telgraflarla dünya liderlerinin eşlerine ülkemizde olan biten işgal ve yağmaları bir
kadın ve anne olarak onlarda yarattığı
derin acıyı duyurdular.

What is the place and importance of
women in the Turkish National Struggle?
The resistance, effort, and courage shown by
Turkish women in the National Struggle are
very vital. In such a period and situation,
before the wounds of the Crimean War had
fully healed, all the men were serving and
fighting in Palestine, Yemen and Çanakkale,
and those who went did not return. There
was a country and its women who stood up
as a whole and did not bow down to the
relentless damage inflicted by the enemy.
The women of a nation whose men ran from
front to front to the fire were not idle and
shouted to the world that they would not
compromise their independence and freedom. To this end, our women sent telegrams
to the wives of world leaders, expressing the
deep pain they felt as women and mothers
about the occupation and looting taking place in our country.

Telgraflarında yaşanan bu haksızlık, vahşet ve ihlale dayanmanın mümkün olmadığını dile getiren Kastamonulu kadınlar
aynı zamanda 10 Aralık 1919’da Kastamonu’da bir araya gelerek vatanın işgalini
protesto etmek için miting düzenlemiş ve
bu mitinge üç binden fazla Kastamonulu
kadın katılarak işgale hayır demişlerdi.
Burada kendilerinin de gerekirse istiklal
için cepheye giderek savaşacaklarını ve
yiğitçe öleceklerini ifade etmişlerdir.

The women of Kastamonu, who expressed in
their telegrams that it was not possible to
endure this injustice, brutality, and violation,
also came together in Kastamonu on 10
December 1919 and organized a rally to protest the occupation of the homeland, and
more than three thousand women from Kastamonu participated in this rally and said no
to the occupation. Here, they stated that they
would go to the front to fight for independence if necessary and die bravely for their honor.

Kadınlarımızın düzenlediği ilk miting ve
telgraflarla yaptıkları protestolar tarihimiz için önemlidir. Burada bahsedilen
telgraflar ABD Başkanı ile Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşlerine, İngiltere ile
İtalya kraliçelerine ve Hindistan yönetimine iletilmiştir.

The first rallies organized by our women and
their protests through telegrams are crucial
for our history. The telegrams mentioned
here were sent to the wives of the President
of the United States and the President of
France, the queens of England and Italy, and
the Indian government.
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There was
something else
that was
important
enough for the
women to stand
up. It was their
great suffering
that motivated
them.

A’dan Z’ye / From A To Z
Who were the mothers and
women of Anatolia?
For the people of this region, the value of freedom
and independence was the same in almost every
social status and living condition. This nation, the
descendants of generations that did not submit
to captivity, would not let anyone lay a hand on its
freedom. For any patriot, there was nothing
acceptable about being occupied and living in
captivity.
There was something else that was important
enough for the women to stand up. It was their
great suffering that motivated them. The atrocities that took place in their hometowns during,
before, and after the War of Independence sharpened them enough against the enemy. In dozens
of villages, our people have suffered great persecution. Everyone, both civilians and soldiers,
resisted as much as they could, but the cities and
villages were under siege, and it became increa-

Millî Mücadele’de silahlara mermi dolduran kadınlar / Women loading bullets into guns during the Turkish National Struggle

Kadınların
ayağa kalkması
için yeterince
önemli olan bir
şey daha vardı.
Onları motive
eden bir diğer
faktör büyük
acılarıydı.

“Ana” dolu bir coğrafyanın
anaları, kadınları kimdi?
Bu coğrafyanın insanı için hemen her sosyal
statü ve yaşam koşulunda özgürlüğün ve
bağımsızlığın değeri aynıydı. Esarete boyun
eğmeyen nesillerin torunları olan bu millet
özgürlüğüne el uzattırmayacaktı.
Hiçbir
vatansever için işgal edilmenin ve esir olarak
yaşamanın kabul edilir bir tarafı yoktu.
Kadınların ayağa kalkması için yeterince
önemli olan bir şey daha vardı. Onları motive
eden bir diğer faktör büyük acılarıydı. Kurtuluş
Savaşı yıllarında, öncesinde ve sonrasında
memleketlerinde yaşanan zulümler onları
düşmana karşı yeterince biledi. Onlarca köyde
insanlarımız büyük eziyetler gördü. Gerek sivil
gerek askeriyle herkes direnebildiği kadar
dayanırdı ama şehirler, köyler kuşatma altında

olduğundan yardımların ulaşması gittikçe
güçleşmişti. Özellikle köylerinde eşleri ve
evlatları cephelerde olan kadınlar kendi
kaderleri ile baş başa kalmışlardı. Ancak bu
duruma katlanıp teslim olmadılar. Ölümüne
direndikleri o acı tecrübeyi bizzat yaşayan
bölgeler gittikçe artmıştı...
Böyle bir durumda sabır ve istikrarla iyi planlanmış güzergâhlara mühimmat, yeme içme,
soğuktan korunma gibi bir takım önemli ihtiyaçların güvenli bir şekilde taşınması için
görev geride kalan kadınlara, yaşlılara ve
çocuklara kalmıştı. Örneğin bir kağnı arabasıyla 2-3 haftada taşınan cephaneyi, cephedeki
bir topçu bazen 5-6 dakikada kullanıyordu.
Kadın erkek, çoluk çocuk; 3 yıl, 4 mevsim, yaz
kış, yağmur çamur demeden 344 kilometrelik
yolu kağnılarla beraber yürüyorlardı.

singly difficult for aid to reach them. Especially
the women in their villages, whose husbands and
sons were on the front lines, were left to their own
fate. The situation recently became such that
people gnawed tree bark out of hunger. However,
even in this situation, they would not surrender.
More and more regions were experiencing that
bitter experience in which they resisted to death...
In such a situation, it was up to the women, the
elderly, and the children who stayed behind to
ensure the safe transportation of certain essentials such as ammunition, food, drink, and protection from the cold on well-planned routes with
patience and stability. For example, an artilleryman at the front sometimes took 5-6 minutes to
use ammunition that could be transported in 2-3
weeks with a bullock cart. Men and women, their
children, marched the 344 kilometers together
with oxcarts for three years, four seasons, during
summer and winter, in rain and mud.
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Hedefi Ankara olan Yunan Ordusu, Anadolu
içlerine ilerliyordu. Orduya lojistik malzeme
ikmali, gönüllülerin katılması ve dış dünya
ile ilişkiler için Karadeniz’de güvenli bir limana ve bu limandan da Ankara’ya güvenli bir
yola ihtiyaç vardı. Mükemmel bir organizasyon ve disiplinli çalışma şarttı. Kadınlar bunu
tüm zor şartlar ve olumsuz koşullara rağmen
layıkıyla yerine getirmişlerdi. Öyle ki İstanbul - Bolu arası işgal altındaki İstanbul’a
yakınlığı ve buralarda meydana gelen isyanlar sebebiyle, Doğu Karadeniz Bölgesi de hem
Ermeni ve Rum çeteleri yüzünden güvenli
değildi hem de İstanbul’la ilişkiler bakımından uzaktı. En uygunu, küçük bir limanı
olmasına rağmen Ankara’ya ulaşan yolun
ucundaki İnebolu’ydu. İnebolu - Kastamonu, Ilgaz - Çankırı, Kalecik-Ankara hattı
Ankara hükümetini destekleyen halkın yaşadığı en güvenilir hattı. Asker bulmak yetmiyordu, silah ve cephane de lazımdı, temin
edilen ikmal malzemesi önce İnebolu’ya
sonra Ankara’ya taşınacaktı. Ulaşım hızı
insanın yürüyüş hızına denkti, her bir gruba
kağnı kolu ismi veriliyordu, Kağnı kolları;
genellikle 50-60 yaşın üstündeki erkekler,
14-18 yaşındaki çocuklar ve her yaştan kadınlardan oluşmakta idi. Kağnı kollarındaki
öküzler ağır ağır yürüyordu. Kadınların ise
kiminin sırtında kiminin yanında çocukları
vardı ve onlarla birlikte yürüyorlardı.

The Greek Army, whose target was Ankara, was
advancing into Anatolia. A safe port in the Black
Sea and a safe road from this port to Ankara were
needed to supply the Turkish army with logistic
materials, recruit volunteers, and establish relations with the outside world. Excellent organization and disciplined work were essential. Despite
all the difficult conditions and unfavorable circumstances, the women did their best. In fact,
the route between İstanbul and Bolu was unsafe
due to its proximity to occupied İstanbul and the
rebellions that took place there, and the Eastern
Black Sea Region was dangerous due to Armenian and Greek gangs, as well as being far from
İstanbul. İnebolu, at the end of the road to Ankara, was the most suitable, despite its small harbor. İnebolu - Kastamonu, Ilgaz - Çankırı, and
Kalecik-Ankara line was the most reliable line
where the people who supported the Ankara
government lived. It was not enough to find soldiers, weapons and ammunition were also needed, and the supplies were to be transported first
to İnebolu and then to Ankara. Transportation
speed was equal to human beings’ walking speed; each group was called the oxcart column. The
oxcart columns generally consisted of men over
50-60, children aged 14-18, and women of all
ages. The oxen in the oxcart columns were at a
slow pace. Some of the women had children on
their backs, and some had children on their sides
and walked with them.

Mondros Mütarekesi’nden sonra ülkemizin
her yanı işgale uğradı. İstanbul’dan hareket
eden kayık, sandal, motor, mavna ve küçük
gemilerle cephane, top mermisi, sağlık malzemeleri gibi hemen her şey İstanbul’dan
İnebolu’ya dağları aşıp oradan da Ankara’ya
ulaştırılacaktı. Bu durum kolay gibi görünse
de aslında gerçekte hiç kolay değildi. Çünkü
her yerde düşmanın gemisi, ajanı ve casusları varken cephane taşınacaktı.

After the Armistice of Mudros, every part of our
country was occupied. Almost everything, such
as ammunition, artillery shells, and health supplies, were to be transported from Istanbul to İnebolu, over the mountains, and from there to
Ankara by boats, dinghies, motors, barges, and
small ships. Although this may seem easy, it was
not easy at all because ammunition was to be
transported while the enemy had warships, officers, and spies everywhere.
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Kağnılar ile inişli çıkışlı patikalardan
geçerek, bin türlü engel aşarak onca
mühimmatı yakalatmadan, İnebolu’ya
inen cephaneyi Ankara’ya zamanında
ulaştırmak zordu. Yükü taşıyan on sekizlik, yirmilik delikanlı değil yaşlılar, kadınlar ve çocuklardı. Yiğit ve gözü pek evlatlarımız savaş cephelerindeydi. Bu
nedenle görev kadınlarımıza düşmüştü.
İlk zamanlarda Türk askerinin süngüsü
bile yoktu. İtilaf Devletleri tam tekmil
gemilerle geldiği İzmir Limanı’ndan
araçlarla, kamyonlarla ve atlarıyla indiklerinde aslında yanlarına tüm ihtiyaçlarını alıp gelmişlerdi. Düşman devletlerinin silahı, kurşunu, konservesi, çayı,
kahvesi de vardı. Oysa Türklerde ilk süngüyü Kastamonulu Miralay Osman Bey
düşman askerinde görmüştü. Kurşunu
bittiğinde nasıl öldürüldüğümüzü acıyla gördüğünde derhal Kastamonu Sanat
Okulu öğrencilerine tarif ediyor. Öğrenciler de kalıplarını çıkartıyor ve yapıyorlar. Oradan Ankara’ya ve tüm yurda
dağılıyor. Tam da bu yüzden yurt çapında kadınlar tarlaların dikenli tellerini,
çitleri, demir parmaklıklı pencereleri,
divanları, kapıları aklınıza demirden ne
gelirse onları söküp, dökümhaneye taşıdılar. Kadınların teslim ettiği demirleri
dökümcü ustaları da eritip süngü ve
savunma malzemeleri yaptılar. Mehmetçiğin kurşunu kalmadığında vatanını süngüsü ile korusun diye…
Millî Mücadele döneminde yüreği vatan
ve millet aşkıyla yanan kadınlar cephede canını dişine takarak mücadele etti.
Kimisi gazi kimisi ise şehit oldu... Bizlere ise çok kıymetli bir şeyi öğrettiler: Söz
konusu vatansa erkek ya da kadın diye
bir ayrım yok, İstiklal var!

It was challenging to deliver the ammunition that landed in İnebolu to Ankara on
time by crossing bumpy paths with oxcarts and overcoming a thousand obstacles
without having all the ammunition captured. It was not young men who carried the
load but the elders, women, and children. Our courageous sons were on the frontlines of war. Therefore, the task depended on our women.
In the early days, the Turkish soldier did not even have a bayonet. When the Allied
Powers landed from the Port of İzmir with vehicles, trucks, and horses, they brought
along all their needs. The enemy states had guns, bullets, canned food, tea, and coffee. However, Miralay Osman Bey from Kastamon saw the bayonet for the first time
in an enemy soldier. When he painfully saw how we were killed when the bullets ran
out, he immediately described the bayonet to the students of Kastamonu Art School.
The students molded and mass-produced the bayonet. It was distributed from Kastamonu to Ankara and all over the country. This is precisely why women across the
country dismantled the barbed wire, fences, iron-barred windows, sofas, doors, you
name it, and carried it to the foundry. Foundry masters melted the iron delivered by
the women and made bayonets and defense equipment. In order for the Turkish
soldiers to protect their homeland with their bayonets when they ran out of bullets...
During the National Struggle, women whose hearts burned with the love of their
homeland and nation fought with all their might at the front. Some of them became
veterans, and some became martyrs...They taught us something precious: When it
comes to the homeland, men or women do not have any difference; they have the
call for Independence!
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YALNIZ INSANDAN

UYGARLIĞA
FROM LONELY MAN TO CIVILIZATION
S. Merve İLBAK TAHMAZ
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“Önce ‘uygarlık’ kelimesiyle ne tür bir durumun tanımlandığını ele alalım. Uygarlığı gerçek ölçüsü içinde yaşayan
halkların maddi refahı hayatın gayesi hâline getirmesinde
yatar. (…) Avrupa halkları günümüzden yüz yıl önceye
oranla daha iyi inşa edilmiş evlerde oturuyorlar. (…) Eskiden postlar giyer ve silah olarak mızrakları kullanırlardı.
Şimdi uzun pantolonlar giyiyorlar ve mızrak yerine tabanca taşıyorlar. (…) Eskiden Avrupa’da insanlar topraklarını
esas olarak kol gücüyle sürdürürlerdi. Şimdi tek bir adam
geniş bir arazi parçasını buhar makinelerinin marifetiyle
sürebiliyor ve böylece büyük zenginliğe kavuşabiliyorlar.
(…) Eskiden insanlar birbirleriyle
dövüşmek istediklerinde, karşı
karşıya gelerek bedensel güçleriyle kapışırlardı; şimdi bir tepede makineli tüfeğin arkasına
geçmiş bir tek adamın binlerce
can alması mümkün. (…) Günümüzde daha önce insanların
aklından bile geçmeyen hastalıklar ve o hastalıklara çare bulmaya çalışan bir doktor ordusu
var; bunun sonucunda hastaneler artmış bulunuyor. Bu bir
uygarlık ölçüsüdür. (…) Daha
başka ne diyeyim ki? (…) Bu
uygarlık öyle bir şey ki kendi
kendini yok ettiğini görmek için
insanın sadece sabırlı olması
yeter.”
Mahatma Gandhi

“Let us first consider what kind of a state is defined by
the word ‘civilization.’ The true measure of civilization
lies in the fact that the people living in it make material
well-being the goal of life. (...) The peoples of Europe
today live in better-built houses than they did a hundred years ago. (...) They used to wear hides and use spears as weapons. Now they wear long trousers and ... carry pistols instead of spears. (...) In the old days, European people used to farm their land mainly by manual
labor. Now a single man can plow a vast tract of land
with the aid of steam engines and thus achieve great
wealth. (...) In the old days,
when people wanted to fight
each other, they used to face
each other and fight with their
physical strength; now, it is
possible for a single man
behind a machine gun on a hill
to take thousands of lives. (...)
Today there are diseases that
people would never have thought of before, and an army of
doctors is trying to find cures
for them; as a result, hospitals
have increased. This is a measure of civilization. (...) What
more can I say? (...) This civilization is such that one has
only to be patient to see it self-destruct.”
Mahatma Gandhi

Uygarlık terimi ilk kez Fransız
iktisatçı Anne Robert Jacques
Turgot tarafından 1752’de kullanılmıştır ve Batı dillerinin çoğunluğunda kelimenin
etimolojisi kent kökeninden gelir. Medeniyet ve uygarlık
kavramları, dünya tarihinin sistematikleştirilmesiyle
beraber, pek çok farklı görüşe sahip kişiler tarafından
tanımlanmış ve ilginç bir şekilde farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Uygarlığın insanın dünyaya ayak uydurmasıyla
ilgili mi yoksa Batı medeniyetine ayak uydurmasıyla
ilgili bir durum mu olduğu bugün hâlâ tartışma konusudur. Ancak ölçüt olarak Batı medeniyeti alınacak olursa
öncesinde kurulmuş olan uygarlıklar ile ilgili nasıl bir
sınıflandırma yapılacağı da önemli bir sorunsaldır.

The term civilization was first
used by the French economist
Anne Robert Jacques Turgot in
1752, and in most Western languages, the word’s etymology comes from its urban origin. With the systematization of world history, the concept of civilization
has been defined by people with many different views,
and interestingly, different conclusions have been reached. It is still a matter of debate today whether civilization is a matter of man’s adaptation to the world or
whether it is a matter of his adaptation to Western culture. However, if Western culture is taken as a criterion,
it is also a significant problem to classify the civilizations that preceded it.
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Uygarlığın
şekillenmesinde
mimari oluşumlardan
sanata kadar uzanan
geniş bir yelpazede
din olgusu çok
etkilidir.
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Uygarlık ve medeniyet kavramları ile ilgili en
büyük çelişki, kavramları tanımlama hakkını
elde edenlerin uyruğu ile söz konusu çağda
büyük bir güce sahip olmaktır. Bu sebepten
son birkaç yüzyıldır bu kavramları tanımlama hakkı Batı medeniyetlerine aittir. Fransız
tarihçi Fernand Braudel 1959 yılında yazdığı
bir metinde uygarlığı şöyle tanımlar:
“Öncelikle bir mekân, bir kültürel alan, bir
yer söz konusudur. Yerle birlikte evlerin biçiminden, yapımlarında kullanılan malzemeden ve çatı düzeninden başlayarak, okun
arkasına tüy takma gibi becerilere, bir lehçeye ya da lehçe öbeğine, mutfak zevklerine,
belirli bir teknolojiye, bir inanç yapısına ve
hatta pusulaya, kâğıda, matbaaya kadar
uzanan çok çeşitli emtiayı, ayırıcı kültürel
özellikleri yansıtmalısınız. Düzenli kümeleşme, belirli ayırıcı özelliklerin tekrarlanma
sıklığı, sınırları belirli bir alan içinde hep
görülme durumu bir tür zaman sürekliliğiyle birleşmiş olmalıdır.”

Sümer Kralı Ur’un Zigguratı
The Great Ziggurat of Ur
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Uygarlık insan örgütlenmesinin en büyük birimidir. İçinde kültüre dair her bir ögeyi barındıran komplike bir oluşumdur. Bir uygarlık tek
başına gelişmişlik düzeyiyle değil dünyanın
oluşumuna sağladığı katkıyla varlık gösterir.
Özellikle modern zamanlar öncesindeki
uygarlık yapılarına bakıldığında sınıflandırmalarda daha çok dinsel etki görülür. Uygarlığın şekillenmesinde mimari oluşumlardan
sanata kadar uzanan geniş bir yelpazede din
olgusu çok etkilidir. Adda Bozeman’a göre,
modernlik öncesi dünyada yalnızca beş uygarlık vardır: Batı, Çin, Hint, Bizans ve İslam
Uygarlığı. Matthew Melko ise yedisi yok olan
toplam on iki uygarlıktan bahseder. Melko,
Mezopotamya, Mısır, Girit, Klasik, Bizans, Orta
Amerika ve Andlar’ı yok olmuş; Çin, Japon,
Hint, İslam ve Batı’yı da devam eden uygarlıklar içerisinde sayar. Shmuel Eisenstadt bu listeye Yahudi uygarlığını da ekleyerek sayıyı
altıya çıkarır. Bu uygarlıkların birbirleri ile
olan iletişimleri dünyadaki tarihsel değişimin
itici güçleri olarak karşımıza çıkar.
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The fact that it is the great power of the age that
has the right to define the meaning of the concept
of civilization seems to contradict the concept of
civilization itself. For the last few centuries, the
right to define civilization concept has belonged
to Western culture. In a text written in 1959, the
French historian Fernand Braudel describes civilization as follows:
“First of all, there is a space, a cultural sphere ... a
place. Along with this space... you have to reflect a
wide range of commodities, and distinctive cultural characteristics, starting from the shape of
houses, the materials used in their construction,
and the roof layout, to skills such as putting a
feather on the back of an arrow, to a dialect or a
dialect cluster, to culinary tastes, to a particular
technology, to a belief structure, and even to the
compass, paper, the printing press. The regular
clustering, the frequency of repetition of certain
distinctive features, the constant occurrence within a defined area... must be combined with a kind
of continuity of time.”

Civilization is the largest unit of human organization. It is a complex formation that contains
every element of culture. A civilization does not
exist by its level of development alone but by its
contribution to the formation of the world. Especially when we look at the structures of civilization before modern times, we see the more religious influence in the classifications. The phenomenon of religion is very influential in shaping
civilization in a wide range, from architectural
formations to art. According to Adda Bozeman,
there are only five civilizations in the pre-modern
world: Western, Chinese, Indian, Byzantine, and
Islamic. Matthew Melko, on the other hand, speaks of a total of twelve civilizations, seven of which have disappeared. Melko lists Mesopotamia,
Egypt, Crete, Classical, Byzantium, Central America, and the Andes as extinct, and China, Japan,
India, Islam, and the West as continuing civilizations. Shmuel Eisenstadt adds the Jewish civilization to this list, bringing the number to six. The
interactions between these civilizations are the
driving forces of historic change in the world.
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The phenomenon of
religion is very
influential in shaping
civilization in a wide
range, from
architectural
formations to art.
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Who is Civilized?
Civilization is an organic structure that develops in direct
proportion to the increase in the welfare level of societies.
It starts with human instincts gaining experience over
time in accordance with the natural environment in which
they live. The states and attitudes that continue to ossify in
the process turn into cultures, and thus the concept of culture, one of the most basic elements of the concept of civilization, begins to form. Culture is a set of learned traditions that tell people how they should live and is a tool that
can solve the problems of human existence. The acquired
experiences that enable human beings to survive are
transformed into cultures and transmitted between generations. Thanks to this necessity of transmitting knowledge, modern people have not only acquired knowledge
about primitive civilizations but have also created today’s
modern civilizations through the cultural concepts they
have contributed to the development of. The parameters of
survival, which began as instinctual, have evolved into great civilizations in the light of phenomena such as living
collectively and adopting a sedentary life.

Uygar Kimdir?
Uygarlık, toplumların refah seviyesinin artmasıyla doğru orantılı olarak gelişen organik
bir yapıdır. İnsan içgüdülerinin zaman içinde
yaşadığı doğal ortama uygun olarak tecrübeler edinmesiyle başlar. Süreç içinde kemikleşmeye devam eden hâl ve tavırlar, kültürlere
dönüşür ve böylelikle uygarlık kavramının en
temel ögelerinden birisi olan kültür kavramı
oluşmaya başlar. Kültür, insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini söyleyen öğrenilmiş gelenekler bütünüdür ve insanın varoluşuyla ilgili sorunları çözebilecek bir araçtır. İnsanoğlunun hayatta kalmasını sağlayan edinilmiş
tecrübeler, kültürlere dönüşerek jenerasyonlar arasında aktarılmıştır. Bu bilgi aktarma
gerekliliği sayesinde modern çağ insanı ilkel
medeniyetler hakkında bilgi sahibi olmakla
kalmamış; gelişimine katkıda bulunduğu
kültürel kavramlar aracılığıyla bugünün
modern medeniyetlerini oluşturmuştur.
İçgüdüsel olarak başlayan hayatta kalma
parametreleri toplu hâlde yaşama ve yerleşik
hayata geçme gibi olguların ışığında büyük
medeniyetlere dönüşmüştür.
Bilim insanlarının hatırı sayılır bir kısmı,
uygarlık olgusunu yerleşik hayata geçildikten
sonraki dönemde başlatır. İngiliz filozof Alfred North Whitehead, Düşüncelerin Serüvenleri isimli kitabında, “Uygarlık sözcüğüyle,
insanların köylerde veya kentlerde yaşadığı, çok
sayıda değişik işte çalıştığı, bir yönetime bağlı
olduğu, bir Tanrı veya tanrılara taptığı ve okuyup yazabildiği bir yeri kastediyoruz. Elbette
insanlar birdenbire uygarlaşmadılar” der.
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A considerable number of scholars place the notion of civilization in the period after the transition to sedentary life. In

his book The Adventures of Ideas, the English philosopher
Alfred North Whitehead writes: “By civilization we mean a
place where people live in villages or towns, work in many
different occupations, are under a government, worship a
God or gods, and can read and write. Of course, people did
not suddenly become “civilized.”
In this context, the parameters of civilization are based on
many things, such as language, religion, and skills needed
for communication. Civilization requires the ability to
organize. Therefore, one of the sine qua non of civilization
can be considered hierarchy because the concept of the
organization takes place within a certain hierarchy, whether it is related to power or religious reasons. The urge to
be superior to one’s fellows is a constant phenomenon for
living beings. Hierarchies and social organizations are formed in line with this drive. In the long run, this primitive
urge will form the basis of the institution of slavery, which
is the source of cheap labor in the formation of modern
cities/societies. Alfred North Whitehead states, “Slaves
were the martyrs who paid the heavy price that made
progress possible for civilization.” It is possible to see hierarchy as one of the cornerstones of the organizational
chart and, therefore, of civilization.

Asur Uygarlığı’na ait aslan avı kabartması / Assyrian relief of a lion hunt

Antik Mısır cenazelerinde okunan Ölüler Kitabı’ndan bir kesit
An excerpt from the “Book of the Dead” read at ancient Egyptian funerals
Bu bağlamlarda bakıldığında, uygarlığın parametrelerinin temelinde iletişim
için gerekli olan dil, din ve beceri gibi pek çok şey sayılabilir. Uygarlık organize
olabilmeyi gerektirir. Dolayısıyla uygarlığın olmazsa olmazlarından biri hiyerarşi olarak değerlendirilebilir. Çünkü organizasyon kavramı gerek güç ile ilgili olsun gerek dinî gerekçelerle olsun belirli bir hiyerarşi içinde gerçekleşir.
Hemcinsinden daha üstün olma dürtüsü canlılar için değişmez bir olgudur.
Bu dürtü doğrultusunda hiyerarşiler ve toplumsal organizasyonlar oluşur.
Uzun vadede modern şehirlerin/toplumların oluşmasındaki ucuz iş/işçi kaynağı olan kölelik kurumunun temelini de bu ilkel dürtü oluşturacaktır. Alfred
North Whitehead’a göre, “Köleler; ilerlemeyi ve uygarlığın gelişmesini mümkün kılan, ağır bedeli ödeyen şehitlerdi.” Hiyerarşiyi organizasyon şemasının
dolayısıyla uygarlığın temel taşlarından biri olarak görmek mümkündür.
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İnsanın kültür ve uygarlıkla olan
problemi, toplumlar arasında
çözülemeyen iletişimsizliğin bir
getirisidir.

Ugiat restiam quatend anisto qui blam laborem rent,
a consequatqui beruptas quaessit, expe sollam
Lorem qui vitatemque magnamenihil enimetur,
ommo tet ma dolore odis

Bir uygarlığın temeli kültür ögeleri üzerine
kurgulanır. Kültür kavramının insanı nasıl
etkilediğini anlayabilmek için kelimenin içerdiği anlamları doğru anlamak gerekmektedir.
Pek çok dil bilimci, sosyolog, tarihçi ve filozofun bu kelimenin kapsamıyla ilgili ifadeleri
bulunmaktadır. En sade hâliyle Türk Dil Kurumu; “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde
yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile
bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” şeklinde ele alır. Kültür
kavramını tanımlamayı bu denli zor hâle getiren, oluşmasını sağlayan insanın tüm coğrafyalarda aynı canlı türü olmasına rağmen, her
yapının son derece kendisine özel olmasıdır.
Bu sebepten, kültürün kapsamı her bölgeye
göre değişim göstermektedir. Kültür ile ilgili
en temel realite genel geçerlikten uzak olmasıdır. Bu görecelilik öğretisini Fransız filozof
Blaise Pascal “Pireneler’de doğru olan, Pireneler’in ötesinde yanlıştır” şeklinde özetler.

The foundation of civilization is built on elements
of culture. In order to understand how the concept of culture affects human beings, it is necessary to understand the meaning of the word correctly. Many linguists, sociologists, historians, and
philosophers have made statements about the
scope of this word. In its simplest form, the Turkish Language Association defines it as “All material and spiritual values created in the process of
historical and social development and the whole
of the means used in creating and transmitting
them to the next generations, showing the extent
of man’s dominance over his natural and social
environment, heritage, culture. ”What makes it so
difficult to define the concept of culture is that
although the human being that creates it is the
same species in all geographies, each structure is
quite unique. For this reason, the scope of culture
varies according to each region. The most basic
reality about culture is that it is far from being
generally valid. The French philosopher Blaise
Pascal summarized this doctrine of relativity as
“what is true in the Pyrenees is false beyond the
Pyrenees.”

İnsanın kültür ve uygarlıkla olan problemi,
toplumlar arasında çözülemeyen iletişimsizliğin bir getirisidir. İletişimle başlayan
uygarlık kavramı, aynı sebepten körelmiştir.
Geleceğin uygarlık kavramı her yeni yüzyılın
kendisinden önceki yapıyı reddettiği bir
olguya dönüşme yolunda ilerlemektedir.
Yazar Karl George Büchner’in, “İhtilal Satürn
gibidir, önce kendi evlatlarını yer…” çıkarımında vurguladığı gibi uygarlaşmanın insan
üzerindeki yok edici gücüne yaşadığımız
tarihte de şahitlik etmekteyiz...

The human problem with culture and civilization
is a consequence of the unresolved miscommunication between societies. The concept of civilization, which began with communication, has atrophied for the same reason. The concept of civilization of the future is on its way to becoming a phenomenon in which each new century rejects its
predecessor. The French politician Georges Jacques Danton’s conclusion, “Revolution is like Saturn,
it eats its own children first...” goes further, and we
are witnessing the destructive power of civilization on human beings in the history we live in...
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HAPPY 30 AUGUST VICTORY DAY

GELDIKLERI GIBI GITTILER
AS THEY HAVE COME, SO THEY LEFT

Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız
topraklarda bundan tam 100 yıl önce büyük
bir kurtuluş mücadelesi verildi. Düşmanın
boyunduruğu altında kalmaktansa ölmeyi
göze alan milletimiz “Ya istilal ya ölüm”
diyerek bir yola çıktı. Her türlü zorluğa
rağmen yürütülen bu mücadele, 30 Ağustos
1922 tarihinde zaferle sonuçlandı ve
milletimizin kaderi yeniden yazıldı. Peki
Kurtuluş Savaşı ile başlayan ve cumhuriyetin
ilan edilmesine kadar devam eden bu zafer
yolcuğunda neler yaşandı?

Precisely 100 years ago, a great liberation
struggle was waged on the land we live freely
on today. Our nation, who risked death rather
than remain under the yoke of the enemy, set
out on a journey saying, “Either invasion or
death.” This struggle, carried out despite all
kinds of difficulties, ended in victory on 30
August 1922, and the destiny of our nation
was rewritten. So, what happened in this
journey of victory that started with the
Turkish War of Independence and continued
until the proclamation of the republic?
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1914 - 1918 yılları arasında gerçekleşen I.
Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkeş Antlaşması’yla İngiltere, Fransa,
İtalya, Rusya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve ABD’den oluşan İtilaf Devletleri ülkemizi işgal ederek cephanemize el koydu.
Donanmalarını İstanbul’a yerleştiren işgalci devletler; Adana, Urfa, Maraş, Samsun ve
Antalya başta olmak üzere ülkemizin birçok
bölgesine asker gönderdi, milletimizi zor
durumda bırakmaya çalıştı.
İtilaf Devletleri’ne sonradan katılan Yunan
Ordusu İzmir’e yerleşti. Bunun üzerine millî
bir direniş başlatma kararı alan Türk milleti;
Kurtuluş Savaşı’nın ilk silahlı savunma
kuruluşu olan, millî kuvvetler anlamına
gelen Kuvayımilliye’yi kurdu. En gelişmiş
ordulara karşı direnen Kuvayımilliye güçleri
destan yazdı. Anadolu’dan dünyaya bağımsızlık mücadelesinin dersi verildi.
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After World War I, which took place between
1914 and 1918, the Entente Powers consisting of
Britain, France, Italy, Russia, Greece, Portugal,
Romania, and the United States, occupied our
country and confiscated our ammunition with
the Armistice of Mudros. The occupying states,
which placed their navies in İstanbul, sent troops to many regions of our country, especially
Adana, Urfa, Maraş, Samsun, and Antalya, and
tried to put our nation in a difficult situation.
The Greek Army, which later joined the Allied
Powers, settled in İzmir. Upon this, the Turkish
nation decided to start a national resistance
and established the Kuva-yi Milliye, which
means national forces, the first armed defense
organization of the War of Independence. The
Kuva-yi Milliye forces made history by resisting the most advanced armies; from Anatolia,
the lesson of the struggle for independence
was given to the world.
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Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ve cumhuriyetin ilan edilmesi yolunda önemli bir basamak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM)’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasının ardından, vatanın bölünmez
bütünlüğü yolunda kararlar alınarak hareket edilmesi İtilaf Devletleri’nin baskılarını
artırdı. Türk - Yunan Savaşı’nın gerçekleştiği
Batı Cephesi oldukça hareketlendi.
Tarihler 23 Ağustos 1921’i gösterdiğinde
Batılı devletlerin yönetimindeki Yunan
Ordusu ile Sakarya’da dünyanın en uzun
meydan muharebesi olarak kayıtlara
geçen ve 22 gün 22 gece boyunca yaşanan
Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki yoğun
çatışmalardan sonra düşman kuvvetleri
durduruldu. Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa, yurdumuzu düşmanlardan tamamen temizlemek adına ordusunu bir yıl
boyunca yeni mücadeleler için hazırladı
ve ardından Büyük Taarruz’u başlattı. İşgal
altındaki tüm bölgeler tek tek düşmanın
elinden alındı.
26 Ağustos 1922 tarihinde Yunan güçlerine
karşı başlatılan Büyük Taarruz sonrası
Dumlupınar’da düzenlenen Başkomutanlık
Meydan Muharebesi, 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlandı. Türk Ordusu
Komutanı Mustafa Kemal askerlerine,“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” dedi.
Yenilgiden sonra geri çekilen Yunan Ordusu’nu takip eden Türk Ordusu sırasıyla;
Kütahya, Gediz, Emet ve Tavşanlı’yı düşmadan temizledi. Son olarak İzmir’e giren Türk
askeri, 9 Eylül’de Yunalıları denize döktü.
Yunan birlikleri 18 Eylül 1922 tarihinde Anadolu’yu tamamen terk etti. Mustafa Kemal
Paşa’nın “Geldikleri gibi giderler!” sözü böylelikle gerçekleşmiş oldu. Dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık mücadelelerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi, bu toprakların gerçek sahibinin Türk millet olduğunu
gösterdi ve bu zafer ile yeni Türk devletinin
temelleri atıldı.
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After the opening of the Grand National
Assembly of Türkiye (TBMM) on 23 April
1920, which started the War of Independence and was a critical step towards the proclamation of the republic, the pressure of the
Entente States increased when decisions
and actions were taken for the indivisible
integrity of the homeland. The Western
Front, where the Turkish-Greek War took
place, became very active.
On 23 August 1921, the enemy forces were
stopped after intense clashes with the Greek
Army, which was led by the Western states,
in the Battle of Sakarya, which was recorded
as the world’s longest field battle in Sakarya
and which lasted for 22 days and 22 nights.
Commander-in-Chief Mustafa Kemal Pasha
prepared his army for new battles for a year
in order to thoroughly cleanse our country
from enemies and then launched the Great
Offensive. All occupied territories were taken
back from the enemy one by one.
On 26 August 1922, after the Great Offensive
launched against the Greek forces, the Field
Battle of the Commander-in-Chief in Dumlupınar ended in victory on 30 August 1922.
Mustafa Kemal Pasha, the commander of
the Turkish Army, told his soldiers, “Armies,
your first goal is the Mediterranean, forward!”
Pursuing the Greek Army, which retreated
after the defeat, the Turkish Army cleared
Kütahya, Gediz, Emet, and Tavşanlı from the
enemy. Finally, the Turkish army entered
İzmir and drove the Greeks into the sea on 9
September. Greek troops left Anatolia entirely on 18 September 1922. Mustafa Kemal
Pasha’s words, “As they have come, so they
will go!” were thus realized. The 30 August
Victory, one of the greatest heroic struggles
the world has ever seen, showed that the
true owner of these lands is the Turkish nation, and with this victory, the foundations of
the new Turkish state were laid.
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MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNİN

FEDAKÂR KADINLARI
DEVOTED WOMEN OF THE NATIONAL STRUGGLE
İlknur BEKTAŞ
Millî Mücadele döneminde cesaretleriyle yeni nesillere örnek olan kahraman kadınlarımız
vatanımızı kendi canlarından daha değerli görerek gözünü kırpmadan yiğitçe savundu.
Our heroic women, who set an example for new generations with their courage during the
National Struggle, regarded our homeland as more valuable than their own lives and
defended it valiantly without blinking an eye.
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Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin ölüm kalım savaşıdır. Bu
savaş, her noktada erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla
mücadele veren Türklerin kahramanlık destanıyla doludur.
Bu destanları yazan kahramanlar arasında bazı kadınlarımızın gösterdiği fedakârlıklar dikkat çekmektedir. Kahramanlığın cinsiyete, yaşa ya da bölgeye göre değil yüreğe
göre olduğunu gösteren ve fedakârlıkta adı asla silinmeyecek olan kadınların birkaçı şöyledir:
Üsteğmen Kara Fatma
Ülkemizin ve dünyanın ilk kadın teğmeni unvanlı, kahramanlığını dünyaya duyurmaktan şeref duyduğumuz özel
bir kadın Üsteğmen Kara Fatma. Balkan Savaşı, Sarıkamış,
Kars, Erzurum Doğu Cephesi, Birinci ve İkinci İnönü Savaşı,
Sakarya Meydan Muharebesi, Dumlupınar, Büyük Taarruz,
Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı’na
katılarak; Sakarya, Sapanca, Adapazarı, Bolu, İzmit, İznik,
Nazilli, Tire, Afyonkarahisar, Kumlu, Alaşehir, Sivrihisar,
Sarayköy, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi birçok yerimizin kurtuluşunda müfrezesiyle savaşmış bir kahramandır.

The War of Independence is the Turkish nation’s life and
death struggle. This war is full of heroic epics of Turks
who fought in every corner with men and women, young
and old. Among the heroes who passed into history, the
devotion of some of our women stands out. Here are
some of the women who showed that heroism is not
based on gender, age, or region but on the heart and whose names will never be erased in terms of self-sacrifice:
First Lieutenant Fatma Kara
First Lieutenant Kara Fatma, the first female lieutenant
of our country and the world, is an exceptional woman
whose heroism we are honored to announce to the world.
She is a hero who fought with her platoon in the liberation of many places such as Sakarya, Sapanca, Adapazarı,
Bolu, Izmit, Izmit, Iznik, Nazilli, Tire, Afyonkarahisar,
Kumlu, Alaşehir, Sivrihisar, Sarayköy, Bursa, Kocaeli, Izmir
by participating in the Balkan War, Sarıkamış, Kars, Erzurum Eastern Fronts, First and Second İnönü War, Battle
of the Sakarya, the Great Offensive, Field Battle of the
Commander-i Chief and War of Independence.
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Bigadiçli Nazife Kadın
Kurtuluş Savaşı’nda 6 Mart 1922’de Bigadiç ilçesinin Bozyük Köyü’ndeki savaştan sonra Türk Ordusu, Halil Efe
Müfrezesi’ni 8 Mart’ta güneye doğru sevk ederek Yukarı
Devrek’teki gölün güneyindeki Ulus Dağı eteğinde karargâh kurar. O çevrede pek çok düşman kuvvetleri ile kuşatma hatları olduğu için yiyecek ve destek alamaz. Nazife
Kadın, dağlarda Mehmetçiğin aç olduğu bilgisi üzerine
harekete geçer. Günler boyu gecenin kör karanlığında
ekmek taşır. Fakat bir gün köyden biri mükâfat para karşılığında onu düşman kuvvetlerine ihbar eder. Daha sonra
Yunanlılar Nazife Kadın’ı dağ yolunda yakalar.
9 Mart 1922’de Çanakkale Bigadiç civarını kuşatan
Yunan Ordusu komutanı, Nazife Kadın’dan bilgi ister.
Günlerce işkence ile ondan Türk askerinin bulunduğu
mahalli, kaç kişi oldukları, malzemelerinin muhteviyatı
gibi stratejik öneme sahip pek çok şeyi merak ettiklerinden dolayı bilgi almaya çalışır. Ancak o bilmediğini, bilse
bile asla söylemeyeceğini ifade eder. Bunun üzerine
Nazife Kadın, Yunanlılarca şehit edilir.
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Gördesli Makbule Hanım
Millî Mücadele’de eşi Halil Efe ile birlikte dağlara çıkan,
işgalci Yunan kuvvetlerine karşı silahlı mücadele veren
ve bir çatışmada şehit düşen 20 yaşındaki güzeller
güzeli Makbule Hanım’dır. Birinci Dünya Savaşı’nda
babasını, Yemen Savaşı’nda da bir ağabeyini şehit veren
Makbule’yi yaşadığı acılar bu mücadeleye hazır hâle
getirmiştir.1921 yılında çok sevdiği Usturumcalı Halil
Efe ile evlenmiş, eşiyle beraber vatanın düşmanlardan
kurtulması için akıncılara katılmak için dağlara çıkmıştır. Demirci, Gördes, Simav, Bigadiç ve Sındırgı Dağları’nda müfrezeleri en ümitsiz zamanlarda bile cesaretlendirmiş, her çatışmada kahramanca savaşırken,
Yunanların bu keskin nişancı Türk kızına bir tim çıkarması sonucu pusuya düşürüldüğü bir çatışmada şehit
olmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil omuzlar
üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” Tüm şehit ve gazi
kadınlarımıza saygı ve minnetle…
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Mrs. Nazife of Bigadiç
In the War of Independence, after the battle in Bozyük Village of Bigadiç district on 6 March 1922, the Halil Efe Detachment was dispatched to the south on 8 March, and they
set up headquarters at the foot of Ulus Mountain in the
south of the lake of Yukarı Devrek. Since there were many
enemy forces and siege lines in that vicinity, food and support would not be delivered to them. When Mrs. Nazife was
informed that the soldiers in the mountains were hungry,
she took action. Day after day, she carried bread in the
darkness of the night. But one day, someone from the village betrayed her to the enemy forces in exchange for a
reward. Later, the Greek troops captured Mrs. Nazife on the
mountain road.
On 9 March 1922, the commander of the Greek Army, who
besieged the area around Bigadiç in Çanakkale, interrogated Mrs. Nazife. He tortured her for days and tried to get her
to reveal strategically important intelligence, such as the
location and quantity of the Turkish soldiers and the contents of their ammunition. However, she replied that she
did not know, and even if she did, she would never tell. Thereupon, Mrs. Nazife was martyred by the Greek forces.
Mrs. Makbule of Gördes
During the National Struggle, the beautiful 20-year-old
Mrs. Makbule took to the mountains with her husband
Halil Efe, fought against the occupying Greek forces, and
was martyred in a clash. Makbule, whose father was martyred in the First World War and one of her brothers was
martyred in the Yemen War, had been prepared for this
struggle by the sufferings she had experienced. In 1921, she
married Halil Efe of Usturumca, whom she loved very
much, and together with her husband, she went to the
mountains to join the raiders to liberate the homeland
from enemies. She encouraged the detachments in Demirci, Gördes, Simav, Bigadiç, and Sındırgı Mountains even in
the most desperate times, and while she fought heroically
in every battle, this Turkish sniper was martyred in a clash
in which she was ambushed by the Greek troops.
As Gazi Mustafa Kemal Atatürk said, “O heroic Turkish
woman, you belong to rise to the skies on shoulders, not to
crawl on the ground.” With respect and gratitude to all our
martyr and veteran women...

Gördesli Makbule Hanım / Mrs. Makbule of Gördes
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