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Adil KARAİSMAİLOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Cumhuriyet’imizin 100. yılına hazırlanırken, Türkiye 
Yüzyılı vizyonu rehberliğinde hazırladığımız 2053 Ula-
şım ve Lojistik Ana Planı’mız çerçevesinde çok önemli 
yatırımları hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın vizyon ve hedefleri doğrultu-
sunda bilgi, tecrübe ve kapasite birikimlerimizi kesinti-
siz bir biçimde artırıyoruz. Faaliyetlerimizi her geçen 
gün daha üst seviyelere taşımak için büyük çaba sarf 
ediyor, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” şiarı ile dur-
maksızın çalışıyoruz.

Ülkemizin coğrafi konumu, ulaştırma ve haberleşme 
stratejilerimizi çok boyutlu ele almayı gerektiriyor. 
Planlamalarımızı bölgesel sınırları aşarak küresel çapta 
yapıyoruz. Özellikle ulaşım alanında uluslararası enteg-
rasyonu ekonomik kalkınmanın en önemli iticilerinden 
biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz 
günden bugüne tüm stratejilerimizi küresel eğilimleri 
dikkate alarak belirledik ve yatırımlarımızı bu farkında-
lıkla gerçekleştirdik. Son 20 yılda; bölünmüş yol uzunlu-
ğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, tünel 
uzunluğunu 50 kilometreden 663 kilometreye, köprü ve 
viyadük uzunluklarını da 730 kilometreye ulaştırdık. 
Havayollarını “halkın yolu” yaparak 26 olan havalimanı 
sayımızı 57’ye çıkardık. 

Gönlünüzde milletinize duyduğunuz aşk ve hizmet üret-
me isteğiniz varsa geçilmez denen yollar geçit verir, aşıl-
maz denen dağlar ise aşılır...

“Durmak yok yola devam!” düşüncesinden hareketle, hal-
kımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye’yi geleceğe 
taşıyan projelere hiç şüphesiz ki geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımız için imza atıyoruz. Çocuklarımızın ve 
gençlerimizin iyi bir eğitim alması, ülkemizin geleceğinin 
sağlam temeller üzerine kurulmasına vesile olmaktadır. 
Bu geleceği inşa eden, eğitim ve öğretim hayatlarımızın 
mimarı olan öğretmenlerimiz de evlatlatlarımızı aydınlık 
yarınlara hazırlıyor. Bu düşüncelerle çok mukaddes bir 
görev icra eden öğretmenlerimizin emeklerini takdir edi-
yor, 1981 yılından bu yana her yıl kutladığımız 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.

24 Kasım 1928 tarihinde “başöğretmen” ünvanını alan, 10 
Kasım 1938 tarihinde ise aramızdan ayrılan, Cumhuriyet’i 
bizlere armağan bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
vefatının 84. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. 

Atatürk’ün fikir ve gayretleri ile açtığı yoldan emin adım-
larla ilerleyerek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi-
nin üzerine çıkarma gayretimizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Ne Mutlu Çalışan, Üreten ve 
Milletine Hizmet Edenlere!…

Fortunate are those who 
work, produce and serve 
their nation!...
As we prepare for the 100th anniversary of our Republic, we are prepa-
ring to realize substantial investments within the framework of our 
2053 Transportation and Logistics Master Plan, which we have prepa-
red under the guidance of the vision of the Turkish Century. In line 
with the vision and goals of our President, we are continuously incre-
asing the knowledge, experience, and capacity we have acquired. We 
are making great efforts to carry out our activities to higher levels day 
by day, and we are working relentlessly with the motto “Service to the 
people is service to Allah.”

The geographical location of our country requires a multi-dimensio-
nal approach to our transportation and communication strategies. 
We make our planning on a global scale beyond regional borders. We 
see international integration, especially in the field of transportation, 
as one of the most critical drivers of economic development. In this 
context, since the day we took office, we have determined all our stra-
tegies by taking into account global trends and conducted our invest-
ments with this awareness. In the last 20 years, we have increased the 
length of divided roads from 6 thousand 100 kilometers to 29 thou-
sand kilometers, the length of tunnels from 50 kilometers to 663 kilo-
meters, and the length of bridges and viaducts to 730 kilometers. By 
making airlines “the people’s road,” we increased the number of 
airports from 26 to 57. 

If you have the love for your nation and the will to serve in your heart, 
roads that are said to be impassable will be crossed, and mountains 
that are said to be insurmountable will be overcome...

With the idea of “ Continuing on the path!” with the support and will 

we receive from our people, we are undoubtedly signing projects that 
carry Türkiye into the future for our children, who are the guarantee of 
our future. A good education for our children and young people is ins-
trumental in building the future of our country on solid foundations. 
Our teachers, who are building this future and the architects of our 
education, prepare our children for a bright future. With these thou-
ghts, I appreciate the efforts of our teachers who perform a very sac-
red duty and congratulate the 24 November Teachers’ Day, which we 
have been celebrating every year since 1981.

I commemorate Gazi Mustafa Kemal Atatürk, who received the title of 
“chief teacher” on 24 November 1928 and whom we lost on 10 Novem-
ber 1938, and who graced us with the gift of the Republic, with respect 
and gratitude on the 84th anniversary of his memory. 

We will never give up our efforts to raise our country above the level of 
contemporary civilizations by taking firm steps forward on the path 
laid by Atatürk with his ideas and diligence.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
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Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü

Ülkemizin her köşesinde hizmet veren, herkes tarafından 
bilinen, yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarıyla milleti-
mizin takdirini kazanan büyük bir ailenin üyeleriyiz. PTT 
AŞ isminin getirdiği sorumlulukların farkında olarak faa-
liyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyor, geleceğe emin 
adımlarla yürüyoruz. 

Vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırma vizyonuyla 
sürekli bir değişim içerisinde olan ve ihtiyaçlara kalıcı 
çözümler bulmayı misyon edinen Posta ve Telgraf Teş-
kilatı Anonim Şirketi olarak yarınları düşünen bir anla-
yışa sahibiz. Bitmek bilmeyen enerjimiz ile ulusal ve 
uluslararası alanlarda elde ettiğimiz başarılar, Şirketi-
mizin yükselen bir değer olarak dünyada adından söz 
ettirmesine ve ülkemiz ekonomisine de çok değerli kat-
kılar sunmasına vesile oluyor. 

Ülkemize önemli hizmetler sunan Şirketimiz gibi devleti-
mizin her kurumu büyük bir özveri ile çalışıyor. “Devler 
gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım” 
sözünden hareketle devletimiz de “Güçlü Türkiye”nin 
inşasını kararlılıkla sürdürüyor. Muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkma hedeflerine emin adımlarla 
yürüyen ülkemizin en önemli değerleri arasında hiç şüp-

hesiz ki bilgili, çalışkan ve sorumluluğunun farkında olan 
nesillerimiz yer alıyor. Yarınlarımızın teminatı çocuk ve 
gençlerimizin eğitilmesinde öğretmenlerimize önemli 
görevler düşüyor. Büyük fedakârlıklar göstererek öğrenci-
lerimizi hayata hazırlayan öğretmenlerimiz bu ülkenin 
umududur. Hepimize ilham kaynağı olan öğretmenleri-
mizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. 

Eğitim ile özverili çalışmanın ülkemizin geleceği açısın-
dan çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda 
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri ve 
ileri görüşlülüğü bizlere rehberlik etmektedir. Onun, 
“Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan 
olmak.” sözü doğrultusunda üzerimize düşen sorumlu-
lukları yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz… 
Millî Mücadele döneminden Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna kadar tüm zorluklarda yolumuzu aydınlatan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. 
yılındayız.  Büyük PTT Ailesi olarak ülkemiz için çalışma-
ya ve üretmeye devam ediyoruz. “Benim naçiz vücudum, 
bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, 
ilelebet payidar kalacaktır.” sözlerini aklımızdan hiç 
çıkarmadığımız  Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. 
yılında rahmet, minnet, saygı ve özlemle anıyoruz.

“Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: 
Çalışkan olmak”

Hakan GÜLTEN
General Director of Turkish Post (PTT) 

We are members of a large family that serves throughout our 
country, is known by all, and is appreciated nationwide for its work 
both at home and abroad. Being aware of the responsibilities brou-
ght by the name Turkish Post (PTT), we carry on our services without 
relenting, and we are taking firm steps toward the future. 

As Post and Telegraph Corporation, which is in constant change 
with the vision of improving the quality of life of our citizens and 
adopting the mission of finding permanent solutions to the needs, 
we have a mentality of aiming for the future. The successes we 
have achieved in national and international fields with our end-
less energy enable our Company to make a reputation in the wor-
ld as a rising figure and to make invaluable contributions to our 
country’s economy.

Like our Company, which provides great services to our country, 
every institution of our state works devotedly. Based on the saying, 
“In order to create gigantic works, one must work like ants,” our sta-
te continues the construction of “ Strong Türkiye” with determinati-
on. Among the most important values of our country, which marc-
hes surely towards its goals of rising above the level of contempo-
rary civilizations, are undoubtedly our generations, who are knowle-
dgeable, hardworking, and aware of their responsibilities. Teachers 
have important duties in educating our children and youth, which 
are the foundations of our future. Our teachers, who prepare our 
students for life by showing great sacrifices, are the hope of this 
country. I congratulate our teachers, who are a source of inspiration 
for all of us, on the 24th of November, Teachers’ Day.

We know that education and selfless work are crucial for the future 
of our country. In this direction, the ideas and farsightedness of 
Chief Teacher Gazi Mustafa Kemal Atatürk guide us. His words, “We 
need but one thing, to be hardworking,” we fulfill our responsibilities 

and will continue to do so...This year marks the 84th year of the eter-
nal resting of Gazi Mustafa Kemal Atatürk, who illuminated our pat-
h through all difficulties from the period of the National Struggle to 
the foundation of the Republic of Türkiye. As the Great PTT Family, 
we continue to work and produce for our country. “My humble bod-
y will surely one day become dust. But the Republic of Türkiye will 
remain forever.” We commemorate Mustafa Kemal Atatürk, whose 
words we never forget, with gratitude, respect, and longing on the 
84th year of his lasting.

“We need but one thing, to be hardworking.”
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Avrupa’nın en çok okunan yazarları arasında yer alan Japon 
yazar Haruki Murakami tarafından kaleme alınan İmkânsızın 
Şarkısı, ismi kadar hikâyesi ile de oldukça dikkat çekiyor. 
Kitabın kahramanı 37 yaşındaki Toru Watanabe bir yolculu-
ğu esnasında 1960’lı yılların ünlü müzik grubu The Beatles’a 
ait “Norwegian Wood” isimli şarkıyı duyar ve bu şarkı onu 
üniversite yılları ile unutamadığı anılarına götürür. Sade ve 
akıcı diliyle okuru yormadan kolayca anlaşılan kitap Japon 
kültürü hakkında da birçok bilgi veriyor. Aynı zamanda 
kitapta sıklıkla geçen şarkı isimlerini araştırıp dinlemek de 
okumayı keyifli hâle getiriyor. 

HARUKİ MURAKAMİ

KİTAP

İMKÂNSIZIN 
ŞARKISI

Written by Japanese author Haruki Murakami, one of Europe’s 
most widely read authors, the Norwegian Wood is as remarkab-
le for its story as its title. The protagonist of the book, 37-year-
old Toru Watanabe, hears the song “Norwegian Wood” by The 
Beatles, the famous music group of the 1960s, during a journey, 
and this song takes him back to his university years and the 
memories he cannot forget. The book, which is easily understo-
od without tiring the reader with its simple and fluent langua-
ge, also gives a lot of information about Japanese culture. At the 
same time, researching and listening to the song titles frequ-
ently mentioned in the book makes reading enjoyable. 

HARUKİ MURAKAMİ

BOOK

NORWEGIAN 
WOOD 

Ünlü bir piyanist olan Afro-Amerikalı Dr. Don Shirley, Manhat-
tan’dan başlayarak güneye doğru gitmek üzere bir turneye 
çıkma hazırlığındadır. Bu yolculukta da kendisine eşlik edecek 
bir şoför aramaktadır. Bu arayış sonucunda yolu İtalyan Ame-
rikan, sert fedai Tony Lip ile kesişir. Tony, siyahi biri ile çalışma-
ya çok sıcak bakmasa da işi kabul eder ve birbirlerinden çok 
farklı karakterlere sahip olan ikilinin maceraları başlar. 1960’lı 
yıllarda Amerika’da siyahi vatandaşlara yönelik ayrımcılık 
oldukça fazla olduğundan Tony, piyanist Shirley için güvenli 
yolları kullanmak adına “Yeşil Rehber (The Green Book)” isimli 
kılavuzdan destek alır. Zaman zaman adaletsizlik ve tehlike 
zaman zaman da nezaket ve iyilikle karşılaşan, farklılıklarını 
bir kenara bırakarak zorlu bir yolculuğa çıkan bu iki kahrama-
nın hikâyesi aynı zamanda 91. Oscar Ödülü’nün de sahibi oldu.

YEŞİL REHBER
FİLM

African-American Dr. Don Shirley, a famous pianist, is prepa-
ring to embark on a tour starting in Manhattan and heading 
south. He is looking for a driver to accompany him on this 
journey. In this search, he crosses paths with Tony Lip, an Ita-
lian-American, tough bouncer. Although Tony is not too keen 
on working with a black man, he accepts the job, and the 
adventures of the two, who have very different characters, 
begin. Since discrimination against black citizens was ram-
pant in the 1960s in the US, Tony relies on “The Green Book” as 
a guide to safe routes for pianist Shirley. The story of these two 
heroes who set aside their differences and embark on a chal-
lenging journey sometimes met with injustice and danger, 
sometimes with kindness and goodness, was also the winner 
of the 91st Academy Award.

THE GREEN BOOK
FILM
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İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde yer alan ve sinema 
tarihi açısından önemli bir yapı olan Alkazar Sineması’nın binası Hope 
Alkazar ismiyle bir etkinlik alanına dönüştürüldü. Sinema binasında, 
yeni medya ve dijital sanat alanlarında başarılı projelere imza atan Refik 
Anadol tarafından Alkazar Rüyası isimli bir dijital sergi düzenleniyor. 
Spor, sanat ve sinemanın birleşimiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim 
sunan Alkazar Rüyası, 100’den fazla Yeşilçam filmini yapay zeka tekno-
lojisi ile birleştirerek bir enstalasyon çalışması ortaya koyuyor. Görsel ve 
işitsel bir şölen sunan etkinlik vertigo ve epilepsi gibi rahatsızlıkları 
olanlara tavsiye edilmiyor. İstanbul’un eski dönemlerine tanıklık eden 
Alkazar Sineması’nın gördüğü rüyayı mutlaka deneyimleyin.

MEKÂN

SANATSEVERLERİN 
İLGİ ODAĞI: 
ALKAZAR RÜYASI SERGİSİ

Alkazar Cinema, an important building in cinema history located on İstiklal 
Street in Beyoğlu, İstanbul, has been transformed into an event space under 
the name Hope Alkazar. In the cinema building, a digital exhibition called 
Alkazar Dream is organized by Refik Anadol, who has accomplished succes-
sful projects in the fields of new media and digital art. Offering a different 
experience to its visitors with the combination of sports, art, and cinema, 
the Alkazar Dream combines more than 100 Yeşilçam films with artificial 
intelligence technology to create an installation work. The event, which 
offers a visual and auditory feast, is not recommended for those with con-
ditions such as vertigo and epilepsy. Be sure to experience the dream of 
Alkazar Cinema, which witnesses the old times of İstanbul.

VISITING

THE CENTER OF ATTENTION 
OF ART LOVERS: THE 
ALKAZAR DREAM EXHIBITION

Dolmabahçe Sarayı’nın hemen yanında, İstanbul Boğazı’nın kıyısında yer alan 
Veliahd Dairesi’nde; Sultan II. Abdülhamid’den Sultan V. Mehmed Reşad’a, Sul-
tan Abdülaziz’den Sultan VI. Mehmed’e birçok Osmanlı hanedanı kaldı. Bu alan 
daha sonra 2014 yılında Millî Saraylar Başkanlığı tarafından Millî Saraylar Resim 
Müzesi olarak ziyaretçilerine kapılarını açtı. Türk müzeciliğinin en önemli örnek-
lerinden olan müzede 553 eser sergilenmektedir. Aydınlatma düzeninden sergi-
leme salonlarına her anlamda görenleri kendisine hayran bırakan müze âdeta bir 
hazine gibi. Ülkemizde kültür ve sanata olan ilgiyi artırmada oldukça etkili olan 
ve Osmanlı resim sanatının en nadide örneklerini toplayan müzenin içerisinde 
Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza ve Hikmet Onat gibi değerli 
sanatçıların tabloları yer alıyor. Padişah portreleri, oryantalist tablolar ve tarihî 
olayları resmeden kompozisyonların sergilendiği Millî Saraylar Resim ve Heykel 
Müzesi, Osmanlı Devleti’nin resim sanatına verdiği önemi de ortaya koyuyor.

MEKÂN

KOLEKSİYONUYLA 
ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLEYEN 
MİLLÎ SARAYLAR RESİM MÜZESİ

Located right next to Dolmabahçe Palace, on the shores of the Bosphorus, the Veliahd 
Chamber housed many members of the Ottoman dynasty, from Sultan Abdülhamid II 
to Sultan Mehmed Reşad V, from Sultan Abdülaziz to Sultan Mehmed VI. This area 
was later opened to visitors as the National Palaces Painting Museum by the Presiden-
cy of National Palaces in 2014. The museum, one of the most important examples of 
Turkish museology, exhibits 553 works. The museum, which fascinates those who see 
it in every sense, from the lighting scheme to the exhibition halls, is like a treasure. The 
museum, which is very effective in increasing the interest in culture and art in our 
country and collects the rarest examples of Ottoman painting, includes paintings by 
valuable artists such as Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Pasha, Hoca Ali Rıza, and Hik-
met Onat. The National Palaces Painting and Sculpture Museum, where sultan portra-
its, orientalist paintings, and compositions depicting historical events are exhibited, 
also reveals the importance the Ottoman Empire attached to the art of painting.

VISITING

THE NATIONAL PALACES 
PAINTING MUSEUM MESMERIZES 
VISITORS WITH ITS COLLECTION
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DOĞANIN TÜM 
GÜZELLİKLERİNİ CÖMERTÇE 

SUNAN BİR BÖLGE: 

DOĞU KARADENİZ
A REGION THAT GENEROUSLY OFFERS ALL THE 

BEAUTIES OF NATURE: EASTERN BLACK SEA

Özge IŞIK YEŞİLIRMAK

Giresun’dan Rize’ye, Ordu’dan Trabzon’a, 
Gümüşhane’den Artvin’e ülkemizin turizm 
potansiyeli açısından en önemli bölgelerin- 
den biri olan Doğu Karadeniz; hayranlık uyan- 
dıran yemyeşil doğası, uçsuz bucaksız yayla- 
ları, hırçın dalgaları, geçmişten günümüze 
kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan 
şehirleri ile bereketli toprakların diyarıdır. 
Zengin bitki örtüsü ve engin dağları ile zaman 
zaman bulutların arasında kaybolunan bu 
coğrafya ziyaretçilerine âdeta görsel bir şölen 
sunmaktadır. Yayla şenliklerinde dağların 
kemençe ve tulum sesleri ile yankılandığı 
Doğu Karadeniz, coşku ve tutkunun horona 
karıştığı yerdir.

From Giresun to Rize, from Ordu to Trabzon, 
from Gümüşhane to Artvin, the Eastern Black 
Sea, one of the most important regions of our 
country in terms of tourism potential, is the 
land of fertile lands with its awe-inspiring 
lush green nature, endless plateaus, raging 
waves, cities that have hosted ancient civili-
zations from past to present. With its rich 
vegetation and vast mountains, this geogra-
phy, which is sometimes lost in the clouds, 
offers a visual feast to its visitors. The Eastern 
Black Sea, where the mountains echo with 
the sounds of kemençe and tulum during pla-
teau festivals, is where enthusiasm and pas-
sion mix with horon.

Yemyeşil doğasıyla Rize. / Rize with its lush green nature.
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YEŞİL İLE MAVİNİN
KUCAKLAŞTIĞI ŞEHİR: ORDU
Doğu Karadeniz’in nüfus yoğunluğu bakı-
mından en kalabalık şehirlerinden biri olan 
Ordu; tertemiz havası, 100 kilometrelik upu-
zun sahil şeridi, eşsiz doğası ve kumsallarıyla 
dikkat çekmektedir. 2015 yılında Ordu – Gire-
sun Havalimanı’nın açılmasının ardından 
ulaşımı daha da kolaylaşan şehir, turistlere 
sunduğu doğa yürüyüşleri, dağcılık, sörf ve 
yamaç paraşütü gibi macera turizmi imkân-
larıyla oldukça keyif vermektedir. Tüm bu 
olanaklarının yanında Ordu’da doğal ve tarihî 
birçok mekân bulunmaktadır.

Boztepe
Denizden yaklaşık 450 metre yükseklikte 
bulunan Boztepe, Ordu’nun en meşhur 
lokasyonlarından biridir. Eşsiz şehir manza- 
rasının kuş bakışı izlendiği alanda aynı 
zamanda yamaç paraşütü aktiviteleri 
düzenlenmektedir. Kentin seyir terası niteli-
ğindeki bölgeye karayoluna alternatif olarak 
inşa edilen teleferikle de çıkılmakta, ayrıca 
çam ağaçlarının hâkim olduğu alanda pik-
nik de yapılmaktadır.

Yason Burnu
Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe 
Köyü’nde yer alan ve ikinci derece doğal sit 
alanı olan Yason Burnu şehrin en çok turist 
çeken yerlerindendir. 1869 yılında Yason Bur- 
nu’na inşa edilen bir kilisenin restore edilerek 
hizmete açılmasıyla ilgi gören bölge, Karade- 
niz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan 
tek yarımadadır. Gün doğumu ve batımının 
izlendiği alan yeşil ile mavinin buluşmasının 
en iyi örneklerindendir.

Çambaşı Yaylası ve Kayak Merkezi
Deniz seviyesinden yaklaşık 1850 metre yük- 
seklikte bulunan ve Karadeniz Bölgesi’nin en 
önemli yaylalarından biri olan, Ordu’nun 
Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası doğal 
güzellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Sahil 
kesiminde yaşayan halkın birçoğunun yaz 
mevsiminde çıkmayı tercih ettiği yayla, 100 
bin dönümlük bir alan içerisinde yer alarak 
aynı zamanda Türkiye’nin de en geniş yaylaları 
arasına girmektedir. Bölge, 2017 yılında hiz- 
mete açılan Çambaşı Kayak Merkezi ile sadece 
yaz mevsiminde değil kış mevsiminde de doğa 
tutkunlarını ağırlamaktadır.

THE CITY WHERE GREEN 
AND BLUE EMBRACE: ORDU
Ordu, one of the most populous cities in 
the Eastern Black Sea region, attracts 
attention with its clean air, 100 kilome-
ters of coastline, unique nature, and 
sandy beaches. In 2015, after the opening 
of Ordu - Giresun Airport, the city became 
even easier to reach, offering tourists 
adventure tourism opportunities such as 
trekking, mountaineering, surfing, and 
paragliding. In addition to all these 
opportunities, Ordu has many natural 
and historical sites.

Boztepe
Boztepe, which is about 450 meters 
above the sea, is one of the most famous 
locations in Ordu. Paragliding activities 
are also organized in the area where the 
unique city view can be seen from a bird’s 
eye view. The site, which is the city’s 
observation terrace, can also be reached 
by cable car built as an alternative to the 
highway, and picnics are also held in the 
area dominated by pine trees.

Yason Burnu
Located in Çaytepe Village of Ordu’s Perşem-
be district, Yason Burnu, which is a sec-
ond-degree natural protected area, is one of 
the most popular tourist attractions of the 
city. In 1869, a church built on Yason Burnu 
was restored and put into service, and the 
region, which attracted attention, is the only 
peninsula with a church on it along the 
Black Sea coast. The area where sunrise and 
sunset are watched is one of the best exam-
ples of the meeting of green and blue.

Çambaşı Plateau and Ski Center
Çambaşı Plateau, located approximately 
1850 meters above sea level and one of the 
most important plateaus of the Black Sea 
Region, stands out with its natural beauties. 
The plateau, where most of the people living 
on the coast prefer to go in the summer sea-
son, is located in an area of 100 thousand 
acres and is also one of the most extensive 
plateaus in Turkey. With the Çambaşı Ski 
Center, which was opened in 2017, the region 
welcomes nature lovers not only in summer 
but also in winter.

Turistlere 
sunduğu doğa 

yürüyüşleri, 
dağcılık, sörf ve 

yamaç paraşütü 
gibi macera 

turizmi 
imkânlarıyla 
oldukça keyif 

veren bir şehir 
olan Ordu’da 

doğal ve tarihî 
birçok mekân 

bulunmaktadır.

There are many 
natural and 
historical places 
in Ordu, which is 
a very 
entertaining city 
with adventure 
tourism 
opportunities 
such as nature 
walks, 
mountaineering, 
surfing, and 
paragliding. 

Ordu Boztepe’den şehir manzarası. / City view from Ordu Boztepe.
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“GÖRESUN GEZESUN”: GİRESUN
Doğu Karadeniz’in kalbinde bulunan, “fındı- 
ğın başkenti, kirazın ana vatanı” olarak tanı- 
tılan, coğrafi yapısı, doğal zenginlikleri ve ken-
dine özgü mutfağı ile öne çıkan Giresun, kül-
türel özellikleriyle görülmesi gereken şehirle-
rimizdendir. Plajları, yaylaları, kaleleri ve 
tarihî mekânları ile Giresun, misafirlerine 
gezilecek birçok alternatif yer sunmaktadır.

Giresun Kalesi
Giresun’a hâkim bir tepede bulunan ve çeşit- 
li kaynaklara göre MÖ II. yüzyılda Pontus Kra-
lı I. Farnakes tarafından yaptırıldığı belirtilen 
Giresun Kalesi geçmişin izlerini bünyesinde 
barındırmaktadır. İç ve dış kale olarak iki 
bölümden oluşan alanda; mağaralar, taş 
kabartmalar ve Millî Mücadele dönemi kah- 
ramanı Giresunlu Topal Osman Ağa’nın anıt 
mezarı bulunmaktadır. Şehrin kuzeyinde 
bulunan kale günümüzde mesire alanı ola- 
rak kullanılmaktadır.

“GÖRESUN GEZESUN”: GİRESUN
Located in the heart of the Eastern Black Sea, 
Giresun, known as “the capital of hazelnut 
and the homeland of the cherry” and stands 
out with its geographical location, natural 
richness, and unique cuisine, is one of our cit-
ies that should be seen with its cultural fea-
tures. With its beaches, plateaus, castles, and 
historical sites, Giresun offers its guests many 
alternatives to visit.

Giresun Kalesi
Giresun Kalesi, located on a hill overlooking 
Giresun and which, according to various 
sources, was built by Pontus King Farnakes I 
in the second century BC, contains traces of 
the past. In the area consisting of two parts, 
the inner and outer castle, there are caves, 
stone reliefs, and the mausoleum of Topal 
Osman Ağa, one of the heroes of the National 
Struggle period. The castle in the north of the 
city is now used as a recreation area.

 Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran Giresun, 122 kilometrelik bir kıyı şeridine sahiptir.
Giresun, which contains every shade of green, has a coastline of 122 kilometers.

Giresun’un simgelerinden Mavi Göl. / Mavi Göl, one of the symbols of Giresun.

Mavi Göl
Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan Kuzalan 
Tabiat Parkı’na yaklaşık 200 metre uzaklıkta- 
ki Mavi Göl, doğanın mucizesi olarak karşı- 
mıza çıkmaktadır. Sodalı su ve kireç taşları 
nedeniyle turkuaz renge bürünen bu göl 
ziyaretçilerini oldukça etkilemektedir. İlkba-
har mevsiminde karların erimesinden sonra 
özellikle mayıs - kasım ayları arasında turku-
az renkte akan göle çeşitli ağaç ve bitkilerle 
çevrili, 100 metrelik bir patika yoldan yürüne-
rek ulaşılmaktadır.

Görele Kemençe Evi
Giresun’un çıkışında yer alan ve Trabzon ile 
sınır olan Görele, kemençesi ile meşhur bir 
ilçedir. İlçe meydanına 2014 yılında inşa edi- 
len yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki dev 
kemençe anıtı ve kemençe evi ile bu kültür 
yaşatılmaktadır. Kemençenin yapımı, tarihi 
ve eğitimi ile çeşitli kemençe sanatçılarına 
dair birçok bilginin elde edildiği müze niteli- 
ğindeki ev; Karadeniz müziğinin vazgeçilmez 
enstrümanı olan kemençeyi her yönüyle 
tanıtan, zaman zaman da çeşitli kültürel 
etkinliklerin düzenlendiği bir mekân olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Plajları, yaylaları, kaleleri ve 
tarihî mekânları ile Giresun, 
misafirlerine gezilecek birçok 
alternatif yer sunmaktadır.

With its beaches, plateaus, 
castles, and historical sites, 
Giresun offers many 
alternatives to its guests. 

Mavi Göl
The Mavi Göl, which is about 200 meters away from Kuzalan Nature Park in 
the Dereli district of Giresun, is a miracle of nature. This lake, which turns tur-
quoise due to soda water and limestones, impresses its visitors. After the snow 
melts in the spring season, especially between May and November, the tur-
quoise-colored lake is reached by walking on a 100-meter pathway surround-
ed by various trees and plants. 

Görele Kemençe House
Görele, located at the exit of Giresun and bordering Trabzon, is a district famous 
for its kemençe. This culture is kept alive with the 6-meter-high giant kemençe 
monument and kemençe house built in 2014 in the town square. The house, 
which is a museum where much information about the production, history, 
and education of the kemençe and various kemençe artists are obtained, is a 
place that introduces the kemençe, the indispensable instrument of Black Sea 
music, in every aspect and where various cultural events are organized from 
time to time.
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ÇOK RENKLİ BİR TABLO: GÜMÜŞHANE
Hayat ve coşkunun, gizem ve efsanenin şehri 
Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 
sahil şeridinde yer almayan tek ilidir. Zigana 
ile Trabzon Dağları arasında uzanan dağlık ve 
engebeli vadileriyle doğa tutkunlarını kendi-
ne çeken şehir, tarihten günümüze miras 
kalmış önemli bir merkezdir.

İmera Manastırı
Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan ve tarihte önemli inanç merkezlerin-
den biri olan Türk, Ermeni ve Rumların barış 
içerisinde uzun yıllar bir arada yaşadığı 
Gümüşhane’de,  24 adet şapel ve 80 adet 
manastır bulunmaktadır. Bu yapıların içeri-
sindeki en önemli ibadethanelerden biri de 
İmera Manastırı’dır. Merkeze bağlı Olucak 
Köyü’nde yer alan ve Hristiyan Ortodoks 
inancının izlerini taşıyan manastır 1350 
yılında inşa edilmiştir. Gümüşhane Valiliği 
himayelerinde 2020 yılında restore edilen 
İmera Manastırı; doğa, tarih ve kültür açısın-
dan önemli bir destinasyondur.

A MULTICOLORED PICTURE: GÜMÜŞHANE
Gümüşhane, the city of life and enthusiasm, mys-
tery, and legend is the only province of the East-
ern Black Sea Region that is not located on the 
coastline. The city, which attracts nature lovers 
with its mountainous and rugged valleys stretch-
ing between Zigana and Trabzon Mountains, is an 
important center inherited from history.

Imera Monastery
There are 24 chapels and 80 monasteries in 
Gümüşhane, which was home to many civiliza-
tions in the past and was one of the most 
important belief centers in history, where Turks, 
Armenians, and Greeks lived together in peace 
for many years. One of the most important 
places of worship within these structures is the 
Imera Monastery. Located in Olucak Village of 
the center and bearing traces of the Christian 
Orthodox faith, the monastery was built in 1350. 
Imera Monastery, restored in 2020 under the 
auspices of Gümüşhane Governorship, is an 
important destination in terms of nature, histo-
ry, and culture.

Zigana ile Trabzon 
Dağları arasında 
uzanan dağlık ve 
engebeli vadileriyle 
doğa tutkunlarını 
kendine çeken şehir, 
tarihten günümüze 
miras kalmış önemli 
bir merkezdir.

The city, which 
attracts nature lovers 
with its mountainous 
and rugged valleys 
stretching between 
the Zigana and 
Trabzon Mountains, is 
an important center 
inherited from history. 

 Zigana ile Trabzon Dağları’nın eteklerine kurulan bir şehir olan Gümüşhane, oldukça engebeli bir arazi üzerinde yer almaktadır.
Gümüşhane, a city built on the foothills of the Zigana and Trabzon Mountains, is located on a very hilly terrain. 

Karaca Mağarası
Ülkemizin önemli yer altı zenginliklerinden olan Karaca 
Mağarası, milyonlarca yılda meydana gelen karstik bir 
oluşumdur. Deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte 
bulunan mağara, bölgenin en çok ziyaret edilen nokta-
larındandır. Mağaradan çok âdeta bir yer altı sarayını 
andıran Karaca Mağarası’nın astım hastalığına iyi gelen 
bir havası vardır. Polen ve tozlardan arınmış bol oksi-
jenli havası ile ferah bir nefes alma imkânı sunmakta-
dır. Damla taşı şekillerinin tüm ihtişamının gözlemlen-
diği mağara ziyaretçilerini oldukça etkilemektedir.

Örümcek Ormanları
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yer alan ve 2 bin 630 
hektarlık bir alanı kaplayan Örümcek Ormanları, 1998 
yılında koruma altına alınmıştır. Bitki örtüsünün çok 
sık olması sebebiyle bu ismin verildiği orman her mev-
sim farklı renklere bürünmektedir. Ladin ve köknar 
ağaçlarıyla kaplı ormanda anıt ağaçlar da yer almakta-
dır. Yamaçları, dereleri ve şelaleleri ile de büyüleyen 
Örümcek Ormanları Gümüşhane’de görülmesi gereken 
önemli yerlerdendir.

Karaca Cave
Karaca Cave, one of the important underground riches of 
our country, is a karstic formation formed over millions of 
years. The cave, located 1550 meters above sea level, is one 
of the most visited spots in the region. Karaca Cave, which 
resembles an underground palace rather than a cave, has 
an air that is good for asthma. Free from pollen and dust 
with plenty of oxygen, It provides fresh breathing with its 
atmosphere. Where all the splendor of drop stone shapes 
is observed, the cave highly impresses its visitors.

Spider Forests
Located in the Kurdün district of Gümüşhane and 
covering an area of 2 thousand 630 hectares, Spider 
Forests were taken under protection in 1998. The for-
est, given this name due to its dense vegetation, takes 
on different colors every season. The forest also has 
monumental trees covered with spruce and fir trees. 
Spider Forests, which fascinate with their slopes, 
streams, and waterfalls, are one of the important plac-
es to be seen in Gümüşhane.

Milyonlarca yılda oluşan Karaca Mağarası, dünyada eşine az rastlanan bir mağaradır.
Karaca Mağarası, formed over millions of years, is one of the most unique caves in the world.



Seyyah / Voyager22 KASIM 2022 / NOWEMBER Seyyah / Voyager 23PTT HAYAT 

BENZERSİZ BİR COĞRAFYA: TRABZON
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tarih ile kültü- 
rün harmanlandığı bir diğer şehir ise Trab- 
zon’dur. Liman şehri olması ve uluslararası 
nitelikte bir havalimanının şehirde bulun- 
ması sebebiyle ulaşım açısından da rahat bir 
şehir olan Trabzon, uygun fiyatlı turizm des- 
tinasyonlarıyla yerli ve yabancı binlerce 
ziyaretçiyi kendisine çekmektedir. Asırlar 
boyunca çeşitli medeniyetlerin hüküm sür-
düğü bu topraklar bizlere kültürel bir zen-
ginlik sunmaktadır.

Uzungöl
Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırlarında yer alan 
ve heyelan sonucu oluşan Uzungöl, Trabzon 
denilince akla ilk gelen yerlerdendir. Bölgenin 
gelişimine büyük katkı sağlayan göl ve çevresi 
bir doğa harikası niteliğindedir. Tertemiz 
havası ile gökyüzünü içinize çekiyormuş gibi 
bir his yaratan Uzungöl, Trabzon’un ekotu-
rizm merkezidir. Göl çevresinde çeşitli resto-
ranlar ve konaklamak için konuk evleri ile 
oteller de bulunmaktadır.

A UNIQUE GEOGRAPHY: TRABZON
Trabzon is another city in the Eastern Black 
Sea Region where history and culture blend. 
Trabzon, a convenient town in terms of trans-
portation due to being a port city and having 
an international airport in the city, attracts 
thousands of local and foreign visitors with 
its affordable tourism destinations. These 
lands, where various civilizations have ruled 
for thousands of years, offer cultural richness.

Uzungöl
Uzungöl, located on the borders of the Çay-
kara district of Trabzon and formed as a 
result of landslides, is one of the first places 
that come to mind when it comes to Trabzon. 
The lake and its surroundings contribute sig-
nificantly to the region’s development and 
are a natural wonder. Uzungöl, which creates 
a feeling as if you are inhaling the sky with its 
fresh air, is the ecotourism center of Trabzon. 
There are also various restaurants around 
the lake and guest houses and hotels for 
accommodation.

Eşsiz doğası ve manzarasıyla Trabzon’un simgesi Uzungöl. / Uzungöl, the symbol of Trabzon with its unique nature and view.

Atatürk Köşkü
Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Ata- 
türk’ün 1924, 1930 ve 1937 yıllarında Trab- 
zon’a yaptığı geziler sırasında kaldığı köşk, 
günümüzde müze olarak ziyaretçilerini ağır- 
lamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, tüm mal 
varlığını Türk milletine bağışlama kararını 
1937 yılında son kez geldiği bu köşkte almış- 
tır. 1800’lü yılların başında Rum banker 
Konstantin Kabayanidis tarafından inşa etti- 
rilen köşk, Avrupa ve Batı Rönesans mimari- 
sinin etkilerini taşımaktadır. Etrafı çam ağaç-
larıyla çevrili, dış cephesinde taş işçiliği kulla-
nılan dört katlı Atatürk Köşkü’nde Ata- 
türk’ün konuşma metinlerinden o dönemde 
kullanılan eşyalara ve çeşitli fotoğraflara 
kadar pek çok obje sergilenmektedir. Kent 
merkezine yakınlığı ve mimari yapısının 
güzelliği ile köşk Trabzon’da görülmesi gere- 
ken yerlerdendir.

Ayasofya
Trabzon İmparatorluğu döneminde 1238- 
1263 yılları arasında Kral I. Manuel Komne- 
nos tarafından yaptırılan Ayasofya, geç bizans 
kiliselerinin en etkileyici örneklerindendir. 
Bir manastır kilisesi olarak inşa edilen Aya-
sofya’da Gürcü, Selçuklu ve Bizans işçilikle-
rinden izler görülmektedir. Fatih Sultan Meh-
met tarafından Trabzon’un fethedilmesinden 
sonra 1511 yılında camiye çevrilen eser, I. 
Dünya Savaşı’nda depo ve askerî hastane ola-
rak kullanılmıştır. 1964 yılından sonra müze-
ye çevrilen Ayasofya, 2013 yılında yeniden 
cami olarak ibadete açılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a düzenlediği gezilerde konakladığı tarihî köşk.
The historical mansion where Mustafa Kemal Atatürk stayed during his trips to Trabzon.

Atatürk Mansion
The mansion, where Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our country, 
stayed during his trips to Trabzon in 1924, 1930, and 1937, welcomes its visitors 
as a museum today. Mustafa Kemal Atatürk took the decision to donate all 
his assets to the Turkish nation in this mansion, where he came for the last 
time in 1937. Built in the early 1800s by the Greek banker Konstantin Kabaya-
nidis, the mansion bears the influences of European and Western Renais-
sance architecture. Surrounded by pine trees and using stonework on the 
exterior, the four-story Atatürk Mansion exhibits many objects, from Atatürk’s 
speeches to his belongings and various photographs. With its proximity to 
the city center and the beauty of its architectural structure, the mansion is 
one of the must-see places in Trabzon.

Hagia Sophia
Hagia Sophia is one of the most impressive examples of late Byzantine 
churches built by King Manuel I Komnenos between 1238-1263 during the 
Trabzon Empire period. Hagia Sophia is built as a monastery church and 
shows traces of Georgian, Seljuk, and Byzantine craftsmanship. Converted 
into a mosque in 1511 after the conquest of Trabzon by Mehmet the Conquer-
or, it was used as a warehouse and military hospital during World War I. After 
1964, Hagia Sophia was turned into a museum and reopened for worship as a 
mosque in 2013. 
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YEŞİLİN VE ÇAYIN BAŞKENTİ: RİZE
Ülkemizdeki çay üretiminin %71’ini karşıla- 
yan, Karadeniz’in en eski merkezlerinden olan, 
yeşilin her bir tonunun gözlemlendiği, Kaçkar 
Dağları’na açılan kapı ve yağmurun ülkesidir 
Rize. Dereleri, kemer köprüleri, ahşap evleri, 
kaleleri ve yemyeşil vadileri ile Rize, Karade- 
niz’in vazgeçilmez noktalarındandır.

Fırtına Deresi
Kaçkar Dağları’ndan Karadeniz’e akan dere-
lerin birleşmesiyle oluşan Fırtına Deresi, 
Rize’nin en ünlü ve en önemli akarsuların-
dandır. Hızlı akan ve debisi de oldukça yük-
sek olan derede kano ve rafting gibi akti- 
viteler yapılmaktadır. Çay bahçeleri arasın- 
dan akan ve üzerinde çeşitli kemer köprüle- 
rin de yer aldığı Fırtına Deresi, yaklaşık 57 
kilometre uzunluğundadır ve muhteşem bir 
tabiata sahiptir.

THE CAPITAL OF GREEN AND TEA: RIZE 
Rize, which meets 71% of the tea production in 
our country, is one of the oldest centers of the 
Black Sea, where every shade of green is 
observed, the gateway to the Kaçkar Mountains 
and the land of rain. With its streams, arch 
bridges, wooden houses, castles, and lush green 
valleys, Rize is one of the indispensables of the 
Black Sea. 

Fırtına Creek
Fırtına Creek, formed by the merger of the cas-
cading streams flowing from the Kaçkar Moun-
tains to the Black Sea, is one of the most famous 
and most important rivers of Rize. Activities 
such as canoeing and rafting are carried out in 
the fast-flowing and high-flowing streams. Fırtı-
na Creek, which flows through tea gardens and 
has various arch bridges, is approximately 57 
kilometers long and has a magnificent nature.

Çay bahçeleri arasından 
akan ve üzerinde çeşitli 
kemer köprülerin de yer 
aldığı Fırtına Deresi, 
yaklaşık 57 kilometre 
uzunluğundadır ve 
muhteşem bir tabiata 
sahiptir.

Fırtına Creek, which 
flows through tea 
gardens and has 
various arch bridges, is 
approximately 57 
kilometers long and 
has a magnificent 
nature. 

Rize’de bir çay bahçesi. / A tea garden in Rize.

Zilkale
Fırtına Deresi’nin batı yamaçlarında, Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında yer alan 
ve birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan Zilkale, Rize’nin en dik-
kat çekici turizm noktalarından biridir. İlk yapım tarihi kesin olarak bilin- 
memekle birlikte 14. yüzyılda sarp bir kaya üzerine inşa edildiği düşünülen 
kale bir zamanlar kervan yolu üzerinde bulunduğundan güvenliği sağlamak 
ve konaklama yapmak için kullanılmıştır. Bölgeye hâkim konumu ve manza- 
rasıyla ilgi çeken Zilkale, Karadeniz Dağları arasında tüm ihtişamıyla ziyaretçi-
lerini ağırlamaktadır.

Ayder Yaylası
Kaçkar Dağları’nın eteklerinde bulunan Rize’de birçok yayla yer almaktadır. Bu 
yaylalar arasında en bilinenlerden biri de Çamlıhemşin ilçesinde bulunan 
Ayder Yaylası’dır. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle turistlerin çekim merke- 
zinde yer alan yayla, doğa yürüyüşleri yapmak isteyenler için etkileyici bir nok- 
tadır. Otantik ahşap evleri ile konaklama imkânı da sunan Ayder Yaylası 1350 
metrelik bir rakıma sahiptir.

Rize’nin en önemli turistik noktalarından biri olan Zil Kale.
Zilkale, one of the most important touristic spots in Rize.

Zilkale
Located on the western slopes of Fırtına Creek, 
within the borders of Çamlıhemşin district, 
and within the first-degree archaeological 
site, Zilkale is one of the most remarkable 
tourism spots of Rize. Although the exact date 
of its first construction is unknown, the castle, 
which is thought to have been built on a steep 
rock in the 14th century, was once used to pro-
vide security and accommodation since it was 
located on the caravan route. Zilkale, which 
attracts attention with its dominant location 
and view of the region, welcomes its visitors 
in all its splendor among the Black Sea Moun-
tains.

Ayder Plateau
There are many plateaus in Rize, located at 
the foot of the Kaçkar Mountains. One of the 
most well-known among these plateaus is 
Ayder Plateau in the Çamlıhemşin district. 
The plateau, which is at the center of attrac-
tion for tourists with its clean air and natural 
beauties, is an impressive spot for those who 
want to take nature walks. Ayder Plateau, 
which also offers accommodation with its 
authentic wooden houses, has an altitude of 
1350 meters. 

Bölgeye hâkim konumu ve 
manzarasıyla ilgi çeken Zilkale, 
Karadeniz Dağları arasında tüm 
ihtişamıyla ziyaretçilerini 
ağırlamaktadır.

Zilkale, which attracts attention 
with its dominant location and 
view of the region, welcomes its 
visitors in all its splendor among 
the Black Sea Mountains. 
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SAKLI CENNET: ARTVİN
Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin son 
noktası olan Artvin; bakir doğası, yaylaları, 
uçsuz bucaksız ormanları, zirvesi karlarla 
kaplı dağları, gölleri ve kanyonları ile doğa 
turizmi açısından zengin bir şehirdir. Tarihî 
İpek Yolu’nun kadim şehirlerinden olan Art-
vin’de tulum ve kemençe sesleri sislerin ara- 
sına karışır.

Borçka Karagöl
Artvin’in Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklık-
ta bulunan Karagöl, zengin bitki örtüsü ve 
hayranlık bırakan doğası ile özellikle kamp 
turizmi açısından önemli bir yerdir. Bölge 
halkı tarafından mesire alanı olarak da tercih 
edilen Karagöl, 1800’lü yıllarda heyelan sonu-
cu oluşan bir tatlı su gölüdür. Doğu Karade-
niz’in saklı cenneti olarak nitelendirilen göl, 
doğaseverlerin akınına uğramaktadır. Aynı 
zamanda ağaç kesiminin ve avlanmanın 
yasak olduğu Karagöl’de kırmızı pullu alaba-
lıklar bulunurken, göl çevresinde de çok sayı-
da kuş türüne rastlanılmaktadır.

HIDDEN PARADISE: ARTVİN
Artvin, the last point of our country’s East-
ern Black Sea Region, is a city rich in nature 
tourism with its virgin nature, plateaus, 
vast forests, snow-capped mountains, 
lakes, and canyons. In Artvin, one of the 
ancient cities of the historical Silk Road, 
the sounds of bagpipes and kemençe blend 
into the mists.

Borçka Karagöl
Karagöl, located 27 kilometers from Artvin’s 
Borçka district, is an important place, espe-
cially in terms of camping tourism with its 
rich vegetation and admirable nature. 
Karagöl also referred to as a recreation area 
by the region’s people, is a freshwater lake 
formed as a result of landslides in the 
1800s. The lake, described as the hidden 
paradise of the Eastern Black Sea, is flooded 
by nature lovers. At the same time, there are 
red-scaled trout in Karagöl, where tree-cut-
ting and hunting are prohibited, and many 
bird species are found around the lake. 

Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl. / Artvin’s hidden paradise, Borçka Karagöl. Atatepe’de bulunan dünyanın en büyük Atatürk heykeli. 
The world’s largest statue of Atatürk in Atatepe.

Cehennem Deresi Kanyonu
Dünyanın sayılı kanyonları arasında bulunan 
Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin’in Arda-
nuç ilçesinde yer almaktadır. 6 metre derinli-
ğe, 500 metre uzunluğa ve 70 metre genişliğe 
sahip kanyonda dar, taşlı ve dik patikalar 
nedeniyle gezmek oldukça zordur. Bölgede 
yürüyüş yapmak isteyen turistler kanyonda 
yaşayan hayvanların olası saldırılarından 
korunmak için sopa ya da ses çıkaran her-
hangi bir uyarıcı aleti yanlarında bulundur-
malıdır. İlkbahar mevsiminde çiçeklerin 
açmasıyla yemyeşil olan kanyon bir doğa 
harikası niteliğindedir.

Atatepe
Artvin’in merkezini tepeden gören, Artvin 
Belediyesi’nin girişimleriyle turizme kazan-
dırılan Atatepe, şehrin seyir terası niteliğin-
dedir. Bölgeye özel bir vakıf tarafından 2012 
yılında Atatürk heykeli yaptırılmıştır. 60 ton 
ağırlığında ve 22 metre yüksekliğindeki hey-
kel, dünyanın en büyük Atatürk heykeli 
olma özelliğini taşımaktadır. Atatürk’ün 
Dumlupınar’da kayalıkların üzerinde yürü-
düğü ünlü fotoğrafından esinlenerek tasar-
lanan heykel, yerli ve yabancı turistlerin en 
çok uğradığı yerlerdendir. Yaklaşık 4 dönüm-
lük bir arazide yer alan heykelin çevresinde 
ayrıca sosyal tesis de bulunmaktadır.

The Canyon of Cehennem Deresi
The canyon of Cehennem Deresi, one of the few canyons in the world, is locat-
ed in the Ardanuç district of Artvin. With a depth of 6 meters, a length of 500 
meters, and a width of 70 meters, the canyon is very difficult to navigate due 
to its narrow, stony, and steep paths. Tourists who want to hike in the region 
should carry a stick or any warning device that makes a sound to protect 
themselves from possible attacks by animals living in the canyon. The canyon, 
green with the blooming of flowers in the spring season, is a natural wonder.

Atatepe
Atatepe, which overlooks the center of Artvin from the hill, was brought to 
tourism with the initiatives of Artvin Municipality, which is the city’s observa-
tion terrace. Atatürk statue was built in 2012 by a private foundation in the 
region. Weighing 60 tons and 22 meters high, the statue is the largest Atatürk 
statue in the world. Inspired by the famous photograph of Atatürk walking on 
the rocks in Dumlupınar, the statue is one of the most visited places by local 
and foreign tourists. There is also a social facility around the statue, which is 
located on a land of approximately 4 acres.

60 ton ağırlığında ve 22 metre 
yüksekliğindeki heykel, dünyanın 
en büyük Atatürk heykeli olma 
özelliğini taşımaktadır.

Weighing 60 tons and 22 meters 
high, the statue is the largest 
statue of Atatürk in the world. 
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ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ 
TÜRKİYE’NİN KURUCUSU:
MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK
THE FOUNDER OF INDEPENDENT AND SOVEREIGN

TÜRKİYE: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Simge SELVİTOPU AKYEL

1881 yılında Selânik’in Kocakasım Mahal-
lesi, Islahhane Caddesi’nde bulunan üç 
katlı pembe bir evde dünyaya geldi Musta-
fa. Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi’nin 6 
çocuğundan biri. Sonralarda kurucusu 
olacağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
babası Mustafa...

Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi, 
XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan 
Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık Yörükle-
rindendi. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik 
yakınlarındaki Langaza Kasabası’na yerleş-
miş eski bir Türk ailesinin kızıydı. Milis subay-
lığı, evkaf kâtipliği ve kereste ticareti yapan 
Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım’la 
evlendi. Atatürk’ün beş kardeşinden dördü 
küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Ata-
dan) 1956 yılına değin yaşadı.

In 1881, Mustafa was born in a three-story 
pink house on Islahhane Street in the 
Kocakasım neighborhood of Thessaloniki. He 
was one of the six children of Zübeyde Hanım 
and Ali Rıza Efendi. Mustafa, the father of the 
Republic of Türkiye, of which he would later 
become the founder... 

His paternal grandfather, Hafız Ahmet Efendi, 
was one of the Kocacık Yörüks who settled in 
Macedonia from Konya and Aydın in the 
14th-15th centuries. His mother, Zübeyde 
Hanım, was the daughter of an old Turkish 
family settled in Langaza Town near Thessa-
loniki. Ali Rıza Efendi, who worked as a militia 
officer, a trusts clerk, and a timber merchant, 
married Zübeyde Hanım in 1871. Four of 
Atatürk’s five siblings died at a young age; 
only Makbule (Atadan) lived until 1956.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ebediyete intikal 
edişinin 84. yılındayız. Hayata 

geçirdiği devrimlerle tarihe 
geçen Atatürk’ü sevgi, saygı, 
özlem ve rahmetle anıyoruz.

This year marks the 84th 
anniversary of the eternal 
resting of Mustafa Kemal 

Atatürk, the founder of the 
Republic of Türkiye. We 
commemorate Atatürk, 

who made history with the 
revolutions he brought to 

life, with deep love, respect, 
and longing.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu küçük 
yaşlarda ilk eğitimine Hafız Mehmet Efen-
di’nin Mahalle Mektebi’nde başladı, sonra 
babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi’ne 
geçti. Bu sırada 1888 yılında babasını kaybet-
ti. Bir süre Rapla Çiftliği’nde dayısının yanın-
da kaldıktan sonra Selânik’e dönüp okulunu 
bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydol-
du. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askerî 
Rüştiye’ye girdi. Bu okulda Mustafa Kemal 
oldu. Matematik öğretmeninin de adı Mus-
tafa’ydı. Bu yüzden adına Kemal’i ilave etti. 
1896-1899 yıllarında Manastır Askerî İdadi-
si’ni bitirip, İstanbul’da bulunan harp oku-
lunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen 
rütbesiyle mezun oldu. İstanbul Harp Aka-
demisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905’te yüzbaşı 
rütbesiyle akademiyi tamamladı.

1888 yılında babasını kaybeden 
Mustafa, bir süre dayısının 
yanında kaldıktan sonra Selânik’e 
dönüp okulunu bitirdi.

In 1888, Mustafa lost his father, 
and after staying with his uncle 
for a while, he returned to 
Selânik and finished his 
schooling. 

The founder of the Republic of Türkiye started his early education at Hafız 
Mehmet Efendi’s Neighborhood School at an early age and then transferred to 
Şemsi Efendi School at the request of his father. During this time, he lost his 
father in 1888. After staying with his uncle in Rapla Farm for a while, he 
returned to Selânik and finished his schooling. He enrolled in the Selânik Mil-
itary Junior High School. After a short time, he entered the Military High School 
in 1893. At this school, he became Mustafa Kemal. His math teacher was also 
named Mustafa. Therefore, he added Kemal to his name. In 1896-1899, he 
graduated from Manastır Military High School and started his education at 
the Military Academy in İstanbul. He graduated in 1902 with the rank of lieu-
tenant. He continued his education at the Istanbul Military Academy. On 11 
January 1905, he graduated from the academy with the rank of captain. 

Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi’nde. / Mustafa Kemal at the İstanbul Military Academy.

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
Mustafa Kemal, İstanbul Harp Akademisi’nden 
mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Şam’a git- 
ti ve 5. Ordu’ya katıldı. Böylece Mustafa Kemal’in 
askerlik macerası başlamış oldu. Burada kurmay 
yüzbaşı olarak görev aldı ve çok önemli başarılara 
imza attı. Bölgede önemli incelemeler yapan Mus- 
tafa Kemal, arkadaşlarına durumu daha iyi anlata-
bilmek için Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.

Mustafa Kemal, Şam’daki görevini tamamladıktan 
sonra Manastır’da bulunan 3. Ordu’ya geçti. Ardın- 
dan Selânik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti ile karşı- 
laştı. Daha sonra Şam’da kurduğu Vatan ve Hürri- 
yet Cemiyeti’ni kapatarak İttihat ve Terakki Cemi- 
yeti ile birleştirdi fakat çok uzun sürmedi. Belli bir 
zaman sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin siya- 
setle uğraşması sebebiyle ters düşerek cemiyetten 
ayrıldı. Mustafa Kemal, ordu ile siyasetin ayrı olma-
sı gerektiğini savunuyordu.

Mustafa Kemal’s Military Life 
After graduating from the İstanbul Military Academy, 
Mustafa Kemal went to Damascus, his first duty sta-
tion, and joined the 5th Army. Thus, Mustafa Kemal’s 
military adventure began. He served here as a staff 
captain and attained significant achievements. Musta-
fa Kemal, who made important investigations in the 
region, founded the Homeland and Freedom Society in 
order to better explain the situation to his friends. 

After completing his duty in Damascus, Mustafa 
Kemal transferred to the 3rd Army in Manastır. He 
then met the Committee of Union and Progress in 
Selânik. Later, he closed the Homeland and Freedom 
Society he had founded in Damascus and merged it 
with the Union and Progress Party, but it did not last 
long. After a certain period of time, he left the Com-
mittee of Union and Progress due to its involvement in 
politics. Mustafa Kemal argued that the army and pol-
itics should be separate.

Mustafa Kemal Yemen’de. / Mustafa Kemal in Yemen.
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31 Mart Olayı
Mustafa Kemal’in Selânik’te bulunmasından 2 yıl 
sonra İstanbul’da bir isyan ortaya çıkmıştı ve bu 
meşrutiyete karşı yapılan bir ayaklanmaydı. İsyanı 
başlatan kişiler yeniliklere karşıydı. Bu isyanı bas- 
tırmak amacıyla Selânik’te Hareket Ordusu oluştu-
ruldu. Bu ordunun başında Mahmut Şevket Paşa 
vardı. Mustafa Kemal ise bu ordu içerisinde kurmay 
başkanı olarak görev aldı. Büyük bir zaferle atlatı-
lan 31 Mart Olayı sonrası, Mustafa Kemal ilk defa 
tarih sahnesine çıktı.

Trablusgarp Dönemi
Mustafa Kemal daha sonra Trablusgarp’ta görev 
aldı. Dernek, Tobruk ve Bingazi bölgelerinde çok 
önemli başarılar elde etti. Özellikle İtalyanların 
Trablusgarp’ı ele geçirmesi üzerine, Mustafa Kemal 
ile Enver Paşa bölgeye gönderildi. Bölgeye bir gaze- 
teci kimliğinde giden Mustafa Kemal kendisini Şerif 
Bey olarak tanıttı. Böylece halkı mücadele etmek 
için bir araya getirdi ve İtalyanlara karşı önemli bir 
zafer elde edildi. Mustafa Kemal’in bölgedeki başa- 
rısı binbaşı rütbesine yükselmesini sağladı.

31 March Incident 
Two years after Mustafa Kemal’s stay in Selânik, a 
rebellion broke out in İstanbul, and it was an upris-
ing against constitutionalism. The people who start-
ed the rebellion were against innovations. In order to 
suppress this rebellion, Movement Army was formed 
in Selânik. This army was led by Mahmut Şevket 
Pasha. Mustafa Kemal served as chief of staff in this 
army. After the 31 March Incident, which was over-
come with great success, Mustafa Kemal appeared 
on the stage of history for the first time. 

Tripoli Period 
Mustafa Kemal then took part in Tripoli. He achieved 
significant accomplishments in Dernek, Tobruk, and 
Benghazi regions. Especially after the Italians cap-
tured Tripoli, Mustafa Kemal and Enver Pasha were 
sent to the region. Mustafa Kemal, who went to the 
region as a journalist, introduced himself as Şerif 
Bey. Thus, he brought the people together to fight, 
and a major victory was obtained against the Ital-
ians. Mustafa Kemal’s success in the region earned 
him the rank of major. 

Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Trablusgarp, 1911. / Mustafa Kemal and his comrades-in-arms, Tripoli, 1911.

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı
1912-1913 yılları arasında Balkan Savaşları’nın 
çıkmasıyla Osmanlı Devleti dikkatini tama- 
men bu bölgeye verdi. Bu sebeple mecburen 
İtalyanlarla bir anlaşma yapılarak Trablus- 
garp İtalyanlara bırakıldı. Mustafa Kemal 
daha sonra Balkan Savaşları için Gelibolu 
Yarımadası’na tayin oldu. Özellikle Gelibolu 
bölgesinde görev aldığı yıllar içerisinde büyük 
tecrübeler elde etti. Daha sonra 1914 yılında 
başlayan I. Dünya Savaşı’nda çok önemli cep- 
helerde mücadele etti ve oldukça büyük 
zaferler kazandı. Çanakkale Savaşı’nda üstün 
başarılar gösterdi ve dikkat çekti. Mustafa 
Kemal bu savaştan sonra albaylığa yükseltildi 
ve ülke çapında saygıyla tanınır hâle geldi.

Kurtuluş Savaşı Dönemi
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa 
Kemal, ordunun komutanı olarak Kurtuluş 
Savaşı’na önderlik etti. Bu dönemde pek çok 
farklı cephede mücadele etti ve son olarak 
Büyük Taarruz’da ordunun başında ülkeyi 
kurtaracak bir zafere imza attı. Mustafa, bir 
öğretmeninin önerisiyle Mustafa Kemal ve 
liderliği, askerî başarılarıyla ve soyadı kanu-
nuyla Mustafa Kemal Atatürk...

Mustafa Kemal, Gelibolu 
bölgesinde görev aldığı yıllar 
içerisinde büyük tecrübeler elde etti.

Mustafa Kemal gained vast 
experience during the years he 
served in the Gallipoli region.

Balkan Wars and World War I 
With the outbreak of the Balkan Wars between 1912-1913, the Ottoman Empire 
focused entirely on this region. For this reason, an agreement was made with 
the Italians, and Tripoli was left to the Italians. Mustafa Kemal was then 
assigned to the Gallipoli Peninsula for the Balkan Wars. He gained vast expe-
rience, especially during the years he served in the Gallipoli region. He then 
fought on various critical fronts in World War I, which started in 1914 and won 
remarkable victories. Especially his outstanding success in the Battle of Gal-
lipoli made him stand out as a leader. Mustafa Kemal was promoted to colonel 
after this war and became widely respected throughout the country. 

War of Independence Period 
On 19 May 1919, Mustafa Kemal landed in Samsun and led the War of Inde-
pendence as the commander of the army. During this period, he fought on 
several fronts, and finally, in the Great Offensive and led the army to a decisive 
victory that would save the country. Mustafa became Mustafa Kemal after his 
teacher’s suggestion, and with his leadership, military achievements, and 
Turkish people’s gratitude, Mustafa Kemal Atatürk... 
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Atatürk’ün Az Bilinen Bazı Özellikleri
Herkesin tarih derslerinden ve kitaplardan 
bildiği başarılarla dolu bir askerî yaşamı 
olan Atatürk; sabah uyanınca kahvesini içe-
rek gazetesini okurdu. Ardından tıraşını olur 
ve hemen çalışma odasına geçerdi. Hem 
kahvaltı hem de öğle yemeği yerine bir dilim 
ekmek ile yanında ayran tüketirdi. Askerî 
okullarda kuru fasulye ve pilavı sık yediğin-
den bu yemekleri hayatı boyunca da tercih 
etti. Sonrasında bu yemeklere karnıyarık, etli 
bamya ve peynirli omlet de eklendi. Akşam 
yemeklerini geç saatlerde yerdi ve bu yemek-
lere sık sık misafir davet ederek ülke mesele-
lerini konuşurdu. Uyku saatleri düzensizdi, 
uyurken pijama yerine keten entari giyerdi.

Atatürk’s Some Less Known Traits 
Atatürk, who had a military life full of achieve-
ments that everyone knows from history les-
sons and books and when he woke up in the 
morning, he would only drink his coffee and 
read his newspaper. Then he would shave and 
immediately go to his study. Instead of both 
breakfast and lunch, he would consume a 
slice of bread with buttermilk. Since he often 
ate dried beans and rice in military schools, 
he preferred these meals throughout his life. 
Later on, he added karnıyarık, okra with meat, 
and cheese omelet to these meals. He dined 
late in the evening and often invited guests to 
these dinners to discuss national issues. His 
sleeping hours were irregular, and he wore a 
linen robe instead of pajamas. 

Mustafa Kemal Atatürk Reşadiye Tayyare Alay Karargâhı’nda, Güzelyalı, İzmir, 1934.
Mustafa Kemal Atatürk at Reşadiye Air Garrison, Güzelyalı, İzmir, 1934.

Mustafa Kemal Atatürk, tahsilli olan Latife 
Hanım ile 29 Ocak 1923’te evlendi. Ancak yoğun 
devlet işleri nedeni ile bu evliliği 5 Ağustos 1925 
tarihinde  sonlandırdı. Çocukları çok sevdiği 
için Afet, Sabiha, Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye ve 
Zehra isimli kızlar ile Mustafa isimli bir çobanı 
evlat edindi. En dikkat çeken özelliklerinden 
biri de çok şık giyinmesiydi. Giyim tarzı ile fark 
yaratırdı. Kıyafet tercihinde manevi kızlarından 
fikir alırdı. Kıyafetlerini kendisi tasarlar ve 
İstanbul’da Mösyö Pertekiç isimli Rum asıllı bir 
terziye diktirirdi. Ucu sivri ve bağcıklı ayakkabı-
lar tercih eden Atatürk, ayakkabılarını ise Rus 
asıllı kundura ustası Athanasi Elefteriadis’e 
yaptırırdı. Ayak numarası ise 42 idi.

Atatürk’ün en dikkat 
çeken özelliklerinden 

biri de çok şık 
giyinmesiydi. Giyim 

tarzı ile fark yaratırdı.

One of his most 
striking 

characteristics was 
that he dressed very 

elegantly. He made an 
impression with his 

clothing style.

He married Latife Hanım on 29 January 1923. Howe-
ver, this marriage ended on 5 August 1925 due to his 
busy state affairs. Because he loved children very 
much, he adopted daughters Afet, Sabiha, Fikriye, 
Ülkü, Nebile, Rukiye, and Zehra, and a son named 
Mustafa, who was a shepherd. One of his most stri-
king characteristics was that he dressed very ele-
gantly. He made an impression with his clothing 
style. He would get ideas from his daughters when 
choosing clothes. He would personally design his 
clothes and have them tailored by a Greek-born tai-
lor named Monsieur Pertekiç in İstanbul. Atatürk, 
who preferred shoes with pointed toes and laces, 
had his shoes made by Athanasi Elefteriadis, a Rus-
sian-born shoemaker. His foot size was 42.
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Atatürk, who spent most of his time working, also 
loved music. Among his favorite folk songs were 
Ata Barı, Havada Bulut Yok, Sarı Zeybek, and 
Çökertmeden Çıktım da Halilim. He spoke French 
and German. He loved reading books and had a 
comprehensive library. In the books he read, he 
would mark with green, black, and red pens the 
parts he considered important. One of his favorite 
books was the novel Çalıkuşu by Reşat Nuri Gün-
tekin. He had the ability to influence people with 
his speech and persuasion skills. He was also a 
good listener. He would address his close friends 
in the Rumelia dialect in his conversations. He 
also loved horseback riding and swimming. He 
cared very much for his horse, Sakarya, and his 
dog, Fox. Atatürk was a nature lover, and his favo-
rite flower was the red carnation. He was very fond 
of farm life, and for this reason, he bought farms in 
various parts of Türkiye. A year before his passing, 
he donated part of his inheritance to his spiritual 
children and his sister, Ankara and Bursa’s muni-
cipalities, the Turkish Language and Historical 
Institutions, and the treasury.

He used to explain the secret of his success by 
saying, “I don’t look at how to be successful in a 
particular matter, I look at what will be an obstac-
le to that task, and if I remove the obstacles, the 
work will go on by itself.” He lived such a modest 
life, full of hard work and triumphs. Ataturk had a 
way of life that would not fit in books, let alone in 
3-5 or 10 pages. The great homeland and princip-
les he gifted to the Turkish nation and the works 
that emerged as a result of brilliant thoughts, of 
course, caused him to tire a little earlier. On 10 
November 1938, he closed his eyes to life, leaving 
the entire Turkish nation in mourning. Atatürk will 
be always in the hearts of the Turkish nation with 
his ideas and deeds... May the great leader Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk and all our ancestors who 
served our country rest in peace!

Vaktinin büyük çoğunluğunu çalışarak geçi-
ren Atatürk müziği de severdi. En sevdiği tür-
küler arasında Ata Barı, Havada Bulut Yok, Sarı 
Zeybek ve Çökertmeden Çıktım da Halilim yer 
alırdı. Fransızca ve Almanca biliyordu. Kitap 
okumayı çok severdi ve büyük bir kütüphanesi 
vardı. Okuduğu kitaplarda kendince önemli 
gördüğü yerleri yeşil, siyah ve kırmızı kalem-
lerle işaretlerdi. En sevdiği kitaplardan biri ise 
Reşat Nuri Güntekin’e ait Çalıkuşu romanıydı. 
Karşısındaki insanı oldukça etkileyen bir 
konuşma ve ikna yeteneğine sahipti. Ayrıca iyi 
de bir dinleyiciydi. Sohbetlerinde yakın dostla-
rına Rumeli şivesi ile seslenirdi. Ata binmeyi 
ve yüzmeyi de çok severdi. Sakarya isimli atına 
ve Fox isimli köpeğine oldukça kıymet verirdi. 
Tam bir doğa aşığı olan Atatürk’ün en sevdiği 
çiçek ise kırmızı karanfildi. Çiftlik hayatına çok 
özeniyordu ve bu nedenle Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden çiftlikler satın aldı. Ölümünden 
bir yıl kadar önce mirasının bir kısmını mane-

vi çocukları ile kız kardeşine, bir kısmını Anka-
ra ve Bursa Belediyeleri’ne bir kısmını da Türk 
Dil ve Tarih Kurumları ile hazineye bağışladı.
 
Başarılarının sırrını, “Ben bir işte nasıl başarılı 
olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur, 
diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı, iş 
kendi kendine yürür.” diyerek açıklardı. İşte 
böyle sade, çalışmalarla ve zaferlerle dolu bir 
hayat onunki. Anlatmaya kalktığımızda değil 
3-5 ya da 10 sayfaya kitaplara sığmayacak bir 
yaşam biçimine sahipti Atatürk. Türk milletine 
armağan ettiği koca bir vatan ve ilkeler, dâhice 
düşünceler sonucu ortaya çıkan çalışmalar 
elbette biraz daha erken yorulmasına neden 
oldu. 10 Kasım 1938 yılında ise hayata gözleri-
ni kapadı tüm Türk milletini yasa boğarak. 
Atatürk, fikirleri ve yaptığı işlerle daima Türk 
milletinin kalbinde... Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk başta olmak üzere ülkemiz için hizmet 
eden tüm atalarımızın ruhları şad olsun!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Eşi Latife Hanım Konya Kız Öğretmen Okulu’nda öğrencilerle.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk and his wife Latife Hanım with students at Konya Girls Teacher Training School.
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PTT AŞ’NİN KİŞİSEL PUL
HİZMETİ GEÇMİŞİ GELECEĞE 

MİRAS OLARAK TAŞIYOR
TURKISH POST (PTT)’S PERSONAL STAMP SERVICE CARRIES THE 

PAST AS A LEGACY TO THE FUTURE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı ola-
rak yurt içinde ve yurt dışında müşterilerine 
bankacılık, posta ve kargo alanlarında hiz-
met sunan PTT AŞ, kültür ögelerimizin este-
tik bir anlayışla yarınlara taşınmasında 
önemli bir rol üstlenen pullarla anıları da 
geleceğe miras olarak taşıyor.

Providing banking, postal, and cargo services 
to its customers in Türkiye and abroad under 
the Ministry of Transport and Infrastructure, 
Turkish Post (PTT) carries memories to the 
future with stamps, which play an important 
role in carrying our cultural elements to the 
future with an aesthetic understanding. 

PTT AŞ’nin kişisel pul hizmeti 
müşterilere sevdikleri ile özel 

anlarını eşsiz bir hatıraya 
dönüştürme imkânı sağlıyor. 
PTT AŞ’nin çevrim içi hizmet 

ağı üzerinden ya da iş yerlerine 
gidilerek yapılacak olan 
başvuruların ardından 

müşteriler kişisel pullarını 
oluşturabiliyor.

Personal stamps can be 
issued for special occasions 
such as birthdays, wedding 

anniversaries, Mother’s Day, 
and Father’s Day, or for 

companies to commemorate 
their anniversary. 

Kişisel pul, başvuru 
yapan müşterilerin 
doğum günü, evlilik yıl 
dönümü, anneler günü 
ve babalar günü gibi 
özel günleri için ya da 
şirketler tarafından 
kuruluş yıl dönümü 
hatırası olarak 
basılabiliyor.

Personal stamps can 
be issued for special 
occasions such as 
birthdays, wedding 
anniversaries, Mother’s 
Day, and Father’s Day, 
or for companies to 
commemorate their 
anniversary. 

PTT AŞ Türkiye’de pul kültürünün
merkezinde yer alıyor
Pullar hem ülkemizde hem de tüm dünya-
da kültürel bir değer olarak öne çıkıyor. 
Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran 
pullar; tarih, coğrafya, kültür, doğa, hay-
vanlar âlemi gibi sayısız alanda hazırlanı-
yor. 182 yıllık köklü bir geçmişe sahip PTT 
AŞ, ülkemizde pul kültürünün merkezinde 
yer alıyor. Sosyal hafızayı canlı tutarak kül-
türel aktarımı sağlayan pullar, PTT AŞ’nin 
2005 yılında başlayan hizmeti sayesinde 
kişiye, kuruma veya şirkete özel hazırlana-
biliyor. Müşteriler bu hizmet ile kendileri-
nin, sevdiklerinin ya da özel anlarının 
pulunu oluşturabiliyor.

Kişisel pul başvuruları çevrim içi 
ortamda da yapılabiliyor
Kişisel pul, başvuru yapan müşterilerin 
doğum günü, evlilik yıl dönümü, anneler 
günü ve babalar günü gibi özel günleri için 
ya da şirketler tarafından kuruluş yıl dönü-
mü hatırası olarak basılabiliyor. Bunların 
yanında kişisel pullar ticari bir ürünün 
tanıtılması amacıyla da kullanılabiliyor. 
Hizmet kapsamında kişiler veya şirketler, 
kendileri tarafından temin edilen görselle-
rin pul olarak basılmasını isteyebiliyorlar. 
Ayrıca kişisel pul basımında resim üzerine 
isim veya not eklenebiliyor. Kişisel pul hiz-
metinden kişi veya şirketler dışında il ve 
ilçe belediyeleri, valilikler, üniversiteler, 
özel hastaneler, özel okullar, sanayii kuru-
luşları, mesleki kuruluşlar, odalar, baro ve 
sendika toplulukları gibi kurum ve kuru-
luşlar da yararlanabiliyor.

PTT AŞ özel tasarım kişisel pul basım hiz- 
metinin yanında müşterilerine kişisel pul- 
lu özel zarf oluşturma olanağı da sunuyor. 
Bu hizmetle pullar gibi zarflar da özel ola- 
rak hazırlanıyor ve gönderime hazır hâlde 
teslim ediliyor.

Turkish Post (PTT) is at the center of 
stamp culture in Türkiye
Stamps stand out as a cultural value both in our 
country and around the world. Stamps, building 
a bridge between the past and the future, are 
prepared in numerous fields such as history, 
geography, culture, nature, and the animal king-
dom. With 182 years of deep-rooted history, the 
Turkish Post (PTT) is at the center of stamp cul-
ture in our country. Stamps, which keep the 
social memory alive and ensure cultural trans-
mission, can be customized for individuals, 
institutions, or companies thanks to the Turkish 
Post (PTT)’s service launched in 2005. Custom-
ers can create stamps of themselves, their loved 
ones, or special moments with this service.

Personal stamp applications can 
also be made online 
Personal stamps can be issued to commemo-
rate occasions such as birthdays, wedding anni-
versaries, Mother’s Day, and Father’s Day for 
applicant customers or companies to celebrate 
their anniversary. In addition, personal stamps 
can also be used to promote a commercial prod-
uct. Within the scope of the service, individuals 
or companies can request images provided by 
them to be printed as stamps. In addition, a 
name or a note can be added to the image when 
printing personal stamps. In addition to indi-
viduals or companies, institutions and organi-
zations such as provincial and district munici-
palities, governorships, universities, private hos-
pitals, private schools, industrial organizations, 
professional organizations, chambers, bar asso-
ciations, and trade unions can also benefit from 
the personal stamp service. 

In addition to its special design personal stamp 
printing service, Turkish Post (PTT) also offers its 
customers the opportunity to create special 
envelopes with personal stamps. With this ser-
vice, envelopes, like stamps, are specially pre-
pared and delivered ready for delivery.
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How do you apply for personal stamps?
Customers who want to benefit from the personal stamp service can apply 
from the Personal Stamp Service screen on Turkish Post (PTT)’s e-Govern-
ment Services page. Those who wish to apply outside of digital application 
channels can go to PTT offices and carry out their transactions. 

In addition to the personal stamp service, Turkish Post (PTT) also sells stamp 
and envelope products specially prepared by Turkish Post (PTT) at https://
www.filateli.gov.tr. Customers can obtain products such as Commemorative 
Stamps, Definitive Stamps, Official Stamps, Commemorative Blocks, Foreign 
Joint Stamps, First Day Covers, Special Day Covers, Special Date Stamped 
Covers, Maximum Card, Post Cards, Portfolios, Annual Stamp Bags, Philatelic 
Accessories (folder, stamp sorting tape, postcard album, lens, stamp carnet, 
etc.) via https://www.filateli.gov.tr.

Kişisel pul basımı için nasıl
başvuru yapılıyor?
Kişisel pul hizmetinden faydalanmak iste- 
yen müşteriler PTT AŞ’nin e-Devlet Hizmet- 
leri sayfasından Kişisel Pul Hizmeti ekra- 
nından başvuru yapabiliyor. Dijital başvuru 
kanalları dışında başvuru yapmak isteyen- 
ler ise PTT iş yerlerine giderek işlemlerini ger-
çekleştirebiliyor.

Kişisel pul hizmetinin yanı sıra PTT AŞ özel 
olarak hazırladığı pul ve zarf ürünlerinin 
satışını da PTT AŞ’ye ait https://www.filate- 
li.gov.tr adresinden yapıyor. Müşteriler; 
Anma Pulu, Sürekli Pul, Resmî Pul, Anma 
Bloku, Yabancı Ortak Pul, İlkgün Zarfı, Özel- 
gün Zarfı, Özeltarih Damgalı Zarf, Maksi- 
mum Kart, Posta Kartı, Portföy, Yıllık Pul 
Poşeti, Filatelik Aksesuar (klasör pul dizme 
bandı, posta kartı albümü, mercek, pul kar- 
nesi vb.) gibi ürünleri https://www.filateli. 
gov.tr adresi üzerinden temin edebiliyorlar.

PTT AŞ özel olarak hazırladığı pul ve zarf 
ürünlerinin satışını da PTT AŞ’ye ait 
www. filateli.gov.tr adresinden yapıyor.

Turkish Post (PTT) also sells stamps and 
envelopes specially prepared by Turkish Post 
(PTT) at www.filateli.gov.tr. 

PTT AŞ tarafından “10 
Kasım Atatürk’ü Anma 
Günü Millî Saraylar” konulu 
Özelgün Zarfı 10 Kasım 
2022 tarihinde tedavüle 
sunuldu.

A Special Day Cover with 
the theme “ National 
Palaces on 10 November 
Atatürk Commemoration 
Day” was put into 
circulation by the Turkish 
Post (PTT) on 10 
November 2022.

PTT’DEN “10 KASIM ATATÜRK’Ü 
ANMA GÜNÜ MİLLÎ SARAYLAR”

KONULU ÖZELGÜN ZARFI
SPECIAL DAY COVER FROM PTT WITH THE THEME “NATIONAL
PALACES ON 10 NOVEMBER ATATÜRK COMMEMORATION DAY”

PTT AŞ 10 Kasım 2022 tarihinde “10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Günü Millî Saraylar” konulu 
Özelgün Zarfı’nı 15,00 TL bedelle abone sayısı 
kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filate-
li.gov.tr internet adresinde ve filateli cep 
uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı 
tarihte Beşiktaş PTT Müdürlüğü / İSTAN-
BUL adresinde “10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Günü Millî Saraylar 10.11.2022 İSTANBUL” 
ibareli Özelgün Zarfı’na ait Özeltarih Dam-
gası kullandırıldı.

A Special Day Cover with the theme “ National Palaces on 10 
November Atatürk Commemoration Day” was put into circulation 
by the Turkish Post (PTT) on 10 November 2022. On 10 November 
2022, Turkish Post (PTT) offered the Special Day Cover with the 
theme “National Palaces on 10 November Atatürk’s Remembrance 
Day” for sale at PTT workplaces, PTT’s website www.filateli.gov.tr 
and philately mobile application for the number of subscribers at a 
price of 15.00 TL.

On the same date with the sale of the said philatelic products, the 
Special Date Cancel of the Special Day Cover with the phrase “ Nation-
al Palaces on 10 November Atatürk Commemoration Day 10.11.2022 
İSTANBUL” was used at Beşiktaş PTT Directorate/İSTANBUL.
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SİZ NEREDEYSENİZ
PTT AŞ ORADA

WHEREVER YOU ARE, TURKISH POST (PTT) IS THERE

Turkish Post (PTT) delivers the cargo on time with confidence derived from 
nearly two centuries of experience and the energy generated by its innovative 
service approach.

Serving with the slogan “On Time to Everywhere,” PttKargo responds to every-
one’s needs with its widespread service network and large fleet of vehicles. 
Customers can also prefer www.ptt.gov.tr internet address, the PttKargo 
mobile application, or PTT Call Center at 444 1 788 to send cargo. Cargoes sent 
with PttKargo can be tracked online. Acceptance information is sent to the 
recipients via short message (SMS) free of charge. Shipping fees are collected 
by credit card from PttBank accounts or PTT workplaces with POS devices.

PTT AŞ, iki asra yaklaşan tecrübesinden 
aldığı güven ve inovatif hizmet anlayışının 
ortaya çıkardığı enerji ile kargoları zama-
nında ulaştırıyor.

“Neredeyseniz Oradayız” sloganıyla hizmet 
veren PttKargo yaygın hizmet ağı ve geniş 
araç filosu ile herkesin ihtiyacına cevap 
veriyor. Müşteriler kargo göndermek için 
www.ptt.gov.tr internet adresi, PttKargo 
mobil uygulama veya 444 1 788 numaralı 
PTT Çağrı Merkezi’ni de tercih edebiliyor. 
PttKargo ile gönderilen kargolar internet 
üzerinden takip edilebiliyor. Kabul bilgileri 
ise kısa mesaj (SMS) yoluyla alıcılarına 
ücretsiz olarak iletiliyor. Gönderim ücretle-
ri ise PttBank hesaplarından veya pos ciha-
zı bulunan PTT iş yerlerinden kredi kartı ile 
tahsil ediliyor.

Taşımacılık sektörünün öncü 
şirketlerinden olan PTT AŞ, iki asırlık 

tecrübesi ve inovatif hizmet anlayışıyla 
gönderileri güvenle taşıyor.

Turkish Post (PTT), one of the leading 
companies in the transportation 

sector, carries shipments safely with 
its two centuries of experience and 

innovative service approach.

PttKargo bünyesinde yer alan TURPEX ve 
Kargomat 7/24 gibi hizmetler 
müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor
Ürün ve hizmetlerini çağın gereklerine uygun 
şekilde güncelleyen PttKargo, kargo sektörü-
ne de yenilikler getiriyor. Son teknoloji kabul 
ve ayrım sistemleri ile iş gücü ve zaman tasar-
rufu sağlayan PttKargo, gönderileri daha kısa 
sürede yerine ulaştırıyor. 

Tamamen yerli ve millî imkânlarla oluşturu-
lan Kargomat 7/24 ile kargo beklemeye son 
veren PttKargo, gönderilere istenilen yer ve 
zamanda ulaşılmasını sağlayarak kargonun 
geleceğini yeniden şekillendiriyor. 

PttKargo bünyesinde yer alan TURPEX hizme-
ti ile de gönderiler dünyanın birçok bölgesine 
güvenle ulaştırılırken mikro ihracat kapsa-
mında ticari gönderilerin tüm çıkış işlemleri 
herhangi bir ücret talep edilmeden müşteriler 
adına yapılıyor. 

Services such as TURPEX and Kargomat
7/24 provided by PttKargo make
customers’ lives easier
Updating its products and services in accord-
ance with the requirements of the age, PttKar-
go brings innovations to the cargo sector. 
PttKargo, which saves labor and time with the 
latest technology reception and separation 
systems, delivers shipments in a shorter time. 

PttKargo, which puts an end to waiting for car-
go with Kargomat 7/24, created entirely with 
domestic and national facilities, reshapes the 
future of cargo by ensuring that shipments can 
be reached at the desired place and time. 

With the TURPEX service offered by PttKargo, 
shipments are safely delivered to many parts of 
the world, while all exit transactions of com-
mercial shipments within the scope of micro 
exports are carried out on behalf of customers 
without any charge. 
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PTT’DEN “TEKİRDAĞ’IN DÜŞMAN
İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN
100.YILI” KONULU PUL SERGİSİ

PTT’DEN “KEŞAN’IN 
KURTULUŞUNUN 100. YILI” 
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

PTT’S STAMP EXHIBITION ON “100TH ANNIVERSARY OF THE 
LIBERATION OF TEKİRDAĞ FROM ENEMY OCCUPATION” 

“100TH ANNIVERSARY OF KEŞAN’S LIBERATION” 
THEMED SPECIAL DAY COVER FROM PTT

PTT AŞ, 11-18 Kasım 2022 tarihleri arasında, “Yahya Kemal 
Beyatlı Kültür Merkezi Hürriyet Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı No: 8 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ” adre- 
sinde “Tekirdağ’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. 
Yılı Konulu Pul Sergisi” düzenledi. “Tekirdağ’ın Düşman 
İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu Özeltarih 
Damgalı Zarflar tedavüle sunularak aynı tarihte aynı 
adreste mesai saatleri içerisinde “Tekirdağ’ın Düşman 
İşgalinden Kurtuluşunun 100.Yılı 11-18.11.2022 TEKİR- 
DAĞ” ibareli Özelgün Zarfı’na ait Özeltarih Damgası kul- 
landırıldı. Sergiye özel üretilen Özeltarih Damgalı Zarflar 
12,50 TL bedelle, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr internet 
adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanın- 
da bulunan filateli standında satışa sunuldu.

Turkish Post (PTT) organized a “Stamp Exhibition on the 100th 
Anniversary of the Liberation of Tekirdağ from Enemy Occupation” 
between 11-18 November 2022 at “Yahya Kemal Beyatlı Cultural 
Center Hürriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 8 Süley-
manpaşa / TEKİRDAĞ”. “100th Anniversary of the Liberation of 
Tekirdağ from Enemy Occupation” themed Special Date Cancelled 
Covers were put into circulation, and the Special Date Cancel of the 
Special Day Cover with the phrase “100th Anniversary of the Liber-
ation of Tekirdağ from Enemy Occupation 11-18.11.2022 TEKİRDAĞ” 
was used on the same date at the same address during working 
hours. Special Date Cancelled Covers specially produced for the 
exhibition were offered for sale at a price of 12.50 TL on the www.
filateli.gov.tr website of Turkish Post (PTT), on the philately mobile 
application and at the philately stand in the event area.

PTT AŞ, 11-18 Kasım 2022 tarihleri 
arasında, “Yahya Kemal Beyatlı Kültür 

Merkezi Hürriyet Mahallesi Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı No: 8 

Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ” adresinde 
“Tekirdağ’ın Düşman İşgalinden 

Kurtuluşunun 100. Yılı Konulu Pul 
Sergisi” düzenledi.

Turkish Post (PTT) organized a “Stamp 
Exhibition on the 100th Anniversary 

of the Liberation of Tekirdağ from 
Enemy Occupation” between 11-18 

November 2022 at “Yahya Kemal 
Beyatlı Cultural Center Hürriyet Mah. 

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 8 
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ”.

PTT AŞ, 19 Kasım 2022 tarihinde “Keşan’ın 
Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu Özelgün Zar-
fı’nı 15 TL bedelle abone sayısı kadar PTT iş 
yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr 
internet adresinde ve filateli cep uygulama-
sında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı 
tarihte Keşan PTT Müdürlüğü/EDİRNE 
adresinde mesai saatleri içerisinde “Keşan’ın 
Kurtuluşunun 100. Yılı 19.11.2022 KEŞAN” 
ibareli Özelgün Zarfı’na ait Özeltarih Dam-
gası kullandırıldı.

Turkish Post (PTT) offered the Special Day Cover 
with the theme “100th Anniversary of the Liber-
ation of Keşan” on 19 November 2022 for sale at 
PTT workplaces, PTT’s www.filateli.gov.tr website, 
and philately mobile application in the amount 
of the number of subscribers with a price of 15 TL.

On the same date with the sale of the said phila-
telic products, the Special Date Cancel of the 
Special Day Cover with the phrase “100th Anni-
versary of the Liberation of Keşan 19.11.2022 
KEŞAN” was used at Keşan PTT Directorate/
EDİRNE during working hours.

PTT AŞ tarafından 
“Keşan’ın 

Kurtuluşunun 100. 
Yılı” konulu Özelgün 
Zarfı 19 Kasım 2022 

tarihinde tedavüle 
sunuldu. 

Special Day Cover 
themed “100th 

Anniversary of the 
Liberation of Keşan” 

was put into 
circulation by 

Turkish Post (PTT) on 
19 November 2022. 



Bizden Haberler / News From Us46 KASIM 2022 / NOWEMBER Bizden Haberler / News From Us 47PTT HAYAT 

PTT AŞ’NİN E-APOSTİL 
HİZMETİNE DÜNYANIN HER 

YERİNDEN ELEKTRONİK 
BAŞVURU YAPILABİLİYOR

TURKISH POST (PTT)’S E-APOSTILLE SERVICE CAN BE APPLIED 
ELECTRONICALLY FROM ANYWHERE IN THE WORLD

Bir belgenin gerçek olup olmadığının tasdik 
edilmesini ve başka bir ülkede kullanımını 
sağlayan onay sistemi e-Apostil, PTT AŞ’nin 
çevrim içi hizmet yelpazesi içerisinde yer alı-
yor. E-apostil uygulamasıyla müşteriler, bir 
belgenin elektronik ortamda güvenli elekt-
ronik imza ve zaman damgası ile apostillen-
mesi işlemini yapabiliyor.

The approval system e-Apostille, which enab-
les the certification of the authenticity of a 
document and its use in another country, is 
included in the online service range of Turkis-
h Post (PTT). With the e-Apostille application, 
customers can apostille a document electro-
nically with a secure electronic signature and 
time stamp.

e-Devlet şifresi olan müşteriler e-Apostil işlemlerini 
çevrim içi ortamda tamamlayabiliyor
PTT AŞ, 7101 Sayılı Kanun kapsamında “yetkili birimler olan 
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından onay şerhi 
(Apostil) verilmiş belgelerin, kişisel verilerin korunması 
kaydıyla, elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için 
aracılık işlemleri” görevini üstlendi. Bu doğrultuda müşte-
riler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Adalet Bakanlığı tara-
fından elektronik ortamda üretilen adli sicil kaydı belgeleri 
ile mahkeme kararları için www.eapostil.gov.tr adresinden 
e-Apostil başvurusunda bulunabiliyor. Bununla birlikte 
2021 yılının haziran ayından itibaren ise İçişleri Bakanlığı 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
elektronik ortamda üretilen nüfus kayıt örneği belgesi için 
de e-Apostil başvurusu yapılabiliyor. 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Ada-
let Bakanlığı ve Türksat ile yürüttüğü çalışmaların sonuç-
lanmasıyla birlikte vatandaşlara daha hızlı ve daha kaliteli 
hizmet vermek adına e-Apostil başvuru süreci e-Devlet 
platformuna taşındı. 11 Nisan 2022 tarihinden bu yana 
vatandaşlar adli sicil kaydı belgesi e-Apostil başvurularını 
e-Devlet aracılığıyla oluşturabiliyor ve tek ekran üzerinden 
belgelerini oluşturup e-Apostil talebinde bulunabiliyorlar. 

Yayınlanan belgeler 120’den fazla ülkede geçerli 
Kurumlar arasındaki belge trafiğini azaltarak başvuru ve 
devamındaki süreci kısaltan e-Apostil hizmetiyle vatan-
daşlar zamandan tasarruf sağlıyor. Yayınlanan belgeler 
Lahey Konvansiyonu’na taraf olan 120’den fazla ülkede 
geçerli sayılıyor.

Customers with an e-Government password can complete 
e-Apostille transactions online
Within the scope of Law No. 7101, Turkish Post (PTT) has under-
taken the task of “intermediary operations for the electronic 
delivery of documents that have been given a stamp of approval 
(Apostille) by the Ministry of Justice and the Ministry of Interior, 
which are authorized units, to the relevant persons in the elec-
tronic environment, provided that personal data is protected.” 
Accordingly, as of 1 January 2019, customers can apply for 
e-Apostille at www.eapostil.gov.tr for criminal record documents 
and court decisions produced electronically by the Ministry of 
Justice. Furthermore, as of June 2021, e-Apostille applications 
can also be made for the civil registry certificate produced elec-
tronically by the Ministry of Interior’s General Directorate of 
Population and Citizenship Affairs. 

With the conclusion of the work carried out with the Presidency 
of the Republic of Türkiye Digital Transformation Office, the Min-
istry of Justice and Türksat, the e-Apostille application process 
was moved to the e-Government platform in order to provide 
faster and better quality service to citizens. Since 11 April 2022, 
citizens have been able to create their criminal record document 
e-Apostille applications through e-Government and create their 
documents and request e-Apostille on a single screen. 

Issued documents are valid in more than 120 countries
The e-Apostille service, which shortens the application and sub-
sequent process by reducing document traffic between applica-
ble institutions in more than 120 countries, saves citizens time. 
The issued documents are considered valid in more than 120 
countries that are parties to the Hague Convention.

PTT AŞ tarafından e-Devlet 
platformu üzerinden e-

Apostil hizmeti sunuluyor. 
Vatandaşlar dünyanın her 

yerinden şifreleri ile turkiye.
gov.tr sistemine giriş 

yaparak elektronik başvuru 
ile belgeleri için onay 

alabiliyor.

Turkish Post (PTT) offers 
e-Apostille service through 

the e-Government 
platform. Citizens can log in 
to the turkiye.gov.tr system 
with their passwords from 
anywhere in the world and 

get approval for their 
documents through an 
electronic application.



SİNEMA VE MÜZİK
CINEMA AND MUSIC
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İnceleme / Reviews 49PTT HAYAT 

1895 yılında Lumiere Kardeşler görüntü kaydı 
yapabilen sinematograf cihazının patentini 
aldılar. Sinema tarihinin ilk filmi olarak 
kabul edilen Arrival of a Train at La Ciotat fil-
mi yaklaşık 50 saniyeydi. Film Paris’te bulu-
nan Grand Cafe’nin bodrum katında biletli 
olarak gösterildi. Böylece tarihin ilk sinema 
filmi, ilk sinema yapımcıları ve ilk sineması 
ortaya çıkmış oldu.

Lumiere Kardeşler ilk sinema filmini çektik-
lerinde henüz filme diyalog ekleyecek tek-
noloji bulunmuyordu. Filmler renksiz ve 
sessizdi. Sinemanın tarihinde diyaloglar ve 
senaryolar olmadan önce müzik bulunmak-
taydı. Lumiere Kardeşler, müziğin sinema 
salonunda etki yaratacağını düşündükleri 
için Grand Cafe’deki gösterimlerinde bir 
müzisyene piyano ile klasik müzik parçaları 
çaldırdılar. Sonraki süreçte ise filmlere özel 
olarak besteler yaptırdılar. Film sürelerinin 
uzaması ve içeriklerinin daha komplike hâle 
gelmesiyle piyano yetersiz kaldı ve orkestra-
lar eşlik etmeye başladı ancak uzun süreler 
ve detaylı içerikler senkronizasyon sorunu-
nu da beraberinde getirdi.

On 1895, the Lumiere Brothers patented the 
cinematograph device capable of recording 
images. The movie “Arrival of a Train at La Cio-
tat” considered the first film in cinema histo-
ry, was about 50 seconds long. The movie was 
shown in the basement of the Grand Cafe in 
Paris with tickets. Thus, the first motion pic-
ture, the first filmmakers, and the first cine-
ma emerged. 

When the Lumiere Brothers made the first 
motion picture, the technology to add dialog to 
the film did not yet exist. Films were colorless 
and silent. In cinema history, there was music 
before there were dialogues and scripts. The 
Lumiere Brothers thought that music would 
make an impact in the movie theater, so they 
had a musician play classical music pieces on 
the piano during their screenings at the Grand 
Cafe. In the following process, they had special 
compositions made for the movies. As the dura-
tion of the films became longer and their con-
tent more complicated, the piano became inad-
equate, and orchestras began to accompany 
them, but long durations and explicit content 
brought along the problem of synchronization.

Sinemanın tarihinde 
diyaloglar ve 
senaryolar olmadan 
önce müzik 
bulunmaktaydı.

In the history of 
cinema, there was 
music before there 
were dialogues and 
scripts. 



Teknolojinin ve sinema sektörünün gelişimi 
diğer sanatların aksine birbirine sıkı sıkıya 
bağlıdır. Sinema sektöründeki büyük atılımla-
rın nerdeyse tamamı teknoloji ile gelişmiştir. 
1927 yılında Warner Bros ilk sesli film olan 
“Jazz Singer” filmini çekti. Filmde 250 civarın-
da kelime kullanarak bir ilke imza attılar. 
Ardından baştan sona sesli olarak Lights of 
New York filmi çekilerek, bütünüyle sesli olan 
filmler süreci başlamış oldu. Sesli filmler ilk 
etapta sektörden tepki gördü. Charlie Chaplin 
gibi sessiz sinema ile yıldız olan isimler sesli 
filmlerin popüler olmasından rahatsızlardı. 
Ancak dönemin büyük şirketleri bu tekno- 
lojiye hızla adapte oldu. 1929 yılında MGM 
Stüdyoları Broadway Melodisi adlı filmle sine-
ma tarihine geçecek bir film yaptı.

1930’lu yıllar Hollywood’da sinemanın altın yıl-
larıydı. Müzik, filmlerin dramatik sahnelerini 
desteklemek için kullanılıyordu. Hatta öyle 
şarkılar oldu ki filmin önüne geçerek filmler-
den daha popüler hâle geldi. Örneğin Fred 
Astaire’in dans edip, şarkı söylediği Isn’t This a 
Lovely Day sahnesi bugün bile filmden daha 
popülerdir. Yıllar içerisinde müzikle birleşen 

koreografi sahneleri, filmlerin tanıtımı için 
etkili bir biçimde kullanıldı. Sonraki yıllarda 
filmlerin müzik dalında Oscar ödülüne aday 
gösterilmeleri, yapımcıların sinema ve müzik 
ilişkisini daha ciddiye almalarına yol açtı. Max 
Steiner, Alfred Newman gibi bestecilerin yanı 
sıra Elvis Presley, Whitney Houston gibi şarkı-
cıların filmlerde hem şarkı söyleyip hem rol 
alması yaygın bir olguya dönüştü. Bunun yanı 
sıra dönemin önemli şarkıcılarının filmlere 
şarkı yapıp kliplerinde filmlerin görüntülerini 
kullanması da özendirme sürecinin etkili bir 
parçası olarak kullanıldı.

1975 yılında Steven Spielberg, Jaws filmiyle 
Hollywood tarihinin en yüksek gişesini yaptı. 
Besteci John Williams bu filmle Oscar kazandı. 
İki yıl sonra yönetmen George Lucas, Star Wars 
filminin müziklerini John Williams’ın bestele-
mesini istedi. 1977 yılında gösterime giren film, 
yine müzik dalında ödüle layık görüldü.

Film müziklerinin yükselişinden sonra Holly-
wood ve müzik sektörünün organik bağı artarak 
ilerledi. Sinema tarihinde film müzikleri ile öne 
çıkmış pek çok ikonik film bulunmaktadır.

Sessiz filmlerin kahramanı Charlie Chaplin. / Charlie Chaplin, the hero in silent movies.

Unlike other arts, the development of technology and 
the movie industry are closely intertwined. Almost all 
the major breakthroughs in the movie industry have 
been driven by technology. In 1927, Warner Bros. 
made the first talkie movie, “Jazz Singer.” They broke 
new ground by using around 250 words in the movie. 
Then, “Lights of New York” was filmed with sound from 
start to finish, and the process of fully sounded mov-
ies began. At first, talkies received backlash from the 
industry. Silent movie stars like Charlie Chaplin were 
uncomfortable with the popularity of talkies. Howev-
er, the big companies of the period quickly adapted to 
this technology. In 1929, MGM Studios produced “ The 
Broadway Melody,” a movie that would go down in the 
history of cinema.

The 1930s were the golden years of cinema in Holly-
wood. Music was used to support the dramatic scenes 
of movies. In fact, there were such songs that they 
became more popular than the movies. For example, 
the “Isn’t This a Lovely Day” scene where Fred Astaire 
dances and sings is more popular than the movie even 
today. Over the years, choreography scenes combined 
with music were used effectively to promote movies. 
In the following years, films were nominated for 
Oscars for music, leading producers to take the inter-
play between cinema and music more seriously. In 
addition to composers such as Max Steiner and Alfred 
Newman, it became common for singers such as Elvis 
Presley and Whitney Houston to sing and act in mov-
ies. In addition, the fact that important singers of the 
period made songs for the films and used the images 
of the movies in their music videos was also used as 
an effective part of the promotion process.

In 1975, Steven Spielberg’s Jaws became the biggest 
box office hit in Hollywood history. Composer John 
Williams won an Oscar for this movie. Two years later, 
director George Lucas asked John Williams to com-
pose the music for the movie Star Wars. Released in 
1977, the movie again won a music award. 

After the rise of movie soundtracks, the organic bond 
between Hollywood and the music industry increased. 
In the history of cinema, there are many iconic films 
that stand out with their soundtracks.
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Efsanevi dansçı Fred Astaire.
Legendary dancer Fred Astaire.
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Sinema 
tarihinde film 

müzikleri ile öne 
çıkmış pek çok 

ikonik film 
bulunmaktadır.

There are many 
iconic 
soundtracks in 
the history of 
cinema. 

The Wizard of Oz (1939)
Judy Garland’ın başrolünde oynadığı bu masalsı 
film; çekim teknikleri, renk kullanımı, kostüm ve 
dekorlar açısından sinema tarihine damgasını 
vurmuştur. Kitap uyarlaması olan filmin bugün 
bile etkisi sürmektedir. Judy Garland’ın filmde 
seslendirdiği  Somewhere Over The Rainbow şarkı-
sı yalnızca sinema tarihinin değil müzik tarihinin 
de en çok bilinen şarkılarından birine dönüşmüş-
tür. Şarkı daha sonra Avustralya filminde Nicole 
Kidman tarafından tekrar seslendirilmiştir.

Breakfast at the Tiffany  (1961)
Audrey Hepburn’ün başrolünde oynadığı film, 
New York’un şehir hayatına dair bir hikâyeye ışık 
tutuyor. Filmin bir sahnesinde Audrey Hepburn, 
elinde gitarıyla Moon River şarkısını seslendiri-
yor. Film aynı yıl müzik dalında Oscar ödülüne 
layık görüldü ve Audrey Hepburn ile birlikte anıl-
maya başlandı.

Footlose (1984)
Müziğin ve dansın yasak olduğu küçük bir Ame-
rikan kasabasındaki gençler, yaşadıkları bölge-
ye yeni taşınan bir genç sayesinde bu yasağa 
meydan okumanın bir yolunu bulurlar. Film 
odağına müziği ve dansı alarak asi gençlik kav-
ramını incelemektedir.

Batman Forever (1995)
Çizgi roman uyarlaması Batman filmleri, sinema 
tarihinin en önemli serilerinden birisidir. Batman 
Forever, Val Kilmer ve Jim Carry’nin başrolünde 
oynadığı ve karakterleriyle döneme damgasını vur-
muş ikonik bir filmdir. Şarkıcı Seal tarafından 1994 
yılında piyasaya sürülen Kiss From a Rose şarkısı 
filmin en akılda kalıcı sahnelerinden birinde kulla-
nılmış, Seal’a da Grammy ödülünü kazandırmıştır.

The Bodyguard (1992)
Bodyguard filmi, bir şarkıcının başrolde oynadığı ve 
kendi şarkılarını söylediği filmler içerisinde insan-
lar üzerinde duygusal olarak en çok etki yaratan 
filmlerden birisidir. Bir gizli servis ajanının bir şar-
kıcının yakın koruması olarak görev yapmasını 
konu alan film, ikonik I Will Always Love You şarkı-
sıyla büyük bir çıkış yapmıştır.

Moulin Rouge (2001)
Diğer filmlerden farklı olarak Moulin Rouge müzikal 
türde bir filmdir. Hikâyenin büyük kısmının şarkılar 
üzerinden anlatıldığı film, yalnızca müzikleriyle 
değil kostüm ve dekorlarıyla da 2000’li yıllara dam-
gasını vurmuştur. Filmdeki pek çok şarkı popüler 
olmakla birlikte Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya ve 
Pink tarafından birlikte söylenen Lady Marmalade 
şarkısı 2000’li yılların hiti olmuştur.

The Wizard of Oz (1939)
This fairy tale film starring Judy Garland left its 
mark on the history of cinema in terms of 
shooting techniques, use of color, costumes, 
and sets. The movie, which was adapted from a 
book, continues to have an impact even today. 
Judy Garland’s song “Somewhere Over the Rain-
bow” has become one of the most well-known 
songs not only in the history of cinema but 
also in the history of music. The song was later 
performed again by Nicole Kidman in the mov-
ie Australia.

Breakfast at the Tiffany  (1961)
Starring Audrey Hepburn, the movie sheds light 
on a story about New York’s urban life. In one 
film scene, Audrey Hepburn sings the song 
“Moon River” with her guitar in her hand. The 
movie won the Oscar for music the same year 
and became synonymous with Audrey Hepburn. 

Footlose (1984)
In a small American town where music and 
dance are forbidden, young people find a way 
to defy this prohibition thanks to a newcomer 
to their neighborhood. Focusing on music and 
dance, the film explores the concept of rebel-
lious youth.

Batman Forever (1995)
The Batman movies, based on comic books, are 
one of the most important franchises in cine-
ma history. Batman Forever, starring Val Kilm-
er and Jim Carry, is an iconic movie that marked 
the era with its characters. The song “Kiss From 
a Rose,” released by singer Seal in 1994, was 
used in one of the most memorable scenes of 
the movie and won Seal a Grammy award.

The Bodyguard (1992)
The movie Bodyguard is one of the most 
emotionally affecting movies in which a 
singer plays the lead role and sings her own 
songs. The movie about a secret service agent 
working as a close bodyguard for a singer was 
a big hit with the iconic song “I Will Always 
Love You.”

Moulin Rouge (2001)
Unlike the other films, Moulin Rouge is a musi-
cal. The movie, in which most of the story is 
told through songs, left its mark on the 2000s 
not only with its music but also with its cos-
tumes and sets. Although many pieces in the 
movie were popular, the song “Lady Marma-
lade,” sung by Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya, 
and Pink, became a hit in the 2000s.



MÜZİĞİN ŞEHRİ: 
NEW ORLEANS

NEW ORLEANS, THE CITY OF MUSIC

S. Merve İLBAK TAHMAZ

New Orleans, one of the most visited cities in the United States, is also the birthplace 
of Jazz music.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan New Orleans aynı 
zamanda caz müziğin doğduğu şehirdir.
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Amerika kıtası ilk keşfedildiğinde İngiltere, 
İspanya ve Fransa Kraliyetleri kıta üzerinde 
söz sahibi hâline gelmişlerdi. Kıta, güneyden 
kuzeye krallar tarafından paylaşılmış, yeni 
şehirler kurulmuş ve sınırları Atlantik’in öte- 
sine taşınmıştı. Günümüzde bile hâlâ bu 
sınırlar, konuşulan diller, yeme içme alış- 
kanlıkları ve gelenekler Amerika kıtası üze- 
rinde etkilidir.

17. yüzyılda Fransa Kralı XIV. Louis’in birlik- 
leri son derece bereketli olan Mississippi Del-
ta’sında Louisiana eyaletini kurdu. 1700’lü 
yıllarda New Orleans, Louisiana’nın en büyük 
şehri olarak Fransız Mississippi Şirketi tara-
fından oluşturuldu.

When the Americas were first discovered, 
the Crowns of England, Spain, and France 
had control over the continent. The kings 
divided the continent from south to north, 
established new cities, and extended the 
borders across the Atlantic. Even today, 
these borders, languages spoken, food and 
drink habits, and customs still influence 
the Americas. 

In the 17th century, the troops of King Louis 
XIV of France established the State of Loui-
siana in the fertile Mississippi Delta. In the 
1700s, the city of New Orleans was created 
by the French Mississippi Company as the 
largest city in Louisiana.

New Orleans’ta gün batımı. / Sunset in New Orleans.



Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home56 KASIM 2022 / NOWEMBER Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home 57PTT HAYAT 

FRANSIZ MAHALLESİ
Vieux Carré olarak da bilinen bu bölge Amerika 
Birleşik Devletleri’nin ulusal tarihî alanlar liste-
sinde bulunan bir mahalledir. Mississippi Neh-
ri kıyısında yer alan mahalle, şehrin tarihî pek 
çok yapısına ve turistik mekânına ev sahipliği 
yapmaktadır. 18. yüzyıl mimarisinin karakteris-
tik örneklerinin bulunduğu bölge simetrik ola-
rak inşa edilmiştir. Fransız Mahallesi’nin en 
önemli noktası Jackson Meydanı’dır. Meydan, 
sokak sanatının pek çok farklı örneğinin icra 
edildiği bir yerdir. Meydandan hareket eden 
nostaljik faytonlar ile turistler şehir turu yapa-
bilir. Caz ve blues müziğin kalbi olarak konum-
lanmış olan şehrin tarihi, kölelik döneminde 
oldukça karanlık olaylara ev sahipliği yapmış-
tır. Şehirde bulunan Kongo Meydanı, kölelik 

döneminde Afrikalı kölelerin satıldığı bir mey-
danken bugün caz ve blues müzisyenlerinin 
kökenlerine ait şarkıları söylediği bir alandır.

Mahalle,  günümüzde hâlâ Fransız kültürü-
nün etkisi altındadır. Fransızcanın aktif ola-
rak konuşulduğu ve yeme içme mekânlarında 
ise Fransız mutfağının etkili olduğu görül-
mektedir. Mahallede Fransız pazarı da kurul-
maktadır. Şehrin en yoğun olduğu zamanlar 
Mardi Gras Festivali ile Caz Festivali’nin yapıl-
dığı dönemlerdir. Mardi Gras her yıl şubat 
ayında yapılmaktadır. Tarihi 17. yüzyıla daya-
nan bu festival; Hristiyanların 40 gün boyun-
ca alkol, tatlı ve hayvansal gıdalar yemeden 
geçirecekleri bir dönem öncesinde yapılan 
kutlamaları içerir.

Fransız 
Mahallesi’nin en 
önemli noktası 
Jackson Meydanı’dır. 
Meydan, sokak 
sanatının pek çok 
farklı örneğinin icra 
edildiği bir yerdir.

FRENCH QUARTER
Also known as Vieux Carré, this neighborhood 
is on the United States National Register of 
Historic Places. Located on the banks of the 
Mississippi River, the neighborhood is home 
to many of the city’s historic buildings and 
tourist attractions. The 18th-century archi-
tecture of the neighborhood is symmetrically 
built. The most important point of the French 
Quarter is Jackson Square. This square is a 
place where many different examples of 
street art are performed. Tourists can take a 
tour of the city with nostalgic carriages 
departing from the square. The history of the 
city, which is positioned as the heart of jazz 
and blues music, hosted very dark events 
during the slavery period. Congo Square in 

the city was a square where enslaved Africans 
were sold during slavery, but today it is an 
area where Jazz and Blues musicians sing the 
songs of their origins. 

Today, the neighborhood is still under the 
influence of French culture. It is seen that 
French is actively spoken, and French cuisine 
is influential in the food and drink venues. 
There is also a French market in the neigh-
borhood. The busiest times in the city are 
during the Mardi Gras Festival and the Jazz 
Festival. Mardi Gras is held every year in Feb-
ruary. This festival which dates back to the 
17th century, is a celebration of Christians 
celebrating 40 days without alcohol, sweets, 
and animal foods.

The most important 
point of the French 
Quarter is Jackson 

Square. This square 
is where many 

different examples 
of street art are 

performed. 

Orleans’ı ziyarete giden çoğu turistin gittiği ilk yer: Fransız Mahallesi.
The first destination for most tourists visiting New Orleans:
The French Quarter.
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BOURBON CADDESİ
Fransız Mahallesi’nin içerisinde bulunan Bourbon Caddesi’nin tarihi 1721 
yılına dayanmaktadır. Bölge inşa edilirken şehir planlamasının başında 
bulunan Fransız mühendis Adrien de Pauger, dönemin bölgede hüküm 
süren ailelerinden birinin adı olan Bourbon ismini bu caddeye vermeyi tercih 
etmiştir. Bugün bu caddede Lousiana mutfağının önemli mekânları, caz ve 
blues barları, sanat galerileri gibi pek çok sembolik yer bulunmaktadır. 
Akşamları araç trafiğine kapatılan cadde, turistler ve yerli halk için önemli bir 
çekim noktasıdır.

TARİHÎ MEZARLIK
Ölüler şehri olarak New Orleans dünya üzerindeki en ilginç mezarlık düzenle-
rinden birisine sahiptir. Şehir coğrafi yapısı sebebiyle deniz seviyesinin altında 
yer almaktadır. Olası su baskınlarında mezarları koruyabilmek için, ölüler top-
rağın üzerindeki yapıların içerisine yerleştirilmiştir. Yıllar içerisinde yapısal 
olarak ilginç bir mimari ortaya çıkmıştır. Lahitler ve mozoleler ailelerin tercih-
leri doğrultusunda tasarlanmış, bu da mezarlık içerisinde estetik değer taşıyan 
yapıların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bölgenin pek çok önemli ismi bu 
mezarlıkta yatmaktadır. Tarihî Fransız Mahallesi’nin içinde bulunan mezarlık, 
bir açık hava müzesi gibi turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

BOURBON STREET
Bourbon Street, located in the French Quarter, 
dates back to 1721. Adrien de Pauger, the 
French engineer who was in charge of city 
planning when the area was being built, chose 
to name the street Bourbon after one of the 
ruling families of the time. Today, this street is 
home to many emblematic places, such as 
important Louisiana cuisine venues, Jazz and 
Blues bars, art galleries, and many more. The 
street is closed to vehicular traffic in the eve-
nings and is an important attraction for tour-
ists and locals.

HISTORICAL CEMETERIES
Described as the city of the dead, New Orleans 
has one of the most interesting cemetery lay-
outs in the world. The city is located below sea 
level due to its geographical structure. In 
order to protect the graves in case of possible 
flooding, the dead were placed in structures 
above the ground. Over the years, structurally 
interesting architecture has emerged. The 
sarcophagi and mausoleums were designed 
according to the preferences of the families, 
which led to the emergence of structures of 
aesthetic value in the cemetery. Many impor-
tant names of the region are buried in this 
cemetery. Located in the historic French 
Quarter, the cemetery is visited by tourists 
like an open-air museum.

AZİZ LOUIS KATEDRALİ
Aziz Louis Katedrali 1718 yılında dönemin Fransa 
Kralı IX. Louis adına inşa edilmiştir. Ülkenin en 
eski dinî yapılarından biri olan katedral 1788 
yılında şehrin büyük bir kısmını yok eden yangın-
da hasar almıştır. 1794 yılında tekrar inşa edilen 
katedral günümüzde hâlâ hizmet vermektedir. 
Sömürgecilik dönemi mimarisinin de önemli 
örneklerindendir.

NEW ORLEANS SANAT MÜZESİ
1911 yılında kurulan müze, kolonyal döneme ait 
pek çok sanat eserini koleksiyonunda barındır-
maktadır. Bunun dışında Kızılderili ve Afrika 
kültürüne ait pek çok eserin de sergilendiği bu 
müze şehrin tarihine ışık tutmaktadır. 40.000’den 
fazla esere ev sahipliği yapan müzenin en dikkat 
çekici noktası heykel bahçesidir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin çeşitli bölgelerinden getirilmiş 90 
adet heykel burada sergilenmektedir.

SAINT LOUIS CATHEDRAL
St. Louis Cathedral was built in 1718 in honor 
of the then King Louis IX of France. One of the 
oldest religious buildings in the country, it 
was damaged by a fire in 1788 that destroyed 
most of the city. The cathedral, rebuilt in 1794, 
is still in service today. It is also an important 
example of colonial architecture.

NEW ORLEANS MUSEUM OF ART: NOMA 
Founded in 1911, the museum houses many 
works of art from the colonial period in its 
collection. In addition, this museum also 
exhibits many artifacts of Indian and Afri-
can culture and sheds light on the city’s his-
tory. Home to more than 40,000 artifacts, 
the most striking point of the museum is 
the sculpture garden. The 90 sculptures 
from various parts of the United States are 
exhibited here.

New Orleans coğrafi yapısı sebebiyle deniz 
seviyesinin altında yer aldığından olası su 
baskınlarında mezarları koruyabilmek için 
ölüler toprağın üzerindeki yapıların içerisine 
yerleştirilmiştir.

Since New Orleans is located below sea 
level due to its geographical location, the 
dead were placed in structures above the 
ground in order to protect the graves in 
case of possible flooding. 

Tarihî Mezarlık’ta bulunan, toprağın üst kısmına defnedilen ölülere ait lahitler.
Sarcophagi of the dead buried above ground in the Historic Cemeteries.

Sanatseverlerin ziyaret etmekten oldukça keyif alacağı New Orleans Sanat Müzesi.
The New Orleans Museum of Art (NOMA), where art lovers will be delighted to visit.
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ŞEHİR PARKI
Yerli halkın ve turistlerin en çok zaman geçir-
diği yerlerden biri olan şehir parkı, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin en büyük ve en eski 
şehir parklarından biridir. 1854 yılında resmî 
olarak kamu alanı ilan edilen bölgenin, 
düzenlenerek genişletilmesi günümüze 
kadar sürdürülmüştür. 1891 yılında şehir 
meclisi bölgeyi şehir parkı olarak sınıflandır-
mıştır. Dünyanın en büyük ve en eski meşe 
ağaçları bu park içinde bulunmaktadır. Ağaç-
ların bir kısmı 800 yıllıktır. Tarih boyunca pek 
çok etkinliğe ev sahipliği yapan park günü-
müzde hâlâ şehrin önemli etkinliklerinde 
kullanılmaktadır. Parkta, botanik bahçesi ve 
eğlence alanları gibi vakit geçirilecek pek çok 
nokta bulunmaktadır.

CITY PARK
A favorite hangout for locals and tour-
ists alike, City Park is one of the largest 
and oldest parks in the United States. In 
1854, the area was officially declared a 
public space and continued landscaping 
and expanding over the years. In 1891, 
the city council classified the area as a 
city park. The largest and oldest oak 
trees in the world are located in this 
park. Some of the trees are 800 years 
old. The park has hosted many events 
throughout history and is still used for 
important events in the city today. There 
are many places to spend time in the 
park, such as a botanical garden and 
entertainment areas.

Yaklaşık 1.300 dönümlük bir arazi üzerine kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük parklarından biri olan New Orleans Şehir Parkı.
New Orleans City Park, one of the largest parks in the United States, built on approximately 1,300 acres of land.
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ALTIN BOYNUZ HALİÇ’İN
KIYISINDA BİR MUSİKİ MÜZESİ:
AYNALIKAVAK KASRI

A MUSEUM OF MUSIC ON THE SHORE OF HALİÇ, 
THE GOLDEN HORN: AYNALIKAVAK PAVILION

Özge IŞIK YEŞİLIRMAK

Avrupalıların tarihte Altın Boynuz olarak isimlendirdiği Haliç’in kenarında klasik Osmanlı mimarisinin 
geleneksel özelliklerini taşıyan bir yapı bulunmaktadır. Günümüzde Aynalıkavak Kasrı Musiki Müzesi 

olarak hizmet veren ve Millî Saraylar sorumluluğunda bulunan alan, Osmanlı Devleti döneminde 
Tersane Sarayı adıyla anılıyordu.

On the edge of Haliç, which Europeans historically called the Golden Horn, there is a building bearing 
the traditional features of the classical Ottoman architecture. The area, which today serves as the 
Aynalıkavak Pavilion Music Museum and is under the responsibility of the National Palaces, was 

known as the Tersane Palace during the Ottoman Empire. 
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Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden 
kısa bir süre sonra Osmanlı donanmasının gelişti- 
rilmesi ve güçlenmesi adına doğal bir liman görevi 
gören Haliç’e 1455 yılında Tersane-i Amire (İmpara- 
torluk Tersanesi) ismiyle bir tersane kuruldu. 
Kasımpaşa’dan Hasköy’e doğru zamanla genişleti-
len bu tersane; Haliç, Camialtı ve Taşkızak Tersane-
leri olmak üzere üç bölümden oluşmaktaydı. Has-
köy, Okmeydanı ve Kasımpaşa semtlerinin Haliç’e 
bakan kıyısında yer alan kasrın olduğu bölge geç-
mişte ormanlarla kaplı olduğundan gezi ve dinlen-
me yeri olarak kullanılıyordu. Osmanlı döneminde 
bahçeleri ve yeşil alanları ile ön plana çıkan ve dik-
kat çeken bu yere tersane inşa edildikten sonra Ter-
sane Hasbahçesi de denilmeye başlandı.

Osmanlı Devleti’nin 14. padişahı olan Sultan I. 
Ahmed, İmparatorluk Tersanesi’nin bulunduğu bu 
alana bir saray inşa edilmesi emrini verdi. Böylelik- 
le 1613 yılında Tersane Hasbahçesi’ne Kaptan-ı Der- 
ya Halil Paşa tarafından sarayın ilk binaları yaptırıl 
dı. Zaman zaman padişah ve haremi bu sarayda 
konakladı. Sultan I. Ahmed’in zevcelerinden Mah- 
peyker Kösem Sultan’ın oğlu Sultan I. İbrahim bu 
sarayda doğdu. Babası I. Ahmed’den sonra tahta 
çıkan I. İbrahim de babası gibi Tersane Hasbahçe- 
si’ne önem vererek bölgeye yeni yapılar yaptırdı ve 
sarayla ilgilendi. Sultan I. İbrahim’in ölümünden 
sonra uzun bir süre bakımsız kalan saray daha 
sonraki süreçlerde Sultan IV. Mehmed ve III. 
Ahmed tarafından onarılarak kullanıldı. Tersane 
Sarayı en ihtişamlı dönemini ise Lale Devri ile yaşa-
dı. Dönemin padişahı Sultan III. Ahmed’in şehza-
deleri için burada sünnet düğünleri düzenlendi.

Shortly after Mehmet the Conqueror conquered İstan-
bul, a shipyard named Tersane-i Amire (Imperial Ship-
yard) was established in 1455 in Haliç, which served as a 
natural harbor for the development and strengthening 
of the Ottoman navy. This shipyard, which was expanded 
over time from Kasımpaşa to Hasköy, consisted of three 
sections: Haliç, Camialtı, and Taşkızak Shipyards. Situat-
ed on the shores of Hasköy, Okmeydanı, and Kasımpaşa 
districts overlooking Haliç, the area where the Pavilion 
was located covered with forests in the past and was 
used as a place for sightseeing and recreation. During 
the Ottoman period, this place, which stood out and 
attracted attention with its gardens and green areas, 
started to be called Tersane Hasbahçesi after the ship-
yard was built.

Sultan Ahmed I, the 14th Sultan of the Ottoman Empire, 
ordered the construction of a palace in the area where 
the Imperial Shipyard was located. Thus, in 1613, the first 
buildings of the palace were constructed by Grand Admi-
ral Halil Pasha in Tersane Hasbahçesi. From time to time, 
the Sultan and his harem stayed in this palace. Sultan 
İbrahim I, the son of Mahpeyker Kösem Sultan, one of 
the wives of Sultan Ahmed I, was born in this palace. 
Ibrahim I, who ascended the throne after his father 
Ahmed I, gave importance to the Tersane Hasbahçesi like 
his father, built new buildings in the region, and took 
care of the palace. The palace, which remained neglected 
for a long time after the death of Sultan İbrahim I, was 
restored and used by Sultan Mehmed IV and Ahmed III 
in the following periods. Tersane Palace experienced its 
most magnificent period during the Tulip Period. Cir-
cumcision ceremonies were organized here for the princ-
es of Sultan Ahmed III, the Sultan of the period.

Osmanlı 
Devleti’nin 14. 
padişahı olan 

Sultan I. 
Ahmed, 

İmparatorluk 
Tersanesi’nin 

bulunduğu 
bu alana bir 

saray inşa 
edilmesi 

emrini verdi.

Sultan 
Ahmed I, the 

14th Sultan of 
the Ottoman 

Empire, 
ordered the 

construction 
of a palace in 

the area 
where the 

Imperial 
Shipyard was 

located.

Sultan III. Ahmed’den sonra 50 yıldan fazla 
bakımsız kalan ve tersanenin de genişleme-
siyle alanı küçültülen saray, Sultan III. Selim 
dönemi ile tekrar canlandı. Tanbur ve ney 
çalan aynı zamanda da bestekâr olan Sultan 
III. Selim, sarayı yazlık olarak kullandı. Tersa-
nedeki gelişmeleri buradan takip eden padi-
şah, sarayın birçok kısmını yıktırırken sadece 
günümüze kadar ulaşan Aynalıkavak Kasrı 
binasını bırakarak kullandı. III. Selim’den 
sonra, Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid 
ve Sultan II. Abdülhamid de Tersane Sarayı’n-
dan kalan tek yapının ara ara bakım ve ona-
rımlarını yaptırdı. 3 Mart 1924 tarihinden son-
ra ulusun malı sayılan yapı, cumhuriyetin ilk 
yıllarında Tersane Komutanlığı’na bağlandı. 
1975’ten sonra da Millî Saraylar Başkanlığı’nın 
himayesine geçti. 1985 yılından itibaren ise 
müze olarak ziyarete açıldı.

Tersane Sarayı aynı zamanda Osmanlı İmpa-
ratorluğu dönemi ile Cumhuriyet dönemin-
de bazı diplomatik olaylara da şahit oldu. 
1779 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya ara-
sında yapılan Aynalıkavak Antlaşması bura-
da imzalandı. 1924 yılında düzenlenen 
Türk-İngiliz Musul Meselesi Konferansı yine 
burada gerçekleştirildi.

Tersane Sarayı aynı zamanda Osmanlı 
İmparatorluğu dönemi ile Cumhuriyet 
döneminde bazı diplomatik olaylara 
da şahit oldu.

The Tersane Palace also witnessed 
some diplomatic events both during 
the Ottoman Empire and the Turkish 
Republic.

The palace, which was neglected for more than 50 years after Sultan 
Ahmed III and its area was reduced due to the expansion of the shipyard, 
was revived with the reign of Sultan Selim III. Sultan Selim III, who 
played the tanbur and ney and was also a composer, used the palace as a 
summer residence. The Sultan, who followed the developments in the 
shipyard from here, had many parts of the palace demolished, leaving 
only the Aynalıkavak Pavilion building that has survived to the present 
day. After Selim III, Sultan Mahmud II, Sultan Abdülmecid, and Sultan 
Abdülhamid II had the only remaining structure of the Tersane Palace 
maintained and repaired from time to time. After March 3, 1924, the 
building, which was considered the property of the nation, was connect-
ed to the Tersane Command in the first years of the republic. After 1975, it 
passed under the auspices of the Presidency of National Palaces. Since 
1985, it has been open to visitors as a museum.

The Tersane Palace also witnessed some diplomatic events both during 
the Ottoman Empire and the Turkish Republic. In 1779, the Aynalıkavak 
Treaty between the Ottoman Empire and Russia was signed here. In 1924, 
the Turkish-British Conference on the Mosul Issue was also held here.

Aynalıkavak Kasrı’nı ve saray bahçesini gösteren minyatür.
The Aynalıkavak Pavilion, enriching the beauty of the Golden Horn.
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Aynalıkavak ismi nereden geliyor?
Aynalıkavak Kasrı’nın ismine dair çeşitli kay-
naklarda birçok rivayet bulunmaktadır. Vene-
dik Dükü tarafından Sultan III. Ahmed’e, 
Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasında yapı-
lan anlaşmadan sonra büyük ve değerli ayna-
lar hediye edildi ve bu aynalar Tersane Sara-
yı’na koyuldu. Aynalar kavak ağaçları gibi uzun 
olduğundan o zamanlardan beri saray Aynalı-
kavak ismiyle anıldı. Tersane Sarayı’ndan 
günümüze kalan tek yapı olan Aynalıkavak 
Kasrı’nda bulunduğu rivayet edilen aynaların 
bugün nerede olduğu bilinmemektedir. Bir 
diğer rivateye göre ise 17. yüzyılda Tersane Has-
bahçesi olarak isimlendirilen alanda uzun 
boylu kavak ağaçları bulunuyordu ve bu ağaç-
lar güneş ışınlarını bir ayna gibi yansıtıyordu. 
Bu nedenle alan zamanla Aynalıkavak Sarayı 
olarak anılmaya başladı.

Where does the name 
Aynalıkavak come from?
There are many rumors in various sources 
about the name of Aynalıkavak Pavilion. After 
the agreement between the Ottoman Empire 
and the Venetians, the Duke of Venice present-
ed Sultan Ahmed III with large and valuable 
mirrors as gifts placed in the Tersane Palace. 
Since the mirrors were tall like poplar trees, the 
palace has been known as Aynalıkavak ever 
since. The whereabouts of the mirrors, rumor-
ed to be located in the Aynalıkavak Pavilion, 
the only surviving structure of the Tersane Pal-
ace, are unknown today. According to another 
rumor, there were tall poplar trees in the area 
called Tersane Hasbahçesi in the 17th century, 
and these trees reflected the sun’s rays like a 
mirror. For this reason, the area became known 
as Aynalıkavak Palace over time.

Osmanlı Devleti’nin İstanbul’da bulunan en büyük dördüncü sarayı olan Tersane Sarayı’ndan günümüze ulaşan tek yapı Aynalıkavak Kasrı’dır.
Aynalıkavak Pavilion is the only structure that has survived the Tersane Palace, the fourth largest palace of the Ottoman Empire in İstanbul.

Padişahların kendilerine zaman ayırdıkları Has Oda.
The Privy Chamber, where the Sultans reserved time for themselves.

The Pavilion, which fascinates with its splendor
The 18th-century Ottoman architecture of this magnificent two-story Pavil-
ion is characterized by the traditional features of Ottoman architecture, with 
the Chamber of Petitions, the Privy Chamber, and the Sedefli Chamber on the 
upper floor. The Chamber of Petition is where the sultans met with the digni-
taries of the state. The room where diplomatic negotiations are held has a 
very magnificent décor as it is an area representing the Ottoman Empire. 
There is the coat of arms of the state on the ceiling of this hall, where Sultan’s 
throne is also located. In the Pavilion, where the most beautiful examples of 
pencil work are seen on the ceiling, the oppressed couplets also draw atten-
tion. These couplets by Enderûnî Fâzıl Efendi praise the Aynalıkavak Pavilion 
in an ornate and literary language.

The Privy Chamber, used by the Ottoman sultans for private meetings, dining, or 
reading, is another remarkable part of the Pavilion. In this area overlooking the 
Golden Horn, the sultans reserved time for themselves. On the walls of this 
room, where Sultan Selim III composed his compositions, are the lines of Sheikh 
Galib’s 36 couplet poem written in calligraphy. Another interesting part of the 
Pavilion is the Sedefli Chamber. Named so because of its mother-of-pearl (sedef) 
inlaid furniture, the room was used as the study of the Sultans. 

İhtişamıyla göz kamaştıran kasır
18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin geleneksel 
özelliklerini taşıyan bu iki katlı ihtişamlı kas-
rın üst katında yer alan bölümler arasında; 
Arz Odası, Has Oda ve Sedefli Oda ön plana 
çıkmaktadır. Arz Odası, padişahların devletin 
ileri gelenleri ile görüştüğü yerdir. Diplomatik 
görüşmelerin yapıldığı oda, Osmanlı Devle-
ti’ni temsil eden bir alan olması nedeniyle 
oldukça ihtişamlı bir dekora sahipti. Padişah 
tahtının da yer aldığı bu salonun tavanında 
devletin arması bulunmaktadır. Tavanında 
kalem işçiliğinin en güzel örneklerinin görül-
düğü kasırda ayrıca mazmun beyitler dikkat 
çekmektedir. Enderûnî Fâzıl Efendi’ye ait olan 
bu beyitler Aynalıkavak Kasrı’nı süslü ve edebî 
bir dil ile övmektedir.

Osmanlı sultanlarının özel görüşmeler yap-
mak, yemek yemek ya da kitap okumak için 
kullandığı Has Oda kasrın bir diğer dikkat 
çeken bölümüdür. Haliç manzaralı bu alanda 
padişahlar kendilerine vakit ayırmıştır. Sultan 
III. Selim’in bestelerini yaptığı bu odanın 
duvarlarında hat sanatı ile yazılan Şeyh Galib’e 
ait 36 beyitlik şiirin dizeleri bulunmaktadır. 
Kasrın bir diğer ilgi çeken bölümü ise Sedefli 
Oda’dır. Sedef kakmalı mobilyalar nedeniyle 
bu isimle anılan salon, padişahların çalışma 
odası olarak kullanılmıştır.

İhtişamıyla büyüleyen Aynalıkavak 
Kasrı’nın üst katında yer alan bölümler 
arasında; Arz Odası, Has Oda ve Sedefli 
Oda ön plana çıkmaktadır.

Among the sections on the upper floor of 
the Aynalıkavak Pavilion, which fascinates 
with its splendor, the Chamber of 
Petitions, the Privy Chamber, and the 
Sedefli Chamber come to the fore.
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Musiki Müzesi
Kasır ile adı sık sık anılan Sultan III. Selim’in 
müziğe büyük bir ilgisi vardı. Hem şehzadeliği 
hem de saltanatı boyunca bu ilgi sürdü. Onun 
bu alakasına karşılık Aynalıkavak Kasrı’nın alt 
katına Osmanlı müzik aletlerinin sergilendiği 
bir Musiki Müzesi kuruldu. Klasik Osmanlı 
mimarisinin şiir ve hat sanatıyla buluştuğu 
kasırda bir Musiki Müzesi kurma fikri ilk ola-
rak Sultan  Abdülaziz’in torunu Gevheri 
Osmanoğlu sayesinde atıldı. Yaşamı boyunca 
padişah dedeleri gibi müziğe ilgi duyan ve 
besteler yapan Gevheri Sultan, çeşitli müzik 
aletlerinden bir koleksiyon da oluşturdu. Gev-
heri Osmanoğlu’nun 1980 yılında vefat etme-
sinin ardından varisleri taş plak, kemençe, 
tambur, saz ve nota gibi eserlerden oluşan bu 
koleksiyonu sergilenmesi için bağışladı. Gev-
heri Sultan’ın koleksiyonunun ardından çeşit-
li koleksiyonerler de müzeye enstrümanlar 
bağışladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait koleksiyonun da Aynalıkavak Kasrı’ndaki 
Musiki Müzesi’ne eklenmesiyle müze daha da 
zenginleşti. Günümüzde yüzlerce ziyaretçiyi 
ağırlayan müzenin bünyesinde 200’den fazla 
taş plak, 65 adet saz, çok sayıda nota ile basılı 
eser sergilenmektedir.

Klasik Osmanlı mimarisinin şiir ve hat 
sanatıyla buluştuğu kasırda bir Musiki 
Müzesi kurma fikri ilk olarak Sultan  
Abdülaziz’in torunu Gevheri 
Osmanoğlu sayesinde atıldı.

The idea of establishing a Music 
Museum in the Pavilion, where classical 
Ottoman architecture meets poetry and 
calligraphy, was first conceived by 
Gevheri Osmanoğlu, the granddaughter 
of Sultan Abdülaziz.

Music Museum
Sultan Selim III, whose name is often associated with the Pavilion, had a 
great interest in music. This interest continued throughout both his prince-
dom and his reign. In response to his interest, a Music Museum was estab-
lished on the lower floor of the Aynalıkavak Pavilion, where Ottoman musical 
instruments were exhibited. The idea of establishing a Music Museum in the 
Pavilion, where classical Ottoman architecture meets poetry and calligraphy, 
was first conceived by Gevheri Osmanoğlu, the granddaughter of Sultan 
Abdülaziz. Gevheri Sultan, who was interested in music and composed com-
positions like her sultan grandfathers throughout her life, also created a col-
lection of various musical instruments. After Gevheri Osmanoğlu’s death in 
1980, her heirs donated this collection of stone records, kemençe, tambour, 
saz, and sheet music to be exhibited. Following Gevheri Sultan’s collection, 
various collectors also donated instruments to the museum. With the addi-
tion of the collection belonging to the Istanbul Metropolitan Municipality to 
the Music Museum in Aynalıkavak Pavilion, the museum became even richer. 
Today, the museum welcomes hundreds of visitors and exhibits more than 
200 stone records, 65 instruments, numerous sheet music, and printed works.

Aynalıkavak Kasrı Musiki Müzesi’nde Türk müzik kültürüne ait değerli eserler bulunuyor.
The Aynalıkavak Pavilion Music Museum contains valuable artifacts of Turkish music culture.



BİR DÖNEMİN
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MERKEZİ: İMÇ
MUSIC MARKET CENTER OF AN ERA: İMÇ
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1950’li yıllarda İstanbul’un toptancı manifatura ve 
kumaşçı esnafının yer sıkıntıları nedeniyle bir çarşı 
ihtiyacı baş göstermişti. O yıllarda başlayan imar 
hareketleri ve her geçen gün daha çok sıkışan şehir 
trafiği esnafın çalışma şartlarını güçleştirmişti. Bu 
güçlükleri en fazla hisseden kumaş tüccarları; ken- 
dilerine birer mağaza inşa ettirmek ve böylelikle 
yeni bir çarşı ve piyasa meydana getirmek için 1954 
yılında “Sınırlı Sorumlu İstanbul Manifatura ve 
Kumaşçılar Çarşısı Yapı Kooperatifi”ni kurdular.

Dönemin İstanbul Valisi Prof. Dr. Fahrettin Kerim 
Gökay’ın da destekleri ile Unkapanı’nda yer tespit 
edilerek istimlak çalışmaları yapıldı. 1960 yılında 
düzenlenen proje yarışmasında Site Mimarlık 
Bürosu’ndan Yüksek Mimarlar Doğan Tekeli, Sami 
Sisa ve Metin Hepgüler’in projesi jüri tarafından 
birinciliğe layık görüldü. 1967 yılında birinci kısım, 
1968 yılında da ikinci kısım inşaatı tamamlandı. 
Resmî açılışı 22 Nisan 1967 tarihinde Başbakan 
Süleyman Demirel’in katılımıyla gerçekleştirildi. 
Türkiye’deki ilk alışveriş merkezi örneklerinden 
birisi olarak kabul edilen İstanbul Manifaturacılar 
Çarşısı’nda (İMÇ) dönemin modern sanatçılarının 
eserlerine de yer verilmişti.

In the 1950s, the need for a market arose due to the 
space constraints of İstanbul’s wholesale drapery and 
textile traders . The development movements that start-
ed in those years and the city traffic that became more 
and more congested every day made the working con-
ditions of the merchants more difficult. Fabric mer-
chants, who felt these difficulties the most, founded the 
Limited Liability İstanbul Drapery and Textile Traders 
Market Construction Cooperative in 1954 in order to 
have a store built for themselves and thus create a new 
bazaar and market.

With the support of the then Governor of İstanbul, Prof. 
Dr. Fahrettin Kerim Gökay, a site was identified in 
Unkapanı, and expropriation works were carried out. In 
1960, the project of the architects Doğan Tekeli, Sami 
Sisa, and Metin Hepgüler from the Site Architecture 
Office was deemed worthy of first place by the jury. In 
1967, the construction of the first section was complet-
ed, and in 1968, the second section was completed. The 
official opening was held on 22 April 1967 with the par-
ticipation of Prime Minister Süleyman Demirel. Consid-
ered to be one of the first examples of a shopping center 
in Türkiye, the İstanbul Textile Traders Market  (İMÇ) 
also featured the works of modern artists of the period.

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ). 
Istanbul Textile Traders Market  ( İMÇ).

Zafer TAHMAZ
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Çağdaş Türk Sanatı’nın
dokuz önemli eseri İMÇ’de
1967 yılında açılan çarşıya sanat eserleri yer- 
leştirildi. İMÇ, barındırdığı önemli sanat eser- 
leriyle bir açık hava müzesi niteliğindeydi. Bu 
fikir çarşının mimarlarından Doğan Tekeli’ye 
aitti. Nasıl ki Süleymaniye Camii’nde Osman- 
lı’nın ünlü hattatlarından Ahmed Karahisa- 
ri’nin hatları ve dönemin meşhur sanatçıları- 
nın vitrayları varsa İMÇ’de de çağdaş Türk 
sanatından örnekler bulunması gerektiği 
düşünülüyordu. Bu kapsamda 8 sanatçının 9 
eseri İMÇ’nin uygun alanlarına yerleştirildi.

Bu eserler ise şunlardır:
1. Blok’ta Kuzgun Acar’ın “Kuşlar” isimli heykeli

1. Blok’ta Füreya Koral’ın seramik panosu

1. Blok’ta Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mozaik 
panosu

1. Blok’ta Eren Eyüboğlu’nun mozaik panosu

2. Blok’ta Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “İstan-
bul” adlı mozaik panosu

3. Blok’ta Yavuz Görey’in beyaz mermer çeşme 
plastiği

5. Blok’ta Ali Teoman Germaner’in doğal taş-
tan duvar rölyefi

5. Blok’ta Sadi Diren’in seramik panosu

6. Blok’ta Nedim Günsür’ün “Atlar” isimli 
mozaik panosu

İMÇ, barındırdığı 
önemli sanat 

eserleriyle bir açık 
hava müzesi 

niteliğindeydi. Bu fikir 
çarşının 

mimarlarından 
Doğan Tekeli’ye aitti.

Füreya Koral, İMÇ Blokları üzerinde kendi yaptığı soyut kompozisyonun önünde.
Füreyya Koral in front of her abstract composition on the İMÇ Blocks. 

1. Blokta yer alan Eren Eyüboğlu’na ait Figüratif Mozaik Pano, 1965. / Figurative mosaic panel by Eren Eyüboğlu in Block 1, 1965. 

Nine important works of Contemporary
Turkish Art at İMÇ
In 1967, works of art were placed in the market. 
İMÇ was like an open-air museum with its 
important works of art. This idea belonged to 
Doğan Tekeli, one of the architects of the mar-
ket. Just as the Süleymaniye Mosque has the 
calligraphy of Ahmed Karahisari, one of the 
famous Ottoman calligraphers, and stained 
glass windows by famous artists of the period, it 
was thought that there should be examples of 
contemporary Turkish art in İMÇ. In this con-
text, nine works by eight artists were placed in 
the appropriate areas of İMÇ.

These works are as follows:
“Birds” sculpture by Kuzgun Acar in Block 1

Füreya Koral’s ceramic panel in Block 1

Bedri Rahmi Eyüboğlu’s mosaic panel in Block 1

Eren Eyüboğlu’s mosaic panel in Block 1

“İstanbul” mosaic panel by Bedri Rahmi 
Eyüboğlu in Block 2

Yavuz Görey’s sculpture fountain in Block 2

Ali Teoman Germaner’s stone wall relief in Block 5

Sadi Direk’s ceramic panel in Block 5

Nedim Günsüz’s mosaic panel titled “Horses” in 
Block 6

İMÇ was like an 
open-air museum 
with its important 
works of art. This 
idea belonged to 
Doğan Tekeli, one 
of the architects of 
the market.
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Müzik piyasasının kalbi 6. Blok’ta atıyordu
1980’ler müzik piyasasının kalbinin İMÇ’de attığı 
yıllardı. İMÇ’nin 6. Bloğu’nu müzik yapımcıları 
mesken tutmuştu. O yıllarda Müzeyyen Senar, Zeki 
Müren, Safiye Ayla, Sezen Aksu, Barış Manço, Fikret 
Kızılok ve daha nice sanatçılar İMÇ’nin müdavim-
leri arasındaydı.

Unkapanı Plakçılar Çarşısı olarak da bilinen İMÇ, 
bir zamanlar sanatçı olmak isteyenler için şöhret 
sürecinin ilk basamağı sayılıyordu. Enstrümanını 
yanına alan pek çok kişi hayalindeki plak veya 
kaseti çıkarmak için Anadolu’dan İstanbul’a yani 
İMÇ’ye giderdi.

Teknoloji gelişti. Plak, kaset, CD ardından müzik 
artık dijitalleşti. Bir zamanlar sanatçı adayları için 
umudun adresi olan İMÇ, müzik piyasasının diji- 
tale yönelmesiyle sessizliğe büründü. Birkaç 
yapım şirketinin kaldığı çarşıda bulunanlar eski 
günleri yâd ediyor.

The heart of the music market was beating in Block 6
The 1980s were the years when the heart of the music 
market was beating in İMÇ. Block 6 of İMÇ was inhab-
ited by music producers. In those years, Müzeyyen Sen-
ar, Zeki Müren, Safiye Ayla, Sezen Aksu, Barış Manço, 
Fikret Kızılok, and many other artists were among the 
regulars of İMÇ.

İMÇ, also known as Unkapanı Records Market, was once 
considered the first step of the fame process for those 
who wanted to become artists. Many people who took 
their instruments with them would travel from Anatolia 
to İstanbul, in other words to İMÇ, to make the record or 
cassette of their dreams. 

Technology has evolved. Music became gradually digital-
ized along with LPs, cassettes, and CDs. Once the address 
of hope for aspiring artists, İMÇ has fallen silent as the 
music market has turned to digitalization. Those in the 
market, where a few production companies remain, rem-
inisce about the old days.

İMÇ’de bir plakçı / A record store in İMÇ.



BALERİNLERİN 
RESSAMI DEGAS

DEGAS, PAINTER OF BALLERINAS

S. Merve İLBAK TAHMAZ

1834 yılında Paris’te doğan Edgar Degas, eği-
timli bir aileden gelmekteydi. Banker bir 
babaya sahip olan sanatçının sanata olan ilgi-
si de ailesi tarafından desteklenmişti. Louis 
Lamothe ve Ingres tarafından eğitilen Degas, 
dönemin en önemli sanat okullarından birisi 
olan Ecole des Beaux-Arts’ta eğitimine başla-
mış sonrasında buradaki eğitimi yetersiz ve 
kısıtlayıcı bulduğu için yarıda bırakmıştır. 
Akademik geleneksel sanatı, 19. yüzyılın 
modern hareketleriyle birleştirebilen, uygula- 
malarıyla arada köprü olabilen bir ressam 
olarak adını tarihe yazdırdı.

Degas sanatının konusunu pek çok farklı sah- 
nelerden seçse de genellikle merkezine kadın 
figürlerini alıyordu. İşçilerden çamaşırcılara, 
kabare sanatçılarından balerinlere kadar 
kadınları konu alan binlerce tablo resmetmiş-
ti. Ancak sanatçı balerinlere özel bir ilgi duyu-
yordu. Bu tutkusunu sıklıkla Paris Opera’sını 
ziyaretleriyle besliyordu. Onların heykelsi 
kostümleri içerisindeki görüntüsünün yanı 
sıra hareketi resmetmeye olan tutkusu Degas’ı 
balerinler ile ilgili çok sayıda eskiz ve tablo 
yapmaya itmişti. Dansçıları sahneden çok 
prova ve sahne hazırlığı sürecinde resmedi-
yordu. Eserlerinde malzeme olarak çok geniş 
bir çeşitlilikte deneysel nitelikte çalışmalar 
yapıyordu. Yağlı boya, guaj, kara kelem, fotoğ-
raf, gravür ve litografi gibi tüm teknikleri kul-
lanıyordu. Meslektaşları arasında “dansçıların 
ressamı” olarak küçümsenen Degas, yıllar içe-
risinde Matisse ve Picasso gibi figüratif res-
samlar ile birlikte anılmaya başlandı.

Born in 1834 in Paris, Edgar Degas came from 
a literate family.. The artist, who had a banker 
father, was also supported by his family in 
his interest in art. Educated by Louis Lamot-
he and Ingres, Degas started his education at 
the Ecole des Beaux-Arts, one of the most 
important art schools of the period, but later 
dropped out because he found it inadequate 
and restrictive. He made his name in history 
as a painter who could combine traditional 
academic art with the modern movements 
of the 19th century and bridge the gap with 
his practices.

Although Degas chose the subject of his art 
from many different scenes, he usually cen-
tered on female figures. He painted thousan-
ds of paintings about women, from laborers 
to laundresses, cabaret artists to ballerinas. 
However, the artist had a particular interest 
in ballerinas. He often fed this passion with 
his visits to the Paris Opera. The sight of them 
in their sculptural costumes, as well as his 
passion for depicting movement, led Degas to 
make numerous sketches and paintings of 
ballerinas. He depicted dancers in rehearsal 
and preparation rather than on stage. He 
experimented with a wide variety of materi-
als in his works. He used all techniques, such 
as oil painting, gouache, charcoal, photograp-
hy, engraving, and lithography. Degas, despi-
sed among his colleagues as “the painter of 
dancers,” began to be mentioned together 
with figurative painters such as Matisse and 
Picasso over the years.

Meslektaşları 
arasında “dansçıların 

ressamı” olarak 
küçümsenen Degas, 

yıllar içerisinde 
Matisse ve Picasso 

gibi figüratif 
ressamlar ile birlikte 

anılmaya
başlandı.
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figurative painters 
such as Matisse and 

Picasso over the 
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Çocuk Dansçı
Degas’ın en bilinen eserlerinden birisi 14 
yaşındaki bir balerinin heykelidir. Bu eser, 
1881 yılında tamamlanmış bir balmumu hey- 
keldir. Dönemin heykelleri genellikle bronz ya 
da mermerden yapıldığı için bu balerin hey- 
keli kullanılan malzeme sebebiyle eleştirilerin 
hedefi olmuştur. Degas’ın hayattayken ser- 
gilediği tek heykel olma özelliğini taşımakta- 
dır. Yaşadığı dönemde menajeri bu heykelin 
bronz kopyalarını yapmak istese de Degas’ı 
ikna edememiştir. Ölümünden sonra varisleri, 
heykelin bronz kopyalarının yapılması için bir 
anlaşma imzalamıştır. Heykelin 28 bronz 
kopyası yapılmıştır. Bugün dünyanın pek çok 
müzesinde bu bronz kopyalar sergilenmekte- 
dir. Çoğu balmumu ve kilden yapılma 150’den 
fazla heykel 1917 yılında ölümünden sonra 
ortaya çıkarılmıştır.

Little Dancer of Fourteen Years
One of Degas’s best-known works is the sculp-
ture of a 14-year-old ballerina. This work is a 
wax sculpture completed in 1881. Since the 
sculptures of the period were usually made of 
bronze or marble, this ballerina sculpture was 
the target of criticism due to the material 
used. It is the only sculpture that Degas 
exhibited during his lifetime. Although his 
manager wanted to make bronze copies of 
this sculpture during his lifetime, he could 
not convince Degas. After his death, his heirs 
signed an agreement to make bronze copies 
of the sculpture. Twenty-eight bronze copies 
of the sculpture were made. Today, many 
museums around the world exhibit these 
bronze copies. More than 150 sculptures, 
mostly made of wax and clay, were unearthed 
after his death in 1917.

Bale Sınıfı
Edgar Degas, 1870’lerde takıntılı bir biçimde 
balerinleri resmediyordu. Öyle ki fotoğrafın 
icadına kadar sıradan ve gündelik sahnelerin 
resmedilmesi sanat eserinin konusu olmazdı. 
Degas bu süreçte farklı arayışlara girmişti. 
“Güzel dokuların resmini yapmak ve hareketi 
çizgiyle aktarmak için dansçıları kullanıyo- 
rum.” diyordu. Bu tablo asimetrik olarak 
tasarlanmış, konu işlenirken merkez tek bir 
yöne kaydırılmıştı. Tablonun içerisinde bir 
başrol yoktu. Dansçılar, ebeveynler, eğitmen-
ler, birbirinden kopuk pek çok figür bir arada 
hikâyenin tümünü anlatıyordu. Dansçılar 
gündelik pozlarda, şairane olmaktan uzak 
görüntüler sergilemekteydi. Kimisi hareketle-
rini prova ediyor kimisi giysilerini düzeltiyor-
du. Degas’ın bu tablosu düzenli olarak yaptığı 
eskizlerin kurgusal olarak bir araya getirilme-
sinden oluşuyordu.

The Dance Class
In the 1870s, Edgar Degas was obsessively 
painting ballerinas. So much so that until the 
invention of photography, depicting ordinary 
and everyday scenes would not be the subject 
of a work of art. Degas searched for something 
different in this process. “I use dancers to 
paint beautiful textures and to convey move-
ment with the line,” he said. This painting was 
designed asymmetrically; the center was 
shifted in one direction while the subject was 
being processed. There was no leading role in 
the painting. Dancers, parents, instructors, 
and many disconnected figures together told 
the whole story. The dancers were in everyday 
poses, displaying images that were far from 
poetic. Some were rehearsing their move-
ments, and others were adjusting their 
clothes. This painting by Degas was a fictional 
assemblage of his regular sketches.

Edgar Degas’a ait 1890 tarihli Pembe ve Yeşil Elbiseli Balerinler isimli tablo.
“Dancers, Pink and Green” by Edgar Degas, 1890.

Dans Sınıfı, Edgar Degas, 1872. / “The Dance Class” by Edgar Degas, 1872.
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Empresyonistler / İzlenimciler
Empresyonist terimi ortaya ilk çıktığında bir 
eleştirmenin Claude Monet’in tablosunu 
aşağılamak için kullandığı bir ifadeydi. Lou-
is Leroy, Monet’in “İzlenim: Gün Doğumu” 
tablosuna “İzlenim (İmpression) en ham 
hâldeki bir duvar kâğıdı deseni bile bu deniz 
manzarasından daha tamamlanmış ve bit-
miştir.” diye yazmıştı. Makalenin başlığını 
ise Empresyonistler Sergisi olarak attı.

19. yüzyıl Fransız Akademisi kusursuzluğa 
muhalefet eden sanatçıların bir araya geldiği 
bir gruptu. Tüm modern sanatta etkili olacak 
hareket sanatçıların açık havada anı yakala- 
ması üzerine kurgulanmış bir üsluptu. 
Paris’te Cafe Guerbois’de toplanan yazarlar, 
düşünürler, fotoğrafçılar, ressamlar ve eleş-
tirmenler akımın temelini attı. Hiçbir zaman 
bir manifesto yayımlamadılar ancak akım 
Amerika’dan Avusturalya’ya kadar pek çok 
kıtaya yayıldı. 1874 yılında ilk izlenimciler 
büyük bir sergi açtı. Monet, Sisley, Pissarro, 
Cézanne, Degas, Renoir gibi isimler serginin 
öne çıkan eserlerini yaptılar. Modern kent 
anlayışını benimseyen, Parislilerin resimleri-
ni yapmak ve yeni kent kavramını göstermek 
başlıca konuları oldu.

Impressionists
When the term Impressionist was first coined, it was a term used by a critic 
to denigrate Claude Monet’s paintings. Louis Leroy said of Monet’s “Impres-
sion, Sunrise”: “Even the crudest wallpaper print is much more complete and 
finished than this seascape.” The title of the article was Exhibition of the 
Impressionists.

The 19th-century French Academy was a group of artists opposed to perfec-
tion. The movement, which would be influential in all modern art, was a style 
based on artists capturing the moment in the open air. Writers, thinkers, 
photographers, painters, and critics gathered at the Cafe Guerbois in Paris. 
They never published a manifesto, but the movement spread across conti-
nents from America to Australia. In 1874, the first impressionists held a 
major exhibition. Names such as Monet, Sisley, Pissaro, Cezanne, Degas, and 
Renoir made the prominent works of the exhibition. Their main subjects 
were to paint the Parisians who adopted the modern urban concept to show 
the new urban lifestyle. 

Claude Monet’e ait İzlenimcilik akımına adını veren 1872 tarihli İzlenim: Gün Doğumu tablosu.
Claude Monet’s “ Impression, Sunrise,” dated 1872, which gave its name to the Impressionism.

Sokaklar, parklar, yeni inşa edilen binalar, 
caddeler ve meydanlar ile dar Orta Çağ şeh-
rinin modern kentlere dönüşümü sıklıkla 
tablolarda arka plan olarak yer alıyordu. 
Dünyanın en önemli kentlerinden birisine 
dönüşen Paris’in burjuvalarının hayatı ise 
tabloların merkezindeydi. Piknik yapan, 
partilerde zaman öldüren ve sürekli eğlenen 
insanlar... Sanatçılar açık havada anı izleye-
rek hızla resim yapıyorlardı. Teknik detay-
lardan çok konunun detaylarına önem veri-
yorlardı. Gördükleri manzaranın ya da sah-
nenin konu bütünlüğünü tamamlayan 
detaylar ve gün ışığının yarattığı renk tonla-
rı çok daha önemliydi.

1874 ile 1886 yılları arasında toplam sekiz 
sergi açıldı. Her akım gibi dâhil olan sanatçı-
ların yorum farklılıklarıyla beraber sanat akı-
mı başka formlara büründü. Paul Gaugin, 
Georges Seurat ve Odilon Redon gibi sanatçı-
lar üsluba yeni soluklar getirdi. İlk sergiden 
itibaren akım yerin dibine gömüldü. İlk sergi 
toplam 3500 ziyaretçi çekti, yapılan son sergi 
ise günde 500 kişi tarafından ziyaret edildi. 
20. yüzyıl itibarıyla ortaya çıkan tüm avan-
gart hareketler izlenimcilerin açtığı yoldan 
yeni üsluplar bularak günümüz sanatına yeni 
perspektifler kazandırdılar.

Streets, parks, newly constructed buildings, ave-
nues and squares, and the transformation of the 
little medieval city into a modern city were often 
the background of the paintings. The life of the 
bourgeoisie of Paris, which had become one of the 
most important cities in the world, was at the 
center of the paintings. People were having pic-
nics, killing time at parties, and having fun all the 
time... Artists were painting rapidly in the open air, 
watching the moment. They paid more attention 
to the details of the subject rather than technical 
details. The details that complemented the subject 
integrity of the landscape or scene they saw and 
the color tones created by daylight were much 
more important.

Between 1874 and 1886, a total of eight exhibitions 
were held. Like every movement, the art movement 
took on different forms with the differences in 
interpretation of the artists involved. Artists such 
as Paul Gaugin, Georges Seurat, and Odilon Redon 
breathed new life into the style. From the first exhi-
bition onwards, the movement became somewhat 
unsuccessful. The first exhibition attracted 3500 
visitors, while the last exhibition was visited by 500 
people daily. By the 20th century, all avant-garde 
movements that emerged from the path paved by 
the Impressionists found new styles and brought 
new perspectives to contemporary art.

Berthe Morisot’a ait 1869 tarihli Lorient Limanı Tablosu. / Berthe Morisot’s The Harbor at Lorient, 1869.



Millî Mücadele’nin başarıyla sonuçlanarak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulacağına dair büyük bir inan- 
ca sahip olan Atatürk, bir milletin gerçek kurtulu- 
şunun eğitimden geçtiğini biliyordu. Bu sebeple 
Kurtuluş Savaşı’nın en yoğun yaşandığı dönemler- 
de bile eğitimin önemini unutmayan Atatürk, 
Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde 16 Tem-
muz 1921 tarihinde Ankara Ulus’ta Maarif Kongre-
si’ni topladı. Millî ve çağdaş bir eğitim sisteminin 
oluşturulması amacıyla düzenlenen ve 200’e yakın 
öğretmenin katıldığı bu kongrede eğitimcilere ses-
lenen Mustafa Kemal Atatürk, “Silahıyla olduğu 
gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan 
milletimizin, birincisinde gösterdiği gücü ikinci-
sinde de göstereceğine asla şüphem yoktur.

Atatürk, who had great faith in the victory of the 
National Struggle and the establishment of the 
Republic of Türkiye, knew that the true salvation of 
a nation depended on education. For this reason, 
Atatürk, who did not forget the importance of edu-
cation even during the most intense periods of the 
War of Independence, convened the Education 
Congress in Ankara Ulus on 16 July 1921 before the 
Battle of Sakarya. Addressing educators at this con-
gress, which was organized to establish a national 
and modern education system and attended by 
nearly 200 teachers, Mustafa Kemal Atatürk said, “I 
have no doubt that our nation, which has to fight 
with both arms and brains, will show the strength it 
showed in the former in the latter. 

HAPPY 24TH NOVEMBER TEACHERS’
DAY TO OUR DEVOTED TEACHERS
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Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. doğum yılı olan 1981’den bu yana her yıl 24 Kasım’da Öğretmenler 
Günü’nü kutlamaktayız. 24 Kasım 1924 tarihinde Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını alması vesilesiyle 

bu özel gün, Türkiye’nin inşasında görev alan değerli öğretmenlerimize armağan edildi.

“Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

“The assurance of the future depends on a well-founded education, and education depends on teachers.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

We have been celebrating Teachers’ Day on 24 November every year since 1981, the 100th birth anniversary of 
Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our country. On 24 November 1924, Atatürk was awarded the title of Head 

Teacher of National Schools, and this special day was dedicated to our valuable teachers who took part in the 
construction of Türkiye. 
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Milletimizin temiz karakteri yetenek ile 
doludur. Ancak bu doğal yeteneği ortaya 
çıkarabilecek yöntemlerle donatılmış vatan-
daşlar gereklidir. Bu görev de sizlere düşü-
yor.” diyerek bir ülkenin geleceğinin öğret-
menlerin omuzlarında yükseldiğini belirtti.

Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim ve 
öğretime verilen önem daha da arttı. Musta-
fa Kemal Atatürk öncülüğünde bir komisyon 
kurularak toplumda okuma yazma oranını 
artırmak amacıyla yeni Türk alfabesi hazır-
landı. Hazırlanan bu alfabe, 8 Ağustos 1928 
tarihinde İstanbul’da bulunan Sarayburnu 
Parkı’nda Mustafa Kemal tarafından, “Arka-
daşlar, bizim güzel ahenkli zengin dilimiz 
yeni Türk harfleri ile kendini gösterecektir. 
Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. 
Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcı-
ya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve millîyet 
perverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yapar-
ken düşününüz ki bir milletin, bir toplumun 
yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde 
sekseni, doksanı bilmezse, bundan insan 
olanlar utanmalıdır.” sözleri ile duyuruldu.

Toplumda okuma yazma oranını 
artırmak amacıyla hazırlanan yeni 
Türk alfabesi, 8 Ağustos 1928 
tarihinde İstanbul’da bulunan 
Sarayburnu Parkı’nda Mustafa Kemal 
tarafından tanıtıldı.

The new Turkish alphabet, which was 
prepared to increase the literacy rate 
in society, was introduced by Mustafa 
Kemal in Sarayburnu Park in 
İstanbul on 8 August 1928.

The pure character of our nation is full of talent. However, citizens equipped with 
the methods to reveal this natural talent are necessary. This task falls to you,” he 
stated, adding that the future of a country rests on the shoulders of teachers.

After the foundation of the Republic, the importance given to education 
increased even more. A commission was established under the leadership of 
Mustafa Kemal Atatürk, and a new Turkish alphabet was prepared in order to 
increase the literacy rate in society. This alphabet was introduced by Mustafa 
Kemal in Sarayburnu Park in İstanbul on 8 August 1928 with the words, 
“Friends, our beautiful, harmonious and rich language will show itself with 
the new Turkish letters. ... The new Turkish letters must be learned quickly. 
Teach it to citizens, women, men, porters, and boatmen. Consider it a patriot-
ic and nationalist duty. While performing this duty, think that if ten or twen-
ty percent of a nation, a society, knows how to read and write, but eighty or 
ninety percent do not, this is shameful. Those who are human beings should 
be ashamed of this.”

Mustafa Kemal Atatürk, kara tahta başında. / 20 Eylül 1928 - Kayseri.
Mustafa Kemal Atatürk standing before the blackboard. / 20 September 1928 - Kayseri.

Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli inkılaplarından 
biri olan 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 
Hakkında Kanun 1 Kasım 1928 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi ve yeni alfabe-
nin yaygınlaştırılması adına ülke genelinde bir sefer-
berlik başlatıldı. Sonrasında ise Harf İnkılabı’nın 
başarıyla sonuçlanması adına Millet Mektepleri açıl-
dı. Mustafa Kemal Atatürk de ülkemizi karış karış 
gezerek vatandaşlara yeni Türk alfabesini tanıttı. 24 
Kasım 1928 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e, Millet 
Mektepleri Başöğretmeni unvanı verildi. Atatürk’ün 
başöğretmen olduğu bu tarih, onun 100. doğum yılı 
olan 1981’de Öğretmenler Günü olarak ilan edildi ve o 
tarihten günümüze 41 yıldır coşkuyla kutlanıyor.

Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi bilgiyle 
donatan, sevgiyle büyüten, eğitim öğretim hayatı-
mızda çok önemli bir yere sahip olan öğretmenleri-
mize olan minnetimizi elbette bir günle anlatmak 
mümkün değil. Bizleri hayata hazırlayan öğretmen-
lerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Law No. 1353 on the Acceptance and Application of 
Turkish Letters, one of the most important revolutions 
of the Republican Era, was adopted by the Turkish 
Grand National Assembly on 1 November 1928, and a 
nationwide effort was launched to popularize the new 
alphabet. Afterward, National Schools were opened to 
ensure the success of the Alphabet Revolution. Musta-
fa Kemal Atatürk also traveled around the country, int-
roducing the new Turkish alphabet to citizens. On 24 
November 1928, Mustafa Kemal Atatürk was appoin-
ted Head Teacher of the National Schools. This date 
was declared Teachers’ Day in 1981, the 100th anniver-
sary of Atatürk’s birth, and has been celebrated with 
enthusiasm for 41 years since then.

Of course, it is impossible to express our gratitude to 
our teachers, who equip our children and young peop-
le, who are the guarantee of our future, with knowled-
ge, raise them with love, and have an important place 
in our academic life, with a day. Happy 24 November 
Teachers’ Day to our teachers who prepare us for life!
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DON’T BE ADDICTED, BE HEALTHY 

Dr. Muhittin ÖZKAN
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Addiction is defined as the use of a substance that negatively affects the 
functioning of a person’s body and the person’s inability to stop using it 
even though they are harmed by the substance used. If a person experi-
ences withdrawal symptoms when they stop using the substance they 
are addicted to, and the frequency of substance use increases over time, 
they are addicted. Addicted individuals need to be closely monitored. 
The likelihood of unwanted consequences is quite high if they are not 
followed up. It should be remembered that not every substance user can 
be called an addict. 

A person is considered to be addicted if their substance use increases over 
the course of a year despite problems if efforts to quit are futile and the sub-
stance is eventually obtained and used again, if not much time is spent to 
quit, and if the person’s social, professional and personal activities decrease 
or the person’s condition worsens when the substance is stopped.

Bir kişinin vücudunun görevini yapmasını 
olumsuz yönde etkileyen maddenin kullanıl-
ması ve kullanılan maddeden dolayı zarar 
gördüğü hâlde kişinin kullanmaktan vazgeç-
memesi bağımlılık olarak tanımlanmaktadır. 
Kişi, bağımlı olduğu maddeyi kullanmaya ara 
verdiği zaman yoksunluk belirtisi yaşıyor ve 
zamanla madde kullanım sıklığı artıyorsa 
bağımlı olmuş demektir. Bağımlı bireylerin 
yakın takibe alınması gerekmektedir. Takip 
edilmez ise istenmeyen sonuçlar ile karşıla-
şılma ihtimali oldukça fazladır. Her madde 
kullanana da bağımlı denilemeyeceğinin 
unutulmaması gerekir.

Bir yıl içerisinde kullanılan madde miktarının 
sorunlara rağmen giderek artması, bırakma 
çabalarının boşa çıkıp maddenin eninde 
sonunda yeniden elde edilip kullanılması, 
bırakmak için çok fazla zaman harcanmama-
sı, kişinin sosyal, mesleki ve kişisel etkinlikle-
rinin azalması veya kullanılan madde bırakıl-
dığında kişinin durumunun kötüye gitmesi 
durumlarında bir kişinin bağımlı olup olma-
dığına karar verilir.

İnsanların bir nesne üzerindeki kontrolünü 
kaybetmesi kısaca bağımlılık olarak ifade 
edilmektedir. Teknoloji, alkol, kumar, sigara 
ya da uyuşturucu gibi etkenler insanları 
bağımlılığa götürebilir. Peki bağımlılık 
hakkında ne gibi bilgilere sahibiz ve 
korunmak için neler yapabiliriz?

It is referred to as addiction when people 
lose control over an object. Factors such 
as technology, alcohol, gambling, 
smoking, or drugs can lead people to 
addiction. So what information do we 
have about addiction, and what can we 
do to protect ourselves? 
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Ailelerde bağımlılığa yaklaşım
nasıl olmalıdır?
Bağımlı kişi bir çocuksa burada ailenin yakla-
şımı oldukça önem arz etmektedir. Öncelikle 
aileler, “benim çocuğum asla yapmaz” diyerek 
kabullenmeme durumuna gitmemeli ve inkâ-
rın bir faydasının olmayacağını unutmamalı-
dır. Aile bireyleri, “bu çocuk hep senin yüzün-
den böyle oldu” ya da “biz iyi bir anne baba 
olamadık” diyerek birbirlerini suçlamaktan 
kaçınmalıdır. Hayal kırıklığı, çaresizlik, öfke, 
aşağılama, suçlama ve ani kararlar alma gibi 
hareketlerin çözüme bir faydası yoktur. Güçlü 
ve pozitif bir aile yapısı başta olmak üzere; 
anne ve babaların çocuklarıyla ilgili olması, 
aile içi kuralların açık olması ve herkesin buna 
uyması; okul, sivil toplum kuruluşları ve spor 
kuruluşları arasında sıkı bağlar kurulması ile 
uyuşturucu maddelere dair ilgili yaşa göre 
bilgilendirmeler yapılması bağımlılığı önle-
yen etkenlerdendir.

How should addiction be approached 
in families?
If the addicted person is a child, the family’s 
approach is critical in this regard. First of all, 
families should not go into a state of denial by 
saying, “my child would never do that,” and 
should remember that denial will not help. 
Family members should avoid blaming each 
other by saying, “this child has always been 
like this because of you” or “we have not been 
good parents.” Acts of frustration, helpless-
ness, anger, humiliation, blaming, and mak-
ing sudden decisions do not contribute to the 
solution. The factors that prevent addiction 
primarily include a strong and positive family 
structure, as well as parents being concerned 
about their children, family rules being trans-
parent and respected by both parents and 
children, close ties between schools, non-gov-
ernmental organizations, and sports organi-
zations, and age-appropriate information 
about drugs.

Bağımlılık yapan maddelerin etkileri 
nelerdir? Kullanan kişide ne gibi
belirtiler gösterir?
Uyuşturucu olarak kullanılan maddelerin kimyasal 
yapıları farklı olduğu için etkileri de farklı olur. Mer-
kezî sinir sisteminin değişik bölümlerini etkiledik-
lerinden yol açtıkları fiziksel ve psikolojik tahribat-
lar da farklılaşır. Uyuşturucuların hiçbir güvenli 
kullanımı yoktur. Aklı ve iradeyi işlemez hâle geti-
rir. Kişiyi normal yaşam ve davranışlarından uzak-
laştırır. Kusma, bulantı, karın ağrıları, ishal, kabızlık, 
mide ve bağırsak spazmları ile kanamalarına, tüm 
iç organların zarar görmesine ve buna eşlik eden bir 
dizi hastalığa sebep olur. Bağımlı kişiler; çevreye 
uyum yeteneğini kaybeder, ailesinden uzaklaşır ve 
çoğu zaman ağır bunalıma girer. Bu kişilerde 
huzursuzluk, uykusuzluk, öfke hâli görülür. Sosyal 
ortamlarda bulunmazlar, arkadaşlık ilişkileri de 
bozulur. Bağımlı olan kişilerde kısır bir döngü var-
dır. Bu kısır döngünün herhangi bir yerinden çem-
ber kırılırsa kişi bağımlı olmaktan kurtulur.

What are the effects of addictive substances? 
What symptoms do they cause in the person who 
uses them?
Since the chemical structures of the substances used 
as drugs are different, their effects are also different. 
Moreover, since they affect diverse parts of the central 
nervous system, the physical and psychological dam-
age they cause also varies. Drugs have no safe use. 
They impair the mind and willpower and take the per-
son away from everyday life and behavior. They cause 
vomiting, nausea, abdominal pain, diarrhea, constipa-
tion, stomach, and intestinal spasms and bleeding, 
damage to all internal organs, and several accompa-
nying diseases. Addicted people lose their ability to 
adapt to the environment, withdraw from their fami-
lies, and often become severely depressed. They suffer 
from restlessness, insomnia, and anger. They are not 
present in social environments, and their friendship 
relations deteriorate. People who are addicted have a 
vicious circle. If this vicious circle is broken at any 
point, the person will be free from addiction.
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Bağımlılarda tedavi nasıl olmalıdır?
Bağımlı kişinin mutlaka tedavi olmayı iste- 
mesi gerekir. Alkol ve Madde Tedavi Merkezi 
(AMATEM) ile herhangi bir psikiyatri kliniği- 
ne müracaat etmelidir. Hasta ve doktor iş 
birliği ile koordineli olunmalı, hasta 2 ila 6 
hafta arasında hastanede yatarak tedavisi- 
nin akabinde 1 yıl psikososyal tedavi gör- 
melidir. Bununla birlikte en iyi korunma 
yönteminin hiç başlamamak olduğu unu- 
tulmamalıdır. Bağımlılıkla tek başına 
mücadele etmek zor olacağından bağımlı 
kişiler mutlaka bir uzmandan yardım iste-
melidir. 102 yıldır bağımlılıkla mücadele 
eden ülkemizin önemli kuruluşlarından 
olan Yeşilay’a bağlı hizmet veren Yeşilay 
Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) müracaat 
edilerek yardım alınmalıdır.

How should addicts be treated?
The addicted person must be willing to seek 
treatment. They should apply to an Alcohol and 
Drug Addiction Research, Treatment, Educa-
tion Center (AMATEM) or any psychiatric clinic. 
The patient and the doctor should be in coordi-
nation, and the patient should be hospitalized 
for 2 to 6 weeks, followed by one year of psy-
chosocial treatment. However, it should not be 
forgotten that the best prevention method is 
not to start at all. Since it will be difficult to 
fight addiction alone, addicts should definitely 
seek help from a specialist. Help should be 
sought by applying to the Green Crescent 
Counseling Center (YEDAM), which is affiliated 
with the Green Crescent, one of the important 
organizations in our country that has been 
fighting against addiction for 102 years.

Hasta ve doktor iş birliği 
ile koordineli olunmalı, 
hasta 2 ila 6 hafta 
arasında hastanede 
yatarak tedavisinin 
akabinde 1 yıl psikososyal 
tedavi görmelidir.

The patient and the 
doctor should be in 
coordination, and the 
patient should be 
hospitalized for 2 to 6 
weeks, followed by one 
year of psychosocial 
treatment.
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