PTT HAYAT
VERNACULAR PUBLICATION

TEMMUZ/ JULY 2019 / 06

Türkiye’nin En Büyük Camisi:
Büyük Çamlıca Cami

Dairelere Çıkan Bahçeler:

Great Çamlıca Mosque,
the largest mosque in Turkey

Orchards Opennig Out to Flats:
Growing Plants at Home

TEMMUZ/JULY 2019 / Sayı Issue: 06
Yaygın süreli yayın Vernacular publication
Ücretsiz dağıtılır, para ile satılamaz. Your complimentary copy. Free of charge.
Hezarfen Danışmanlık Ltd. Şti. adına
PTT Hayat Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yazıişleri Müdürü Owner and Editor-in-Chief
Hüseyin Avni Önder
Genel Yayın Yönetmeni Executive Coordinator
Reyyan Beyza Altan
beyza@hezarfendanismanlik.com
Editör Editor
Fatih Kınalı
Yazı İşleri Writers
İrem Karaosmanoğlu
B. Can Özdemir
Çevirmen Translator
Rıza Tuncay
Sanat Yönetimi Art Direction
Aziz Kocabaş
Katkıda Bulunanlar Contributors
Talha Kabukçu, Şeyma Nur Acıgöz, Hasan Şahintürk,
Merve Ayar, Berk Özler, Bertan Kodamanoğlu, Hanzade Temiz

Yapım Production
HEZARFEN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Küçük Ayasofya Mah. Küçük Ayasofya Cad. Sanatçılar Çarşısı No:66 K:2 Fatih, İstanbul
Baskı Print
Kutay Reklam İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mah. Koçak Sok. No: 20 Ümraniye, İstanbul
Yayımlanan yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Makul alıntılar dışında izinsiz iktibas yapılamaz.
The legal responsibility of the published articles rests on their writers. No unauthorized
copying, excluding partial quotations, may be made.

Içindekiler
Content
4

Temmuz/July 2019

Ptt Hayat

Temmuz-July

16

Sunuş
Forward
Genel Müdür’den Mesaj
Message from
General Manager
Ajanda
Agenda

48

06

08
10

Seyyah
Voyager
16
Neden Eve Dönmekten İbarettir
Hayat?
Why is Life All About Going Back
Home?
A’dan Z’ye
From A to Z
24
Dairelere Çıkan Bahçeler
Orchards Opening Out to Flats

Yakın Plan
Close Up
34
Türkiye’nin En Büyük Camisi
The Largest Mosque in Turkey
Bizden Haberler
News From Us

40

Atölye
Workshop
48
Bir Ustanın 25 Yıldır Dokuduğu Hayal
A Dream Woven by a Craftsman for 25
Years
Yenilik Tutkusu
Passion for Innovation
Yeni Sanayi Devrimi
New Industrial Revolution

54

60

88

Dünya Bizim Evimiz
The World is Our Home
60
Yolların Kesiştiği Kutsal Şehir: Kudüs
Al-Quds: The Holy City Where Roads
Meet
Spor
Sport
Türk Okçuluğu
Turkish Archery
Gusto
Gusto
Yaz İçecekleri
Summer Drinks

5

70

76

Filateli
Philately
15 Temmuz
15 July
Nostalji
Nostalgia
Avrupaya Uzanan Yol
The Road to Europe

98

84

Bulmaca
Crossword

96

Foto Hayat
Photo Life

98

88

Püf Noktası
Tips

92

Bilgi
Information

94

PTT HAYAT
VERNACULAR PUBLICATION

TEMMUZ/ JULY 2019 / 06

Türkiye’nin En Büyük Camisi:
Büyük Çamlıca Cami

Dairelere Çıkan Bahçeler:

Great Çamlıca Mosque,
the largest mosque in Turkey

Orchards Opennig Out to Flats:
Growing Plants at Home

Kapak Cover: 15 Temmuz
Sayı Issue: 06 - Temmuz July 2019

Sunuş
Foreword
Temmuz/July 2019

6

Aydınlıkta gerçekler
ayan beyan görülür

Facts in light
clearly visible

Milletlerin tarihinde önemli kırılma noktaları vardır.
Bıçağın kemiğe dayandığı bu anlarda, hadiselerin
şiddetiyle çakan hakikat kıvılcımlarında vicdan ve
insaf sahiplerinin akla karayı kolaylıkla ayırabilmesini
sağlayan bir aydınlık zuhur eder. Bu aydınlıkta gerçekler
ayan beyan görülür. 15 Temmuz da Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde bir kırılma noktası olmuştur. Yıllar boyunca
iyi niyetimizin gölgesinde palazlanmış bir ihanet
şebekesinin milletin iradesini hiçe sayarak seçilmiş
hükümeti devirmek için harekete geçtiği bu gecenin
karanlığı; dahili ve harici bütün düşmanlara karşı
teyakkuzda bekleyen milletimizin gizli gündemlerin ve
kirli hesapların sonunu getiren vatansever cevabıyla
aydınlandı. Kanlı darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Sn.
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, vatan söz konusu
olduğu zaman kurşunlara göğsünü siper etmekten
çekinmeyen kahraman milletimiz tarafından destansı bir
direnişle durduruldu.
Pirincin içindeki siyah taşlardan değil, beyaz taşlardan korkmak gerekir. 15 Temmuz gecesinde
milletimiz eliyle kazanılan aydınlık, beyaz taşların ayıklanması için bir imkân oldu. Bu gecenin
sabahında ülkemizin ikbal güneşi yeniden doğdu. Milletimizin iradesi tekrar tahakkuk etti, istiklal
ve istikbal iddiamız bir kere daha ispatlandı. Atasözü, “Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz” der.
15 Temmuz’da içerideki hırsızların foyası meydana çıktı. Paralel terör örgütünün tasfiyesi başladı,
mahrem kapılara yeniden sağlam kilit vuruldu. Bütün bunların ötesinde 15 Temmuz, Türk milletinin
birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği takdirde dahili veya harici hiçbir tehdide boyun
eğmeyeceğini, hiçbir tehlike karşısında gerilemeyeceğini, varlığına yönelik bütün saldırılara her türlü
zulüm ve zorbalığı bertaraf eden bir cesaret ve kararlılıkla karşı duracağını gösterdi. Cumhuriyeti
koruduğunu, demokratik değerleri benimsediğini, vatan topraklarında hakimiyetin kayıtsız şartsız
kendisine ait olduğunu hatırlattı. Böylece bizleri bir arada tutan ortak değerlere eklendi, hatta bir millî
sözleşmeye dönüştü.
Devletimiz tarafından demokrasinin ve millî birliğin anlam ve önemini bizlere hatırlatması ve
bizden sonraki nesillere öğretmesi için bir ulusal gün olarak tespit edilen bu tarih; artık gelecek
nesillere önlerine çıkacak bütün tehdit ve tehlikeleri nasıl aşacaklarını ihtar eden, millî birlik ve
beraberliğimizin kıymetini hatırlatan özel bir gündür. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz
Millî Birlik ve Demokrasi Günü’nü tebrik ediyorum. Darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımıza
bir kere daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Bugün
rahat ve emniyet içerisinde selametle yaşıyorsak, bunu şehit ve gazilerimizin fedakârlıklarına ve
kahramanlıklarına borçluyuz.

There are some major moments of truth in the past of
nations. In such moments where push comes to shove,
a light bursts into sight to help the conscientious and
the merciful to tell right from wrong amidst the sparks
of truth emitted by the severity of events. Facts are
blatantly obvious in the light. July 15 was a moment of
truth for the Republic of Turkey. The utter darkness of
that night when a treacherous network expanding in
the shade of our goodwill for years took action to topple
the democratically-elected government, disregarding
the nation’s will was lighted up by the patriotic response
of our nation bringing an end to the hidden agendas
and hideous plots as they had been on full alert against
all the enemies at home and abroad. The bloody coup
attempt was halted under the leadership of H.E. Recep
Tayyip Erdoğan, the President of the Republic of Turkey
through the epic resistance of our heroic nation with no
hesitation to use their bodies as a shield against bullets
when the motherland was at stake.
One should be wary of white stones and impurities in rice rather than black ones. The light brought to
life by the sheer effort of our nation on the night of July 15 provided a means to sort black ones out. The
sun of prosperity was reborn at the crack of dawn in our country. The national will rose again, and our
ambition for the independence the future was reaffirmed. A Turkish proverb literally goes: “A lock is of
no avail when it is an inside job”. The thieves of the inside job were unmasked on July 15. The parallel
terrorist organization began to be discharged while private spaces were firmly safeguarded again. On
top of it all, July 15 was a testament to the fact that the Turkish nation never bows to domestic or foreign
threats, and never backs down from any peril, and always stands up against any attack leveled at its
presence with valor and determination to defeat any oppression and tyranny. It was also a reminder of
the fact that the nation safeguards the republican order, embraces democratic tenets, and reiterates that
sovereignty rests unconditionally with the nation. That night became a part of our shared values to glue
us all, and even morphed into a national pact.
Designated by the government as a national day and a public holiday in an effort to remind us of the
significant and importance of democracy and national unity and instill it into the next generations, that
date is a special occasion evocative of how the next generations are supposed to overcome any threat
and peril they may face, and of how precious our national unity and solidarity is. I would like to take
this opportunity to congratulate our fellow citizens on July 15 Democracy and National Unity Day. May
Allah rest the souls of those who fell a martyr as a result of the coup attempt, and I would like to extend
my gratitude and heartfelt thanks to the veterans. We owe our current well-being and safety to the
sacrifices and heroic deeds of the martyrs and veterans.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
M. Cahit Turhan

T. C. Minister of Transport and Infrastructure
M. Cahit Turhan
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15 Temmuz, bir
kahramanlık
destanıdır

Epic of 15 th July

Tarihî olayların anısını kuşaklar boyunca aktaran ulusal
günlerimiz, bizleri milletçe bir arada tutan kuvvetli birer
mana tutkalıdır. Bu özel günlerin hatıraları, aynı zamanda
sonraki nesillerin yoluna ışık tutan birer gerçek feneri,
zihnini aydınlatan birer ibret lambasıdır. Aziz milletimizin,
kanlı bir ihanet planıyla iradesini çalmak isteyenlere ölüme
yürüyerek dur dediği 15 Temmuz da böyle müstesna bir
tarihtir.
Posta ve Telgraf Teşkilatımız 179 yıllık tarihi boyunca
vatanımızın istiklali ve ülkemizin istikbali için birlik ve
beraberlik içerisinde varoluş mücadelesi verdiğimiz
bütün zor zamanlarda her ferdiyle milletimizin safında
yer almış olmakla iftihar etmektedir. Kurum tarihimiz,
yaşadığımız topraklarda milli iradenin tahakkuk etmesi
için verilen zorlu savaşları, yapılan büyük fedakarlıkları, gösterilen destansı kahramanlıkları bizlere
ihtar eden en kıymetli mirasımızdır. Bu miras; vatan söz konusu olduğunda Posta ve Telgraf Teşkilatı
mensuplarının bugüne kadar izlediği ve bundan sonra izleyeceği yolun Kurtuluş Savaşı’nda cephede
ve cephe gerisinde büyük yararlılıklar göstererek zor şartlar altında haberleşmeyi sağlayan ve ulusal
egemenliğin kazanılmasında büyük katkısı bulunan kahraman telgrafçılarımızın yolu olduğunu
hepimize ihtar etmektedir. Bu nedenle; yıllarca devletimizin ve milletimizin iyi niyetine sığınarak
palazlanmış ikiyüzlü bir kötülük şebekesi 15 Temmuz gecesi alçakça yöntemlere tevessül ederek
milletin iradesini çalmak üzere harekete geçtiğinde, Posta ve Telgraf Teşkilatımız da kahraman
milletimizin safında yerini almıştır.
15 Temmuz; karanlık bir ihanet gecesinin umudun aydınlık sabahına dönüştüğü tarihtir. Emirlerini
memleketin menfaatine muhalif merkezlerden alan bir ihanet çetesinin milletin iradesini gasp
etmek üzere harekete geçtiği bu gece, ölümü göze alarak sokaklara taşan insanlarımızın sahip
olduğu ferasetin ve gösterdiği cesaretin aydınlığıyla ağarmıştır. Tıpkı geçmişte vatanımızın düşman
işgalinden kurtulması için başlatılan Millî Mücadele yıllarında olduğu gibi, 15 Temmuz’da da PTT
AŞ’nin yeri milletimizin yanı, cephesi ise hürriyet, istiklal ve demokrasi cephesi olmuştur. Hiç
şüphesiz vatan müdafaası bütün fikir ayrılıklarının, bütün görüş farklılıklarının ötesindedir. Posta ve
Telgraf Teşkilatımız, milletimizin menfaatleri için faaliyet gösteren büyük bir aile olarak daima bu
bilinçle teyakkuz halindedir.
15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Günü’nü tebrik ediyor; şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan
rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum.
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
Kenan Bozgeyik

Handing down the memories of historic events from one
generation to another, national days are potent glue that
holds us together as a nation. The memories of such special
occasions serve as a true beacon to light the way for the
next generations and a light of parable to illuminate their
mind. July 15 is such a momentous occasion where our
august nation marching in defiance of death blocked those
trying to hijack its will by a bloody and treacherous plot.
The Turkish Post takes pride in standing by our nation for
179 years through any adversities for the fight for survival
put up for the independence of the land and the future of
the country. The organizational background is our most
precious legacy evocative of tough battles put up, great
sacrifices made, and epic valor shown to make sure that
national will prevails on the land we live. This legacy reminds us all of the fact that the path followed and
to be followed by the members of the Turkish Post is the path of heroic telegraph operators who went a
long way on and behind the front as a part of the War of Independence, making communications and
correspondences possible under challenging circumstances, and making a huge contribution to the
victory in restoring the national sovereignty. That is why the members of the Turkish Post took to the
streets on the night of July 15 to stand by our heroic nation putting an end to a bloody coup attempt
plotted by a hypocrite and malicious network of people abusing the goodwill of the government and
the nation for years.
July 15 is a date when a dark and treacherous night turned into a morning of hope. That night where
a treacherous network of people took action to hijack the national will with instructions from a home
base opposing the interests of the whole nation was followed by a dawn breaking with the foresight
and bravery of the people taking to the streets as they put their lives at risk. Just like it was the case in
the War of Independence embarked on to save the motherland from the invasion of the enemies, the
Turkish Post stood by our nation, and fought for freedom, independence and democracy on July 15.
It is beyond any doubt that national defense is beyond any differences of opinion and disagreements.
With this being in mind, PTT Corp. is always on full alert with a service-oriented army of 40.000 staff
members operating for the interests of our nation.
I would like to congratulate you on July 15 Democracy and National Unity Day. May Allah rest the souls
of our fellow citizens who fell a martyr, and I wish a healthy life to the veterans.

PTT AŞ Chairman and General Manager
President of the World Postal Association Administrative Council
Kenan Bozgeyik
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Merve Ayar

Theater

Kibarlık Budalası
Nerede? Bursa Açıkhava Tiyatrosu
Ne zaman? 24 Temmuz, 21.00
Yazan: Moliere
Uyarlayan: İpek Kadılar
Yöneten: Hakan Altıner
Oyuncular: Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hakan
Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek,
Caner Tör, Reyhan Aydınsel, Burcu Akyürek.

The Bourgeois Gentleman

Venue: Bursa Open Air Theater
Date & Time: 24th of July, 9 P.M.
Written by: Moliere
Adapted by: İpek Kadılar
Directed by: Hakan Altıner
Cast: Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hakan Altıner,
Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Caner Tör,
Reyhan Aydınsel, Burcu Akyürek.
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Book

Bilinç
Nehri - Oliver Sacks
Karısını Şapka Sanan Adam, Uyanışlar, Migren, Müzikofili ve

Halüsinasyonlar gibi eserleriyle tanıdığımız dünyaca ünlü
nörolog yazar Oliver Sacks, ölümünden kısa bir süre önce
taslağını hazırladığı Bilinç Nehri’nde okurları evrimden botaniğe,
kimyadan nörobilime, tıptan sanata çeşitli alanlar arasında bir
gezintiye çıkarıyor. Bilinç Nehri, Oliver Sacks’ın sınırsız merakının,
öğrenmekten ve keşfetmekten aldığı hazzın örnekleriyle dolu, ufuk
açıcı bir derleme.

The River of Consciousness – Oliver Sacks

Known for his works such as The Man Who Mistook His Wife for a Hat,
Awakenings, Migraine, Musicophilia, and Hallucinations, the world-famous
neurologist and writer Oliver Sacks takes readers on a trip in various disciplines
ranging from evolution, botany and chemistry to neuroscience, medicine and
art in The River of Consciousness. The River of Consciousness is an eye-opening
collection of essays laden with examples of Oliver Sacks’ vast curiosity and
pleasure in learning and exploring.

Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo
Victor Hugo, 1829 yılında yayımlanan Bir İdam Mahkûmunun Son Günü’nü yazdığında 26 yaşındaydı. Genç
yazar, ölüme mahkûm edilen bir insanın son gününü büyük bir ustalıkla anlatarak kamu vicdanını etkilemeyi
ve idam cezasına karşı bir protesto hareketi başlatmayı amaçlamış, başarılı da olmuştu. Bugün dünyanın birçok
ülkesinde idam cezası yürürlükten kaldırılmışsa, böylesi bir cezanın hem trajik hem de insanlık dışı yanını daha
XIX. yüzyılın ilk yarısında gözler önüne seren Hugo’nun bunda hiç de azımsanmayacak bir payı olsa gerek.
Şiirleri, oyunları, Sefiller ve Notre-Dame’ın Kamburu gibi klasikleşen yapıtlarıyla Romantik dönem Fransız
edebiyatının en saygın yazarlarından biri olarak tanınan Victor Hugo’nun bu romanının bir başka önemli özelliği
de bir tür “zihinsel otopsi” niteliği taşımasıdır.

The Last Day of a Condemned Man
Victor Hugo

Victor Hugo was 26 years old when he wrote the Last Day of a
Condemned Man published in 1829. The young writer made an
attempt and managed to influence the collective consciousness
and launch a protest against capital sentence in general
through his masterful account of the last day of a human being
sentenced to death. As capital sentence is no longer in force in
many countries around the globe, Victor Hugo must have played
a role in it as he had laid out both tragic and inhumane aspects
of such punishment in the first half of the 19th century. Another
striking characteristic of the novel by Victor Hugo, who is touted
as one of the most prestigious writers of the French literature in
romanticism for his poems, plays, and classic works such as Les
Misérables, and the Hunchback of Notre-Dame, is that it serves
as a sort of “mental autopsy”.

Konuş ki Göreyim
Seni/ Radyo Oyunu
Uyarlamaları I
Behçet Necatigil
Bu kitapta Behçet Necatigil’in 1966-1977
yılları arasında radyoda yayımlanan on
iki uyarlaması yer alıyor. Edebiyatımızın
çeşitli dönemlerinden seçtiği bu eserlerle
birlikte, radyolarda yayımlanan Necatigil
oyunlarının çeviriler dışında tamamı
kitaplaşmış oldu.

Konuş ki Göreyim Seni/ Radio
Drama Adaptations I – Behçet Necatigil

The book features Behçet Necatigil’s twelve adaptations
broadcast on radio from 1966 to 1977. With the addition of
the adaptations picked from various phases of the Turkish
literature, all of the plays by Necatigil broadcast on radio
barring translations have been published into a book. Adapted
for radio from folktales such as those by Ahmet Mithat Efendi,
Fatma Aliye, Aziz Efendi or Nâbizâde Nâzım, as well as Kerem
ile Aslı, Melikşah ile Güllühan, and Tayyarzâde, the plays hint
at the sources that Necatigil drew on.

Eugene Delacroix’dan
Yeni-İzlenimciliğe Paul Signac
Modern resmi meydana getiren ressamları
daha yakından tanımak isterseniz
okumanız gereken temel kaynak “Eugene
Delacroix’dan Yeni-İzlenimciliğe”. Paul
Signac’ın hazırladığı bu titiz çalışma,
adeta bir resim sanatı manifestosu
niteliğinde. Delacroix, Constable, Turner,
Seurat, Signac, Jongkind, Renoir, Monet,
Cross, Pissarro, Guillaumin, Cézanne,
Sisley, Courbet, Corot ve diğer öncü
ressamların katkılarını tablolarındaki
ayırıcı özellikleriyle sergileyen bu
çalışmada; renklendirme, ışık-gölge,
kontrast, optik karışım, fırça vuruşu,
noktalama tekniği, bölme tekniği, yapım
tarzı, gözün eğitimi gibi sorunlara ve
tanıklıklara dair incelemeler, tartışmalar ve
değerlendirmeler bulabilirsiniz.

Körlük
– Jose Saramago
Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde,

arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini
bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara
değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük
salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır. Ne yönetim
kalır ülkede ne de düzen; bütün körler karantinaya alınır.
Hayal bile edilemeyecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık
hüküm sürmektedir artık. Yaşam durmuştur;
insanların tek amacı ne pahasına olursa
olsun hayatta kalmaktır.

Blindness – Jose Saramago

Waiting for the traffic light to go green behind the
wheel of his car in an unknown city of an unknown
land, a man is suddenly struck blind. However,
he is plunged into white-blindness, not darkness.
Then, blindness becomes epidemic to spread
across the whole city and the whole country. The
administration and order are all gone. All blind people are put in
quarantine. An unimaginable chaos, mess, hunger and tyranny
prevail now. Life is at a standstill. The sole purpose of the people
is to survive no matter what. The novel is focused on seven people
including one child who are put in quarantine at a mental asylum
in the city and end up being inseparable after they leave the
asylum. Among them is a woman as the sole person with sight
to guide the rest of the group members. Seven people put up an
incredible fight to survive in the infernal city. The chaotic world,
which is portrayed from the superb observational perspective of
Saramago, is like a token of the man’s dark nature.

From Eugene Delacroix to NeoImpressionism – Paul Signac
If you are interested in gaining insight into the painters of
modern times, the go-to source is “From Eugene Delacroix to NeoImpressionism.” The painstaking work by Paul Signac is simply
a manifesto of painting. Displaying the inputs of some major
painters such as Delacroix, Constable, Turner,
Seurat, Signac, Jongkind, Renoir, Monet, Cross,
Pissarro, Guillaumin, Cézanne, Sisley, Courbet,
Corotve and so on along with distinctive
characteristics in their paintings, the book offers
insight into coloring, light/shade, contract,
optical mixing, brush strokes, dot painting,
dividing, styles and training the eyes, as well
as reviews about testimonies, discussions and
analyses.
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Museum
İstanbul Modern -İki
Arşiv, Bir Seçki: Ara
Güler’in
İzinde İstanbul
İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara

İstanbul Modern - Two Archives, One
Selection: Tracing Ara Güler’s Footsteps in
Istanbul

Güler’in İzinde İstanbul” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. İstanbul
Modern ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle hazırlanan, iki kurumun
koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20. yüzyılın
ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimle birlikte
oluşan kolektif belleğin inşasında Ara Güler’in (1928-2018)
fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. “İki Arşiv, Bir
Seçki”, Ara Güler’in kendilerine tekrar tekrar bakmaya davet
eden fotoğraflarını arşiv malzemeleriyle bir araya getirerek hem
Güler’in üretim pratiğini hem de zihnimizdeki İstanbul imgesinin
oluşumundaki payını izleyiciye hatırlatmayı hedefliyor.
Ara Güler’in farklı dönemlerde basılmış, her biri imzasını taşıyan
çalışmalarını bir araya getiren sergi, İstanbul Modern Fotoğraf
Koleksiyonu ve Ara Güler Müzesi arşivindeki çeşitli karanlık
oda baskısı, obje ve efemeraya da yer veriyor. Sergi; kendini foto
muhabiri ve foto muhabirlerini de “tarihi makinesiyle yazanlar”
olarak tanımlayan Güler’in çalışmaları aracılığıyla, fotoğrafçının
öznelliği ile fotoğraf arasındaki ilişkiyi düşündürmeyi hedefliyor.
https://www.istanbulmodern.org/tr

Istanbul Modern Photography Gallery is set to host an exhibition
titled “Two Archives, One Selection: Tracing Ara Güler’s Footsteps
in Istanbul.” A collaboration between Istanbul Modern and the
Ara Güler Museum based on the collections and archives of both
institutions, the exhibition displays the changes in the city from
the mid-20th century to the present and the role played by Ara
Güler’s (1928-2018) photographs in shaping the collective memory
forged by such changes. “Two Archives, One Selection” combines
Ara Güler’s photos, which urge people to take a look at them over
and over again, with archival materials, and intends to remind
the viewers of both Güler’s practice of photography and his role in
creating one’s perception about Istanbul.
Gathering autographed works of Ara Güler published in various
times, the exhibition features a variety of darkroom prints, objects
and ephemera from the archives of Istanbul Modern Photography
Collection and the Ara Güler Museum. The exhibition seeks
to address the relationship between the subjectivity of a
photographer and photographs through the works of Güler, who
once described himself as a photojournalist and photojournalists
as “people who write history by their cameras.”
https://www.istanbulmodern.org/tr

Ziyaret Saatleri
Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi: 10.00-18.00
Perşembe: 10.00-20.00
Pazar: 11.00-18.00
Pazartesi: Kapalı

Opening Times
Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday: 10 A.M. to 6 P.M.
Thursday: 10 A.M. to 8 P.M.
Sunday: 11 A.M. to 6 P.M.
Monday: Closed
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Müzik
Music

Emel Sayın
Usta sanatçı “Başrolde Emel Sayın” konserleriyle yeniden
karşımızda.
Nerede? Bodrum Antik Tiyatro
Ne zaman? 13 Temmuz, 21.00
Emel Sayın

The great artist is back on the stage for a series of concerts titled
“Başrolde Emel Sayın”.
Venue: Bodrum Antique Theater
Date & Time: 13th of July, 9 P.M.

Ömür Göksel – Hakan Başar Trio

Yeni Türkü

“Mutluluk”, “Sevemem Artık”, “Yanıyorum” gibi Altın Plak
kazanan şarkılarıyla tanıdığımız Ömür Göksel, henüz genç
bir yetenek olan Hakan Başar ile 26. İstanbul Caz Festivali
kapsamında sahneye çıkıyor.
Nerede? UNIQ Açık Hava Sahnesi
Ne zaman? 16 Temmuz, 20.30
Ömür Göksel – Hakan
Başar Trio

Türk müziğinin çok sevilen grupları arasında yer alan ve
her yaştan hayran kitlesine sahip olan Yeni Türkü, Bodrum
Kaleiçi’nde müzikseverlerle buluşuyor.
Nerede? Bodrum Kalesi
Ne zaman? 17 Temmuz, 21.00
Yeni Türkü

Renowned for Golden Recordwinning songs such as
“Mutluluk”, “Sevemem Artık”
and “Yanıyorum”, Ömür Göksel
goes on the stage with the
up-and-coming talent Hakan
Başar as a part of the 26th
Istanbul Jazz Festival.
Venue: UNIQ Open Air Stage
Date & Time: 16th of July, 8.30 P.M.

Yeni Türkü, one of the most popular bands in Turkish music with
an appeal to all walks of life, is set to perform at Bodrum Kaleiçi
for music enthusiasts.
Venue: Bodrum Castle
Date & Time: 17th of July, 9 P.M.

Seyyah

Voyager
16

.
_
Irem Karaosmanoglu

“Neden eve dönmekten ibarettir hayat?”

MARDİN
“Why is life all about going back home?”

MARDİN

Hikayesi M.Ö.4500’de başlayan; Sümer, Akad, Babil, Mitaniler, Asur,
Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine
ev sahipliği yapmış ve yine aynı dönemlere ait birçok yapıyı
bünyesinde barındıran bir şehir Mardin.
Dating back to 4500 B.C., Mardin is a city that has been home to
the Sumerians, the Accadians, the Babylonians, the Mitanni, the
Assyrians, the Persians, the Romans, the Arabs, the Seljuks, the
Artuqids and the Ottoman dynasty, and to a great deal of their
landmarks.
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Mardin eski bir
şehir. Tarihi
taş binaları,
şehrin caddeleri,
Mardin’deki
en iyi cazibe
merkezlerinden
biridir.
Mardin is an old
city. Historic
stone buildings,
the city’s streets
are one of the best
attractions in
Mardin.

N

asıl düşünürsünüz bilmem ama Mardin
her zaman çok gizemli ve çözülmesi zor bir
şehirmiş gibi gelir bana. Hatta, “Coğrafya
kader midir, değil midir?” sorusunun cevabı
da en iyi burada aranırmış gibi geliyor.
Hem bunları hem de tarihi boyunca şahit olduklarını ve ev
sahipliği yaptığı medeniyetlerin farklılıklarını düşündükçe
merakıma yenik düştüm, Mezopotamya’da güneşin
doğuşunu görmek için Mardin’e gitmeye karar verdim.
Ulaşım olarak karayolu ya da havayolunu tercih
edebilirsiniz: İkisi de kullanım bakımından son derece
rahat. Çevredeki şehirlerden otobüslerle de Mardin’e
ulaşabiliyorsunuz. Şehre girdiğinizde kulağınıza çalınan
hafif müzik sesi her sokakta sizinle birlikte yürüyor.
Kendinizi etnik müziğin ritmine bıraktığınızda gezi daha da
keyifli bir hal alıyor.
Mardin, Güneydoğu’daki diğer şehirlerden çok farklı. Birçok
farklı kültüre ev sahipliği yapmış olmanın ağırlığını ve
aslında bu farklılığın getirdiği anlayışı tarihine sindirmiş
olan bu şehirde, herkes büyük bir uyum ve hoşgörüyle
yaşamına devam ediyor. Küçük yaştan beri bu kültürle
büyüyen insanlarda ciddi bir bilgi birikimi var. Bu yüzden
şehirde gezerken tanıştığınız her insandan birçok şey
öğrenebiliyorsunuz.

I
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do not know what you think but Mardin, in my opinion,
has always been enigmatic and difficult to decipher as a
city. In fact, it looks like the best answer to the question
“if geography is destiny” is found around here. As I was
giving some thought to all of it and what the city bore
witness to throughout the history and all the civilizations it
hosted, curiosity got the best of me, and I decided to travel to
Mardin to gaze at the sunrise in Mesopotamia.
You can travel by land or air as a means of transport. Both are
quite convenient and effortless. Or you can hop on a bus in a
neighboring city to make it to Mardin. Once you set foot in the
city, some musical melodies in the background accompany you
in every street along the way. Your trip gets more enjoyable
once you let yourself go with the rhythm of ethnic music.
Mardin is unlike any other city in the southeastern part of
Turkey. With the awareness of having been home to a variety
of cultures and embracing this distinctive quality instilled into
its background, the city is populated by people co-existing in
great harmony and tolerance. Raised into a multicultural life
since childhood, people are equipped with a substantial knowhow. That is why you will learn a lot from the people you meet
as you tour the city.
Mardin, Ulu Cami
İnsanlar gezmek
veya ibadet etmek
için camiyi ziyaret
ediyor
Great Mosque
(Ulu Mosque) in
Mardin.
People visit
the mosque for
sightseeing or
worship.
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Mardin eski bir
şehir. Tarihi
taş binalarda,
kentin minareleri
Mardin’in en iyi
turistik mekanları.
Mardin is an
old town. In the
historical stone
buildings, the
city’s minarets
are Mardin’s best
tourist attractions.

Buradaki hoşgörü ve uyum beni en çok etkileyen
unsurlardan oldu. Büyük şehirlerdeki günlük
koşuşturma ve kaygının arasında bu kavramların
içi boşalabiliyor, bu yüzden kendimizi yenilemek
ve hatırlamak için bu kavramların hâlâ
hüküm sürdüğü yerlere gitmemiz gerektiğini
düşünüyorum. Böyle olunca hayat daha anlaşılır
hale geliyor.
Mardin’in merkezinde gezerken araba
kullanmanıza da pek gerek kalmıyor. Her yer
birbirine yakın olduğu için yürüyerek gezmek
daha uygun, ayrıca meşhur dar sokaklarında
kaybolma imkânı sunduğundan şehri daha iyi
anlamanıza olanak tanıyor. Yalnız, hava erken
karardığı için güne erken başlamakta fayda var.
Aksi takdirde çok fazla gezme imkânı olmuyor.

Tolerance and harmony are what has impressed
me the most. Such notions may end up being
obsolete given the hustle and bustle of large cities
in everyday life. I think that is why we need to
travel to destinations where they still matter in an
effort to rejuvenate ourselves and remember who
we are. With this being the case, life makes more
sense.
It is practically needless to drive a car as you
take a tour around downtown Mardin. As each
destination is within close proximity, it is better to
walk. In addition, you get to know the city better
as it offers an opportunity to lose yourself in those
highly-celebrated narrow streets. However, you
better be an early bird since it gets dark early.
Otherwise, one cannot possibly explore much.

Seyyah
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Dara Mezopotamya Harabeleri
Mardin’in Oğuz Köyü’nde yer
alan Dara Antik Kenti, İmparator
Anastasius tarafından Doğu Roma
İmparatorluğu’nun doğu sınırını
korumak için kurulmuş. Kayaların
oyulmasıyla oluşturulan Dara
Antik Kenti, şimdilerde müze
olarak kullanıma açılmış olsa da
zamanın koşullarına göre o bölgede
yaşayanların temel ihtiyaçlarını
karşılayacak kilise, çarşı, zindan, saray
gibi yapıları içinde barındıracak
şekilde inşa edilmiş. Yapılan kazılarda,
Romalı olduğu tahmin edilen 4000
kişinin kemiklerinin bulunduğu bir
toplu mezara da rastlanmış. Ayrıca,
müze haline getirilirken zemin cam
şeklinde tasarlandığı için, yürürken
yere baktığınızda aşağıdaki yapıları
da görme imkânınız oluyor. Mardin’e
yolunuz düşerse gitmeden dönmeyin
derim.

Dara Mesopotamia Ruins
Located in the village of Oğuz, Mardin,
the Ancient City of Dara was built at
the behest of the Emperor Anastasius
to guard the eastern borders of the East
Roman Empire. Carved out of rocks, the
Ancient City of Dara currently serves
as a museum whereas it was built
in a fashion to be home to a church,
a bazaar, a dungeon and a palace
to respond to fundamental needs of
the habitants back in the day under
the circumstances of the time. The
excavation efforts unveiled a mass
grave with the bones of 4000 people
thought to be Roman. Additionally, you
get to see what is below as you walk on a
glass floor designed when it was turned
into a museum. It is a must-visit site if
you happen to stop by Mardin.

Mardin Müzesi
Mardin Müzesi birçok bölümden
oluşuyor. Müze içinde taş boyama,
ahşap boyama, heykel, kukla, fosil
bilimi vb. atölyeler ile eğitimler
verildiği gibi, Mardin ve çevresinde
yapılan arkeolojik kazılarda ortaya
çıkarılan eserler de sergileniyor.
Bunun yanı sıra, geçmişte savaşlarda
kullanılan silahlar, hamam takımları,
seramikler, takılar, kemerler vb.
gibi ürünler de sergileniyor. Bütün
bunlardan, Mardin halkının şehrin
dokusunun korunması ve devam
ettirilmesi için çaba sarf ettiği de
anlaşılıyor.
Ulu Camii
1176 yılında Artuklular zamanında inşa
edilen Ulu Camii, Mardin’in simgesi
olarak da biliniyor. Özellikle gün
batımını izleme fırsatı bulursanız eşsiz
bir manzaraya şahitlik edebilirsiniz.
Mardin aslında üstüne uzun uzun
konuşulabilecek, şiirler yazılabilecek
bir şehir. Burada her sokak insana
bir şey düşündürebilir, bir şeyi
sorgulatabilir. Bir kapıda yazan bir soru
vardı, belki siz de üzerine düşünmek
istersiniz: “Neden eve dönmekten
ibarettir hayat?”
Mardin Zinciriye
Medresesi
Zinciriye
Madrasah in
Mardin

Mardin Museum
Mardin Museum comprises many
sections. The museum also offers
workshops and training for stone
painting, wood painting, sculpture,
puppet, fossils etc., and displays
antiquities unearthed as a part of
excavation efforts in and around
Mardin. The museum also features
weapons from ancient wars, as well
as bath sets, ceramics, jewelry, belts
etc. This suggests that the people of
Mardin puts so much effort into the
conservation and sustainability of the
city’s fabric.
Ulu Mosque
Built under the reign of the Artuqids
back in 1176, Ulu Mosque is billed as
the landmark of Mardin. An unrivaled
view awaits you if you get to watch the
sunset.
In fact, Mardin is a city to dwell on at
length and write poems about. Each
street could be evocative of something
around here, making you question it all.
There was a question written on a door
that you might want to contemplate:
“Why is life all about going back home?”

A’dan Z’ye
From A to Z
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Talha Kabukçu

Dairelere Çıkan Bahçeler:

Evde Bitki
Yetiştirmek
Orchards Opening Out to Flats:

Growing Plants at Home

S

abah uyandınız, yüzünüzü yıkadınız.
Perdeyi açtınız, içeriye güneş doldu.
Mutfağa gittiniz, yumurtaları haşlanması için ocağa bıraktınız. Sonra balkona geçtiniz: Mermerin üzerindeki
taze kekikten bir dal aldınız, hemen yanındaki
maydanozlardan da biraz kopardınız, mutfağa
geri döndünüz. Kaynayan yumurtaları soyup
yanına biraz domates kestiniz. Balkondan
aldığınız kekiği domateslerin üzerine, maydanozu da yanına koydunuz. Kızarmış ekmek,
peynir ve zeytinle tamamladınız sofrayı.
Evet, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı.
Son yüzyılda dünya nüfusunun büyük bir
çoğunluğu kentlere göç etti. Diğer bir deyişle,
kırsalda yaşayan nüfus giderek azaldı. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 verilerine göre;
Türkiye nüfusunun 75.666.497 kişilik büyük

Y

ou wake up in the morning
and wash your face. You
open the curtains and let
the sunshine in. You go to
the kitchen and boil an egg.
Then you head for the balcony. Get a
sprig of fresh thyme on the marble, and
then a little bit of parsley right next to
it and make your way back to the kitchen. You peel the boiled egg and then
cut some tomatoes. And sprinkle some
thyme fresh off the balcony on top of the
tomatoes and put some parsley with it.
The table is set along with some toasted
bread, cheese and olives. Breakfast must
have something to do with happiness.

bir kesimi, il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Bu rakam,
toplam nüfusun %92’sine karşılık geliyor. Elbette bu
istatistikte köylerin artık mahalle olarak kayda geçmesinin de payı var. Fakat her halükârda, günümüzde nüfusun
büyük kısmının apartmanlarda ya da iki-üç katlı evlerde
oturduğunu biliyoruz. Hal böyleyken, dairelerin yalıtkan doğası toprakla bağımızı giderek zayıflatıyor. Yani
beslendiğimiz en önemli kaynak, bizim için bir yabancıya
dönüşüyor. Peki, bunu değiştirmek için bir şeyler yapmak
mümkün mü?
Toprakla bağımızı onarmak için yaşam alanlarımızda;
evlerimizin balkonlarında ve pencere önlerinde bitki
yetiştirmeye ağırlık verebiliriz.

The majority of the global population has migrated to urban areas in the last century. In other
words, the rural population has exponentially
declined. The Turkish Statistical Institute (TSI)
reports that 75.666,497 people out of the population in Turkey reside in cities and districts. This
corresponds to 92% of the entire population. It
goes without saying that the registry of villages as neighborhoods plays a role in that figure.
However, it is safe to say that the large part of
the population resides in apartment blocks or
two-storey & three-storey houses. With this being
the case, the isolating nature of flats undermines
our bond with the earth. In a sense, the most important resource we feed off turns into a stranger
for us. So, is it possible to do something to change
the course?
We might as well focus on growing plants in our
residences including balconies and in front of
windows to restore our bond with the earth.
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Hatta bu sayede kahvaltı soframızı donatmaya yetecek
kadar mahsul bile alabiliriz. Peki, hangi bitkileri, sebze ve
meyveleri ekip dikebiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Sizler
için bu soruların cevaplarını da içeren küçük bir seçki
hazırladık.

In fact, we can even reap plants enough to have
a square meal for breakfast. So, what plants, vegetables and fruits can we possibly grow? What
should we be attentive to? Here is a small-scale
selection to answer these questions:

NANE:
Üç tane taze nane dalını bir bardakta,
kökleri suyun içine gelecek şekilde iki
hafta bekletin. Su zamanla sararacak ve
naneler kök vermeye başlayacaktır. Kök
veren naneleri gübreli ve normal toprak
karışımının bulunduğu küçük saksılara yerleştirin. Sabitlemek için abeslang kullanabilirsiniz. Naneniz büyümeye
başlayınca daha büyük bir saksıya geçebilirsiniz.

Mint:
Take three leaves of mint and keep them in water
with roots submerged for two weeks. Water will
go yellow in time and mints will start to take root.
Place rooted mints into a small vase with a mix of
fertilized and regular soil. Feel free to use abaisse
langue to fix them. Once the mint starts to grow,
you can replace the vase with a larger one.

MAYDANOZ:
Humuslu bir toprağı saksının dibini kapatıp 5 cm yukarı
gelecek şekilde örtün. Maydanoz tohumlarını
eşit bir şekilde toprağa dağıtarak nemli toprakla
üzerlerini örtün. Ocak ve Eylül ayları arasında
rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz
gereken bir nokta var: Maydanozlarınızı spreylerle sulamanız önemli.

Parsley:
Put 5 cm-thick humus soil into a vase to cover the
entire base. Sprinkle parsley seeds onto the soil in
an equal fashion and cover it with humid soil. It
is easy to grow from January to September. There
is a key point about it: It is important to irrigate
parsley by spraying.

MARUL:
Marul bulunduğu koşullara kolay uyum sağlayan bir bitki.
Salatalarınızın marulları balkonunuzdan gelebilir. Marul
için daha geniş, ince ve uzun saksıları tercih edebilirsiniz.
Böylece birden fazla kök dikme şansınız olacaktır. Gübreli bir toprak kullanmak önemli. Marul
tohumlarını çiçekçilerden kolaylıkla temin
edebilirsiniz.
TAZE SOĞAN:
Taze soğan da oldukça uyumlu bir sebze. Yalnızca bir saksı ve torflu toprak, taze soğan yetiştirmek için yeterli olacaktır. Arpacık soğanları kökleri
alta gelecek şekilde toprağa yerleştirin ve toprağı örtün. Üzerine
biraz daha torf ekledikten sonra
sprey ile sulayabilirsiniz. Aman
dikkat edin, çürütecek kadar
çok sulamayın! Nemli kalması
yeterlidir. Tabii, soğanı güneş
ışığında tutmayı da unutmayın!

Lettuce:
Lettuce is a plant with ability to easily adapt to
circumstances. Lettuce for salads can now be
fresh off your balcony. You can opt for a wider,
thin and long vase for lettuce. This increases the
odds of planting multiple roots. It is essential to
use fertilized soil. It is easy to find lettuce seeds
at florists.
Shallot:
Shallot is quite an adaptable vegetable. Shallot
growing only requires a vase and turf soil. Place
shallots into soil with roots at the bottom and
cover the soil. Add some turf on top of it and irrigate it by means of spraying. Make sure you do
not irrigate too much to cause it to rot. A humid
state does suffice. And remember to keep shallots
exposed to sunlight.
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ZENCEFİL:
Eğer daha önce nane ektiyseniz,
zencefil yetiştirirken de hiç yabancılık
çekmezsiniz. Tek zorluğu, zencefilin
yetişme süresinin yaklaşık 10 hafta
olması. Zencefili hemen hemen iki parmak kalınlığında parçalara ayırdıktan
sonra su dolu bir kabın içinde birkaç
saat bekletin. Ardından delikli ve geniş
bir saksı alın. Nemli toprağı seven
zencefil için humuslu toprağı tercih
etmenizde fayda var. Saksıya yerleştirdiğiniz zencefillerin üzerini çok kalın olmayacak şekilde
toprakla örtün. Saksınızı nemli tutmaya çalışın
ve güneş ışığı alan bir yerde tutun.
LİMON:
Bir limonu parçalara ayırın ve çekirdeklerini
ayıklayın. Bıçakla kesme işlemi sırasında zarar
gören çekirdekleri kullanmayın. Sağlam çekirdeklerin etrafındaki ince zarı güzelce soyun.
Çekirdekleri daha önceden güzelce ıslattığınız
bir kağıt havlunun içine yerleştirip kapatın,
sonra peçeteyi tekrar ıslatın. Bir buzdolabı
poşetinin içine çekirdekli kağıt havluyu
koyun, poşetin ağzını kapatın. Bu poşeti 10
gün boyunca ışık görmeyen bir yerde bekletin.
10 gün sonra poşeti açtığınızda çekirdeklerin
filizlenmeye başladığını göreceksiniz. Delikli
bir saksıyı toprakla doldurun, filizlenen kısımları alta gelecek şekilde çekirdekleri toprağa
yerleştirin. Ama maydanozdaki gibi tamamen
toprağa gömmeyin! Üzerinde kalması yeterli
olacaktır. Bu işlemi önce pet şişeye uygulayıp
dört hafta sonra daha büyük bir saksıya alarak
da yapabilirsiniz. Çekirdekler filizlendikten sonra bakımını ihmal etmeyin, suyu ve gün ışığını
unutmayın.
HAVUÇ:
Bir kök bitkisi olduğu için havucu da zencefil
gibi ekeceğiz. Havuçların kök kısımlarını bir-iki
parmak ilerisinden kesin, bir parmak yüksekliğinde su doldurduğunuz geniş bir kaba alın.
Kabın içindeki suyu her gün değiştirerek havuç
saçaklarının artmasını sağlayın. Bu süre zarfında havuçlar ışık alan bir yerde bulunmalı, fakat
doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
Ardından kökleri toprağın içinde kalacak
şekilde havuçları dikin. Yeşil kısımlara toprak
gelmemesine dikkat edin.

Ginger:
If you have planted mint before, growing ginger will sound familiar. The only
challenge is that it takes nearly 10 weeks
for ginger to grow. Cut ginger into 2 inchthick pieces and keep them in water for a
couple of hours. Then place them into a
large vase with holes. It is better to go for
humus soil for ginger as it thrives best
in humid soil. Cover the ginger placed
in the vase by soil. Try to keep the vase
humid and exposed to sunlight.
Lemon:
Cut one lemon into pieces and remove
the seeds. Do not use the seeds damaged

as you cut the lemon into pieces. Peel
the thin membrane around undamaged
seeds. Put the seeds in a previously-soaked paper towel and soak the towel
again. Place the paper towel with seeds
into a fridge storage bag and seal it.
Keep the bag somewhere with no sunlight
for 10 days. The seeds will germinate
after 10 days. Fill a perforated vase with
soil, and place the germinated parts in
the soil with seeds at the bottom. Do not
bury them into the soil completely like
you do to grow parsley. Staying on surface will suffice. Feel free to do this in a
plastic bottle first and then relocate it to
a larger vase. After the seeds germinate,
remember to irrigate and expose them to
sunlight.

Carrot:
Carrot is planted like ginger as it is a
root vegetable. Cut the roots by a couple
of inches and place them in a large pot of
water an inch deep. Change the water on
a daily basis to increase the number of
hairy roots. Keep them somewhere with
daylight in the meantime while do not
expose it to direct sunlight. Then, plant
the carrot in a way to keep the roots
inside the soil. Make sure that there is no
soil on green parts.

A’dan Z’ye
From A to Z
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Geçmişe dair birçok şeyi özlüyoruz. Sokakta çamurun
içine bata çıka oynadığımız oyunlardan tutun da soğuk
odada soba yeni yanarken ağır yorganın altına girip ısınmayı beklediğimiz anlara kadar. Evet, hasret duyduğumuz
her şeye geri dönemeyiz, kabul. Fakat bazılarını bugün
de yaşatabiliriz. Hızla dönen ve dönüşen dünyamızı bir
nebze olsun yavaşlatmak, balkonlara taşıdığımız küçük
bahçelerle mümkün olabilir. Mesela pencerenin önünde
büyüttüğünüz taze naneden bir avuç koparıp hastalanınca kaynatsak, balkonun kenarındaki limondan koparıp
kaynattığımız nanenin içine sıksak… Sadece soğuk algınlığımız değil, zamanla yorulan ruhumuz da iyileşir belki.
We tend to miss lots of things about the past.
Ranging from all those games we used to play in
mud getting messy to trying to get warm under a
heavy blanket in a cold room as the heating stove
is on. We have to admit that there is no way of
setting the clock back for everything we long for.
However, we can still experience some of them
at the present time. Perhaps, we can slow down
the ever-spinning and transforming world a little
bit with a small-scale orchard on a balcony. How
about getting a handful of fresh mint that you
grow by the window, boil it when you get sick, and
picking up a lemon off your balcony to put it into
the boiled mint? It would perhaps cure not only
your common cold but also your soul getting exhausted in time.
KEKİK:
Kekik için geniş olmayan yayvan saksıları
tercih edebilirsiniz. Ama saksılarda mutlaka
delikler bulunmalıdır. Çünkü bu sayede drenaj
sağlanmış olacaktır. Aksi takdirde bitkinin
ölümü hızlanır. Deliklerin üzerine, yani saksının
dibine küçük taş veya kiremit koyabilirsiniz.
Toprak olarak da toflu toprak kullanabilirsiniz.
Kökleri geniş alana ihtiyaç duyduğu için,
kekiği tek başına bir saksıda yetiştirmeniz daha
iyi olacaktır. Belli bir aşamaya geldikten sonra
budamayı ihmal etmeyin. Bu sayede bitkinin
daha fazla ışık almasını sağlayacaksınız. Güneşi
ve sıcağı sevdiği için cam kenarında tutmaya
gayret gösterin.

Thyme:
You can choose not too broad but shallow
vases for thyme. However, vases must
be perforated. This allows for drainage. Otherwise, the plant dies out more
quickly. You can place some small stones
or tiles at the bottom of the vase. And use
turf soil. As roots require a broad space,
it would be better to grow thyme in a
single vase. Remember to prune it after a
while. This provides the plant with more
light. Make sure that the vase is situated
by the window as it thrives in daylight
and warmth.

BİBERİYE:
Biberiye, yetiştirmesi kolay ve görüntüsü zengin bir bitkidir. Dona dayanıklı olan biberiye
için geçirgenliği yüksek toflu toprak kullanabilirsiniz. Güneş ışığını sever, bu nedenle
saksıyı uzun süre güneş alan bir yerde tutmak
önemlidir. Sıcak zamanlarda 2-3 günde bir
sulanması gerekir. Biberiye yetiştirmenin hiç
zahmeti yoktur. Toprağını senede bir kere
değiştirmek yeterli olur.

Rosemary
Rosemary is easy to grow and
bountiful as a crop. You can use
highly-permeable turf soil for
rosemary as it is resistant to
frost. It thrives in sunlight. So, it
is essential to keep the vase exposed to sunlight. It needs to be
irrigated for 2 to 3 days on hot
days. Growing rosemary is effortless. It does suffice to change the
soil once a year.
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Türkiye’nin en büyük camisi:

Büyük Çamlıca Cami

Great Çamlıca Mosque, the largest mosque in Turkey

A

L

ltı yıl önce temeli atılan, 60.000’den
fazla kişiye hizmet sunabilecek
kapasitede tasarlanan ve
Türkiye’nin en büyük camisi olan
Büyük Çamlıca Cami, 29 Mart
2019’da hizmete açıldı. Büyük Çamlıca Camisi’nin
proje aşamasında ve projenin hayata geçirilme
sürecinde büyük rol üstlenen İnşaat Mühendisi ve
İstanbul Camii Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma
Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk ile
Cami’nin yapım süreci hakkında konuştuk.

aid for the foundations six years ago,
and designed to serve for over 60.000
people, the Grand Çamlıca Mosque, the
largest one in Turkey, was inaugurated
on 29th of March, 2019. We sat down
with Ergin Külünk, a civil engineer and the Head of
Remodeling and Sustenance Association of Istanbul Mosque and Culture Services, to talk over the
construction of the mosque as he played a major role
in the project of the Grand Çamlıca Mosque and its
implementation.

Merhabalar, öncelikle biraz kendinizden
bahsedebilir misiniz?
Aslen İnşaat Mühendisiyim. 62 senedir hem
çalışıyorum hem okuyorum. Bu projede gönüllü
olarak bulunuyorum. Tabii benim burada gönüllü
olarak bulunabilmemin alt yapısını kardeşlerim
temin ediyor. Mutfağımız kardeşlerim sayesinde
yaşıyor. İşlerimizi hep kardeşlerim yönetiyor.

Hello. Could you please briefly tell us about yourself?
I am originally a civil engineer. I have been working
and studying for 62 years now. I serve as a volunteer
for the project. How I serve as a volunteer for the project is the fruit of the efforts exerted by my brothers.
Our operations remain in effect thanks to my brothers.
My brothers run the business.

Projenin başlangıcından bugüne süreç
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Her bir proje mutlaka bir ihtiyaçtan doğmalı,
bir amaca hizmet etmeli. Bu proje de bir ihtiyaç
projesi olarak ortaya çıktı, çünkü Anadolu
Yakası’nda büyük bir cami ihtiyacı vardı. Örneğin
Cuma günü özel bir gün olduğundan, cuma
namazı için daha merkezî yerler tercih edilir. Bu,
asırlardır süren bir gelenek. Anadolu Yakası’nda
da böyle bir camiye ihtiyaç olduğu uzun zamandır
biliniyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın da destekleriyle bu projeyi hayata
geçirdik.
İlk etapta dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
kanunun kendilerine tanımış olduğu yetkiye
dayanarak bu 400 metrekarelik alanı özel proje
alanı olarak ilan etti. Bu alanın içerisindeki 57
dönümlük arazi de cami yapılması için tahsis
edildi. Türkiye’deki camileri çok büyük ölçüde

Could you dwell on the process ranging from the
inception of the project to the present?
Each project must definitely be based on a need and
serve a purpose. This project arose out of a need as
there was a need for a large mosque on the Asian side
of the city. For instance, people go for rather central
locations for Friday prayers since Friday is of particular importance. This is a centuries-old tradition. The
fact that the Asian side was in need of such a mosque
was a well-known fact for years. The project was put
into effect under the assistance of the H.E. Recep
Tayyip Erdoğan, the President.
As per the powers granted by the law, the Ministry of
Environment and Urbanization initially declared the
land of 400 square meters, where the mosque currently sits on, as a dedicated project site. 57 hectares-land
was allocated for the construction of the mosque. As
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Sivil Toplum Örgütleri, dernekler ve vakıflar yapıp Diyanet’e
devrettiği için, derneğimiz de bu hususta ön olarak gerekli
müracaatları yaptı ve burada cami yapma iznini aldı.
Proje yarışmasının ardından seçim sürecinin sonlanmasıyla
projemizin tanıtımını yaptık, mimarlarımızla tanışık ve hemen
akabinde de bir ihale sürecine girdik. 29 Mart 2013 Cuma
günü hafriyat çalışmalarına başladık. Akabinde dahil ettiğimiz
mimar arkadaşımızın da önderliğinde projemizi hızlandırdık.
O günden itibaren günlük yaklaşık 300-500 kişiye istihdam
sağladık. Dışarıdaki atölyelerden bize destek sağlayanlarla
beraber çalışan sayımızın 1500 kişiye kadar çıktığı da oldu.
Toplamda 6 sene devam eden inşaat sürecinde, çok rüzgâr
alan bir bölgede olduğumuzdan bir sene çalışamadık, net
beş senede bu projeyi bitirdik. Uygulama bakımından 2000
günde camimizi ibadete açmış bulunuyoruz. Yani 20 Mart
2019’da Regaip Gecesi sabah namazında camimizi cemaat
ile buluşturduk. Ondan sonraki süreçte 3 Mayıs 2019 günü
Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle resmî açılışımızı
gerçekleştirdik. Camimiz ibadete açıldı, cemaatle buluştu.
Açılış günü çok büyük kalabalıkları burada ağırladık,
bugüne kadar da yaklaşık 3 milyon ziyaretçimiz oldu. Bunlar
çok büyük sayılar, bu projede rekorlar kırarak ilerliyoruz.
Cumhuriyet döneminin -hatta Osmanlı tarihi de dahil
diyebiliriz- en kalabalık cuma namazlarını, sabah namazlarını
burada yaşadık, yaşıyoruz.
Mimari yapının Türkiye’deki bütün mimarların
katılabileceği bir konsept yarışmasının ardından
seçilen projeyle oluşturulduğunu biliyoruz. Seçim
sürecindeki kriterler nelerdi?
2012 senesinde hızlı bir çalışmanın içine girdik dernek olarak.
Bu proje Türkiye’de bizim yetiştirdiğimiz mimarların projesi

most of the mosques in Turkey are usually built by non-governmental organizations, associations and foundations and then
handed over the Presidency of Religious Affairs, our association
lodge an application and acquired a permit to build a mosque.
The project competition was followed by a selection stage, and
then the project was introduced, enabling us to meet the architects
and the contracting phase ensued. We kicked off earth-moving
efforts Friday on 29th of March, 2013. We then gave an impetus to
the project under the leadership of the chief architect involved in
the project. We provided nearly 300 to 500 people with jobs on a
daily basis from that day on. There were times when the number
of employees accounted for up to 1500 along with assistants employed at workshops. We were not able to work on the construction
site as the site was quite windswept while the construction efforts
took 6 years in total, and we brought the project to completion in
five years. We managed to inaugurate the mosque in 2000 days of
construction. So, we delivered the mosque on 20th of March, 2019
for the followers at a time to coincide with the morning prayer following the Laylat al-Raghaib. Then, it was officially inaugurated
on 3th of May, 2019 as the President graces us with his presence.
The mosque was launched for service for the community. We
hosted an extremely large group of people and we have attracted
nearly 3 million visitors since. These are major figures. We keep
breaking records as a part of the project. The mosque has been
home to the largest crowds ever for Friday and morning prayers,
including that of the Republican era and even the Ottoman times.
We know that the architectural style was selected based on a
project following a concept-based contest open to all architects
in Turkey. What were the selection criteria?
The association took a quick initiative back in 2012. We wanted

olsun istedik ve sadece Türkiye’deki
mimarların katılabileceği bir yarışma
düzenledik. Yarışmanın süresi biraz
kısa olduğu için yarışmacılardan
sadece gündüz ve gece görünümü;
bir konsept, fikir projesi istedik. Ayrıca
Selçuklu Devri’nin izlerini taşıyan,
Osmanlı Mimarisi’nin devamı olan
neoklasik bir cami tasarımı olması
da diğer kriterlerdendi. Bu kriterleri
Avrupa Yakası’ndaki Galata, Beyazıt,
Süleymaniye, Topkapı, Ayasofya,
Sultanahmet gibi tarihî silüeti oluşturan
yapıları Anadolu Yakası’na aktarmak
için oluşturduk esasen. Nitekim jürimiz
62 eser arasından 9 tane eser önerdi.
Modern eserler de vardı içerisinde ama
kriterlerimize uymadığı için elemek
zorunda kaldık.
Projenin aslında sadece bir cami
olmadığı; müze, sanat galerisi,
kütüphane ve sanat atölyeleri
olan bir kültür külliyesi olarak
tasarlandığı biliniyor. Yapı içindeki
bu alanların kullanımı nasıl olacak?
Tabii şunu mutlaka belirtmekte fayda
var, burası sadece bir cami değil. Cami
burada yaptığımız işin bir bölümü.
Büyük Çamlıca Camisi’nin arkasında
büyük bir külliyemiz var. 1071 koltuklu
konferans salonumuz, sanat galerimiz

the project to designed by architects
raised in Turkey, and held a contest that
only Turkish architects could join. As there
was a little bit short span of time for the
contest, we asked the contestants to a concept as a project with day and night views.
In addition, the other criterion was to
build a neoclassic mosque as an extension
of the Ottoman architectural style, evocative of the Seljuk dynasty. The criteria were
set to make sure that the Asian side of the
town is home to a historical landmarks as
it is the case for the European side where
Galata Tower, Beyazıt Mosque, Suleymaniye Mosque, Topkapi Palace, Hagia
Sophia and the Blue Mosque are located.
In fact, our jury members offered 9 works
out of 62. There were some modern works
whereas we had to eliminate them as they
did not meet our criteria.
It is a fact that the project is not just
about a mosque but a cultural complex
equipped with a museum, an art gallery,
a library and art workshops. How are
they going to be put to use within the
body of the complex?
One has to note that it is not just a mosque.
The mosque is a part of what we have done
here. Behind the Grand Çamlıca Mosque
is a large complex. It houses a convention
hall with 1071 seats, along with an art
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ve şu anda yüzlerce eser bulunduran kütüphanemiz var
içinde. Çocuklarımız geliyor, kitapla tanışıyor burada, onlar
için özel kitaplarımız da mevcut. Dün kütüphane sorumlusu
arkadaşımız şöyle bir şey söyledi: 15 yaşındaki bir kızımız
haftada üç tane kitap okuyup getiriyormuş. Haftada üç kitap
okumasına destek olmak bizim için çok mutluluk verici.
Toplamda beş tane sanat atölyemiz var. Bu atölyelerde
minyatür, tezhip, ebru vb. geleneksel el sanatlarımızın
eğitimleri verilecek ve yapılan eserler sergilenecek. Ayrıca
atölyelerimizin yönetilmesi ve işletilmesi için şu anda bir
üniversite ile görüşme halindeyiz, yani üniversitenin sanat
enstitüsü bölümü gibi olacak.
Çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Projeyi hayata
geçirirken aklınıza kalan, bizimle paylaşmak istediğiniz
bir hikâye var mı?
Bu süreci mühendis, mimar ve teknikerlerden oluşan yaklaşık
50 kişilik bir teknik ekiple yönettik. Bu arkadaşlarımızla da
iyi bir ekip çalışması sergilemeye gayret ettik. Bu proje aynı
zamanda bir bağış projesi olduğu için, bireysel ve kurumsal
bağışlarla projemizi tamamladık. Çok ciddi insan hikayeleri
biriktirdik. Mudanya’dan bir su şişesinde betona katılması
için kum getiren hacı abimizden, babasının vasiyeti üzerine
bize bağış yapmaya gelen kardeşlerimize kadar, büyük küçük
birçok bağış aldık. Bu desteklerin çok kıymetli yardımlara
dönüştüğüne şahit olduk. Kısacası bu projenin en önemli
özelliği “ben” projesi değil; birlikte, ortak akıl yürüterek hayata
geçirdiğimiz bir “biz” projesi olması.
Bu süreçteki zorluklara nasıl çözümler ürettiniz?
Büyük Çamlıca Camisi inşaat tekniği açısından çok özel bir
proje. Tabii ki bu kadar büyük bir projeyi yaparken teknik

gallery and a library that offers hundreds of works. Kids visit here
and get acquainted with books as we have books dedicated to
them. The day before, the library officer said: “A 15 year-old girl
borrows and then returns three books a week to read.” It is such a
delight for us to help her read three books a week.
We have a total of five art workshops. They will serve as means of
training for traditional handicrafts such as miniature, illuminated
manuscripts, paper marbling etc. for exhibition purposes. Additionally, we are currently engaged in talks with a university to run
and operate the workshops. So, it will serve as a department of art
for a university.
We are talking about a massive project. Is there any specific
story behind the project to share with us, something stuck with
you as you were putting pieces together the project?
We ran the whole process in cooperation with a technical team of
nearly 50 members including engineers, architects and operators. We tried hard to exert a good team effort along with the
colleagues. As the project was a donation in nature, we joined
forces with individual and corporate grants to follow through. We
amassed such significant human stories. We were provided with a
great deal of grants in various sizes from a pilgrim from the town
of Mudanya bringing some sand in a bottle to add into the concrete, and some brothers offering grants to fulfill the will of their
fathers. Those grants turned into extremely valuable benefits. To
put it simply, the project is based on the fact that there is no “i” in
team. So, it was run with common sense.
What solutions did you offer for the challenges you faced?
The Grand Çamlıca mosque is a unique construction project
from the technical standpoint. It goes without saying that we
were involved in almost every modern technical initiative to put

anlamda hemen hemen her türlü modern çalışmalarda
bulunduk. Hava koşullarından ya da çalışanlardan
kaynaklanan sorunlar yaşadığımız oldu ama bir şekilde
çözüme ulaştırdık.
Vatandaşların tepkisi nasıl oldu?
Bu proje aykırı bir proje. Vatandaşlardan benzer tepkiler
alıyoruz hep. “Hiç beklemiyordum, tahminimin ötesinde”
diyen çok kişi var.

such a large project into effect. We faced some challenges arising
from weather conditions or employees but we offered solutions
somehow.
How about the reaction of the people?
This is an unconventional project. We get similar reactions from
the people. A lot of people say: “I was not expecting this at all. It is
beyond my expectations.”

Pul koleksiyonunuz var mı?
Ben eskiciyim tabii, olmaz mı? 1969 senesinden itibaren
topluyorum. Koleksiyon olarak en önemsediğim tesbih, kalem,
obje, levha, tablo, para vb. Pul çok az var. Eski ve bize ait olan
bir taş plak koleksiyonum var. Eskilere ilgim hiç bitmiyor,
buldukça imkânlar ölçüsünde alıyorum. Bir gün uçağın
kalkmasını beklerken hediyelik eşya dükkanının vitrininde
Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan bir İttifak Madalyası gördüm.
Onun keyfi bambaşka tabii, Avrupa’nın ortasında size ait bir
şey görüyorsunuz…

Do you happen to have a stamp collection?
I am a retro collector. How could I not? I have been collecting
stamps since 1969. Yet, what I attach importance to the most is
collections of prayer beads, pens, objects, signboards, paintings,
money etc. I have very few stamps. I own an old phonograph
record collection of my own. My interest in old stuff never fades
away. I buy items whenever I can. One day, I was waiting in the
lounge for the boarding of a flight and saw on the display window
of a souvenir shop a Medal of Alliance inherited from the World
War I. It is just a whole another joy to see something that belongs
to you in the midst of Europe.

İlk aldığınız ve yazdığınız mektubu hatırlıyor musunuz?
Bahseder misiniz?
Benim eski mektuplarım durur. Üniversite hayatımdan çok
mektup yok, ailemin yanındaydım üniversitede. Ama askerlik
yaptığım dönemden kalan mektuplar var. Dostlarımın,
arkadaşlarımın bana yazdığı mektupları hala saklıyorum, 1020 sayfalık mektuplar bile var içlerinde. Belki ileride yayınlarız
diye bilgisayar ortamına aktardık onları da. Ayrıca Çamlıca’da
“Çamlıca Mektupları” adında bir grubumuz var, şu ana kadar
bize yazılan 100’den fazla mektup oldu. Bunlar biraz daha
arttığı zaman kitap çıkaracağız.

Do you remember the first letter you received and wrote? Could
you talk about it?
All my old letters remain intact. There is not much from my days in
college as I was living with my family at the time. However, there
are letters dating back to the days when I served in the military. I
still keep the letters of my friends and buddies. There are some letters that are 10 to 20 pages long. I have them computerized so that
they may be released in the future. In addition, we have a group
called “Çamlıca Letters” in the town of Çamlıca, and we have received more than 100 letters thus far. We are going to release them
in a book once the number rises a little bit.
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PTT AŞ ‘KUŞLAR’ TEMALI EN İYI AVRUPA PULU
YARIŞMASINA KATILDI

PTT participated in ‘Birds’ Themed Best
European Stamp Competition
PTT AŞ, ‘En İyi Avrupa Pulu’
yarışmasına endemik bir kuş türü
olan “Anadolu Sıvacısı” görselli
anma pulu ile katıldı.
Bu yıl “Kuşlar” temasıyla
gerçekleşen yarışmada ülkemizi
temsil eden PTT AŞ’ye https://
www.posteurop.org/europa2019
internet adresinden oy verilebiliyor.
PTT AŞ, Avrupa Kamu Posta
İşletmecileri Birliği (PostEurop)
tarafından 2002 yılından bu yana
düzenlenen ‘En İyi Avrupa Pulu’
yarışmasında “Anadolu Sıvacısı”
görselli anma pulu ile yer alıyor.
Dünyanın farklı ülkelerinden
adayların katılacağı yarışma
kapsamında 9 Eylül 2019 tarihine
kadar oylama işlemi devam
edecek. Ülkemizi “En İyi Avrupa
Pulu” yarışmasında temsil eden
pul görselinde yer alan Türkiye’ye
özgü Anadolu Sıvacısı kuşu,
Anadolu’nun narin kuşları arasında
yer alıyor. Ülkemizin iğne yapraklı
ormanlarında yaşayan Anadolu
Sıvacısı 13-15 gram arasındaki
ağırlığı ve 12-13 cm boya sahip.
Başının üst yarısının siyah olması,
gözlerinin üstünde göze çarpan
beyaz bir tüy şeridi bulunması ve
göğsünün üzerinde yer alan geniş
kestane renkli lekesi ile diğer
kuşlardan ayrılan Anadolu Sıvacısı
kuşu endemik bir kuş türüdür.
Anadolu Sıvacısı, dünyanın en eski
uluslararası koruma örgütü olan
BirdLife International tarafından
“Avrupa Ölçeğinde Korumada
Öncelikli Kuşlar” kategorisine dahil
edilerek koruma altına alınmıştır.

PTT AŞ VE OSTİM TEKNIK
ÜNIVERSITESI’NDEN
YERLI VE MILLI İŞBIRLIĞI
PTT and OSTİM Technical University
Domestic and National Cooperation

PTT AŞ participates in the Avrupa Best
European Stamp ’competition with a
visual stamp which is an endemic bird
species“ Anatolian Plaster ”.
PTT AŞ, representing our country,
can be voted on at https://www.
posteurop.org/europa2019. PTT AŞ
has been taking part in the Avrupa
Best European Stamp ’competition
organized by the European Union of
Public Mail Operators (PostEurop)
since 2002 with a ile Anatolian
Plaster” visual stamp. Voting process
will continue until 9 September 2019
as part of the contest, which will be
attended by candidates from different
countries of the world. Our country in
the “Best European Stamp” Turkey is
located in a unique visual stamp on

the contest representing Nuthatch
bird Anatolia, Anatolia is among the
delicate birds. PTT AŞ is participating
in the ‘Birds’ Themed European Stamp
Contest Anatolian Plasterer living in
the coniferous forests of our country
has a weight between 13-15 grams and a
height of 12-13 cm. The upper half of the
head is black, there is a striking white
feather strip above the eyes, and the
chestnut-colored stain on the chest of
the other birds, the Anatolian Nuthatch
bird is an endemic bird species.
Anadolu Plaster has been taken under
protection by BirdLife International,
the oldest international conservation
organization in the world, by being
included in the Kuş Priority Birds in
European Scale Protection ”category.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile PTT
AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol
ile üniversite yerleşkesine kurulacak PTTMatikler
öğrencilerin bankacılık işlemlerine kolaylık sağlarken,
Kargomat hizmeti ile öğrenciler ve üniversite
personeli kargo gönderilerine rahatlıkla ulaşabilecek.
PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve OSTİM
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’in
katıldığı imza töreninde gerçekleşecek ortak projeler
açıklandı. Yapılacak işbirliği ile OSTİM Teknik
Üniversitesi öğrencileri PTT’nin hizmetlerinden
ayrıcalıklı olarak yararlanacak. Ayrıca kampüs
içerisinde uygun görülen bölgelere Mektup Atma
Kutusu yerleştirilecek ve Posta Kahvesi öğrencilerle
buluşacaktır.

Cooperation protocol was signed between OSTİM
Technical University Rectorate and PTT AŞ. PTTMatiks
to be established in the university campus with the
protocol will provide convenience for students’ banking
transactions, students and university staff can easily access
cargo shipments with Kargomat service.
PTT Inc. General Manager Kenan Bozgeyik and OSTIM
Technical University Rector. Dr. Murat Yülek participated in
the signing ceremony announced the joint projects. OSTİM
Technical University students will benefit from PTT’s
services in a privileged way. In addition, a letter box will
be placed in the appropriate areas on the campus and Mail
Coffee House will meet the students.
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İLKLERİN ŞİRKETİ PTT AŞ’DEN
DENİZDE HİZMET DEVRİMİ
First Company Ptt Sea Service Revolution

PTT’DEN İSVİÇRE’DEKİ TÜRK GİRİŞİMCİ
VE BİLİM İNSANLARINA DESTEK
Support From Ptt to Turkish Entrepreneurs and
Scientists in Switzerland

‘’PTT Her Yerde’’ sloganından hareketle hizmet
yelpazesini genişleten PTT AŞ, “Deniz Postası”
uygulamasını tanıttı. Uygulamayla birlikte Mobilize
Deniz Taşıtları ile karadaki PTT iş yerlerinde verilen tüm
hizmetlere denizden de ulaşılacak.
179 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kargo ve lojistik
alanında hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT AŞ), dünyada örneği bulunmayan
Deniz Postası sayesinde, karadaki işlemleri, denizde
de yapılabilecek. PTT AŞ ile Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’nın ortak çalışmaları sonucunda hayata geçen
uygulama, İstanbul merkezli başlayacak ve ihtiyaca
göre yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaşanan turistik
bölgelerde de müşterilerle buluşacak.
Deniz Postası projesi kapsamında yola çıkan Mobilize
Deniz Taşıtları, yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan
yerleşim yerlerinin liman bölgelerinde faaliyetlerini
sürdürecek. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin
ziyaret ettiği tatil bölgelerinde Deniz Postası ile döviz
işlemlerinin kolaylıkla gerçekleştirilmesi planlanırken,
uygulamanın başlayacağı çoğu ilde adalar ile ana
kara arasında özel kargo taşımacılığı yapılabilecek.
Kış aylarında ise kıyı kentlerinin iş potansiyeli yüksek
olan liman ya da iskelelerinde işlemlerin aksatılmadan
yürütülmesi amacıyla Mobilize Deniz Taşıtı hizmet
verecek.

PTT AŞ, which expanded its range of services with
the motto ’PTT Everywhere de tı, introduced the
Post Sea Post” application. With the application, all
services provided by Mobilized Sea Vehicles and
PTT offices on land will also be reached from the
sea.
Turkey 179 years of serving the cargo and logistics
in every region of Post and Telegraph Organization
Joint Stock Company (JSC PTT), thanks to the
sea without a ZIP examples in the world, on land
transactions can be done at sea. As a result of
the joint efforts of PTT AŞ and the Ministry of
Transport and Infrastructure, the application will
start in Istanbul and will meet customers in touristic
regions where population density is experienced in
the summer.
Mobilize Maritime Vehicles, which started out
within the scope of the Sea Post project, will
continue its activities in the port areas of the
settlements with increasing population density in
the summer months. Especially in holiday regions
where domestic and foreign tourists.

Türkiye’nin öncü kuruluşu PTT, uluslararası topraklarda da
Türkiye’nin en iyi şekilde temsil edilmesi için çalışmalarına
devam ederken, İsviçre’de dijital dönüşüm üzerine çalışan
Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
İsviçre Büyükelçisi İhsan Saygılı’nın daveti ve PTT Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Genel
Müdür Yardımcısı Lale Seyhan Şair, PTT Teknoloji A.Ş.
Genel Müdürü İsmail Köse, Uluslararası İlişkiler Dairesi
Başkan Yardımcısı Pınar Duman’ın katılımıyla gerçekleşen
toplantı, dünyadaki en önemli blockchain merkezlerinden
biri olan Trust Square binasında gerçekleştirildi.
Türkiye’ye katkı sağlayacak projeler ve çalışmaları
değerlendirmek için Zürih’teki Türk bilim insanları,
başarılı genç girişimciler ile bir araya gelen PTT
yetkilileri Trust Square Genel Müdürü Thomas Meister,
BitBrain Şirketinden Gökhan Altınok, Cihan Kükmen,
Bora Altuncevahir, Cripto Valley Association’den Daniel
Haudenscild ve ETH Zürih Üniversitesinden Prof. Mustafa
Çavuşoğlu ile dijitalleşen dünyada önemi artan Blockchain
teknolojisinin işleyişi hakkında konuştu.

Turkey’s leading provider of PTT, while continuing to work
in the best way to represent Turkey in international territory,
working on digital conversion in Switzerland met with
Turkish citizens.
Kenan Bozgeyik, PTT Chairman and General Manager,
Deputy General Manager Lale Seyhan Şair, PTT Teknoloji
A.Ş. The meeting was held at the Trust Square building
which is one of the most important blockchain centers in the
world.
Turkish scientists in Zurich to evaluate projects and
activities that will contribute to Turkey, met with successful
young entrepreneurs from the PTT officials Trust, Square
CEO Thomas Meister, Altınok Gokhan from bitbra the
company, Cihan small man, Bora Altuncevah is Cripto
Valley Association Daniel Prof. Haudenscild and ETH from
the University of Zurich. He talked with Mustafa Çavuşoğlu
about the operation of Blockchain technology which is
becoming more important in the digitalized world.
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PTT AŞ ve Yunus Emre
Enstitüsü’nden Kültürlerarası İş
Birliği
Yeni projelerle adından sıkça söz
ettiren, Türkiye’nin öncü kuruluşu
PTT AŞ ile dünyanın ihtiyaç
duyduğu barış ve huzurun tesisi için
kurulduklarını ifade eden Yunus
Emre Enstitüsü arasında iş birliği
protokolü imzalandı.
Hizmet alanlarını her geçen gün
genişleten Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi; Türk kültürünü,
sanatını ve dilini yurtdışında
temsil eden ve kültürlerarası bir
köprü vazifesi gören Yunus Emre
Enstitüsü ile imzaladığı protokolle
uluslararası boyutta yürütülen proje
ve faaliyetler alanında iş birliğine
giderek Türk kültürüne sahip
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PTT, TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE
Ptt Turkey’s Every Place

çıkılmasını ve değerlerin korunarak geleceğe aktarılmasını amaçlıyor.
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkiye ve dünyada
birçok önemli faaliyeti olduğunu belirterek, “Yunus Emre Enstitüsü dünyanın birçok yerindeki insana ulaşıyor ve
hizmet veriyor. İmzaladığımız protokolle PTT olarak posta, kargo ve özellikle lojistik alanında hizmetlerimizi enstitü ile
paylaşacağız” dedi.
Inter-Cultural Cooperation between the
PTT and Yunus Emre Institute

Türkiye’nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet ağını
genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu
kapsamda; Ankara, İstanbul, Antalya, Hatay PTT
Başmüdürlükleri bünyesinde 4 adet iş yeri hizmete
açıldı. Bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla
ilerleyen PTT AŞ, 2023 yılına kadar işyeri sayısını
arttırmayı hedefliyor.

Turkey’s long-established PTT Inc., continues unabated to
expand its service network. In this context; Ankara, Istanbul,
Antalya, Hatay PTT Directorate of 4 work places opened in
the office. PTT AŞ, advancing confidently towards becoming a
world brand, aims to increase the number of establishments by
2023.

A cooperation protocol has been signed
between PTT, the pioneer organization of our
country which has a reputation with its new
projects and Yunus Emre Institute which is
referred to be founded to establish peace and
tranquility much needed by the world.
Through the protocol signed with Yunus
Emre Institute which represents the Turkish
Culture, Art and Language abroad and
functions as a bridge among cultures, Post
and Telegram Incorporated which expands
its service domain every day aims at owning
and protecting the Turkish Culture and Values
and helping them to be carried into future
by cooperating in the area of projects and
activities with an international dimension.
Chairman of Executive Board and Director
General PTT Inc. Kenan Bozgeyik who
stated that Yunus Emnre Institute has many
significant activities in Turkey and in the
world also pointed out that “Yunus Emre
Institute reaches to many people in many
different parts of the world and provides
service to them. As PTT, we will share our
services in the fields of posts, delivery and
particularly logistics with the institute”
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PTT AŞ’DEN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK
GÜNÜ” KONULU ÖZEL GÜN ZARFI VE POSTA KARTI
PTT “15 July Democracy and National Union Day” Special Day Envelope and Post Card

PTT AŞ tarafından, 15 Temmuz 2019 tarihinde
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü” konulu, içerisinde 3,50 TL bedelli özel
gün zarfı (140x210 mm) ve 2 TL bedelli
(105x155 mm boyutunda) pul baskılı posta
kartının yer alacağı portföy 12,50 TL bedelle PTT
İşyerlerinde, Şirketimize ait www.filateli.gov.
tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında
satışa sunuldu.
Söz konusu portföyün satışı ile aynı tarihte
“Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü İzmir 2 Cd.
No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA” adresinde “15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2019 ANKARA” ibareli özel tarih damgası
kullandırıldı.

On July 15, 2019, our company announced that
“July 15 Democracy and National Unity
Day envelope (140x210 mm) and 2 TL
(105x155 mm in size) stamp printed postcard
portfolio with a price of 12,50 TL PTT
In the workplaces, on our website www.filateli.
gov.tr and in the philately mobile application
will be available for sale.
On the same date as the sale of the said portfolio,
Kızılay PTT Central Directorate İzmir 2 Cd.
No: 40 Kızılay Çankaya / ANKARA ”Address:“
15 July Democracy and National Unity Day
Temmuz
15.07.2019 ANKARA özel Special date stamp will
be used.

PTT AŞ’DEN EUROMED (AKDENİZ’DEKİ KIYAFETLER)”
KONULU ANMA PULU VE İLK GÜN ZARFI
Costumes Used in the Mediterranean Themed
Commemorative Stamps

İnsanoğlu var olduğundan bu yana her ortamda, içinde
bulunduğu durum ve sosyal statüsünün gerektirdiği
şekilde ve kişilik özelliklerine uygun olarak giyinmektedir.
Akdeniz’e kıyısı olan ülkemizdeki halk giysileri, Akdeniz
kültürünün bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tarihi bir eser
gibi yıllarca korunup özel zamanlarda giyilen bu kıyafetler
Türkiye’nin vazgeçilmezi olma özelliğini her zaman
muhafaza etmektedir.
PTT A.Ş.’nin 2010 yılından bu yana üyesi olduğu Akdeniz
Posta Birliği (EUROMED) kapsamında “EUROMED
(AKDENİZ’DEKİ KIYAFETLER)” konulu “Gaziantep”
ve “Antalya” yöresine ait geleneksel kıyafet görselleri
kullanılarak hazırlanan 2 (iki) değerli anma pulu ve ilkgün
zarfı PTT A.Ş. tarafından 08.07.2019 tarihinde tedavüle
sunulmuştur.

In every environment since they existed, humankind
have dressed as required by the circumstances and her/
his social status and convenient to her/his personal
characteristics. Public costumes of our country, on the
shore of the Mediterranean, emerged as a product of the
Mediterranean Culture. These costumes preserved like
historical artifacts and worn in special times protects its
specialty of being irreplaceable of Turkey.
Within the scope of Postal Union for Mediterranean
(EUROMED), of which PTT Corporation is a member
since the year 2010, “EUROMED (COSTUMES USED
IN THE MEDITERRANEAN)” themed 2 (two) valuable
commemorative stamp and first day cover prepared
by using the images of traditional costumes belonging
to “Gaziantep” and “Antalya” districts are put in
circulation by PTT Corporation on 08.07.2019..
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YURTDIŞINA GÜVENILIR VE
HIZLI TAŞIMACILIK
Reliable and Fast ransportation Abroad
PTT AŞ, 179 yıllık
tecrübesi ile TURPEX
hizmeti kapsamında
yurtdışı taşımacılığında
200’den fazla noktada
güvenilir hizmet
sağlamaktadır.
TURPEX, yaygın
hizmet ağı ile
kolay ulaşılabilir
ve hızlı taşımacılığı
Arnavutluk, Bosna
Hersek, Bulgaristan,
Hırvatistan, Karadağ
gibi 12 Balkan ülkesiyle
buluşturuyor.
Türkiye’nin en köklü
kurumlarından biri
olan PTT AŞ, kargo
taşımacılığında
yurtdışında da kaliteli
ve güvenilir hizmetini
sürdürüyor. TURPEX
hizmeti kapsamında
200’ün üzerinde
farklı noktaya taşıma
hizmeti gerçekleştiren
PTT AŞ, gönderileri
bulunduğu ülkeye göre 2 ila 5 gün içerisinde teslim ediyor.
TURPEX gönderileri kapsamında; her türlü doküman ve
haberleşme maddesi ile boyu en uzun 1 metre, ağırlığı ise
30 kilogramla sınırlı eşyalar taşınabiliyor.
TURPEX gönderileri, benzer hızlı taşımacılık
hizmetlerinin aksine Türk Lirası karşılığı tarife üzerinden
ücretlendiriliyor. Kısa vadeli kur dalgalanmalarından
kaynaklı ücret farklıkları TURPEX hizmeti ile ortadan
kalkıyor. Göndericiler, PTT resmi web adresinde yer alan
“gönderi ücreti” menüsünden gönderileri için ne kadar
kargo ücreti ödeyeceklerini önceden öğrenebiliyor. Söz
konusu gönderilerin taşıma durumu da aynı adreste
bulunan “Yurtdışı Gönderi Takibi” bölümünden güncel
olarak takip edilebiliyor.

PTT, with its 179 years
of experience, provides
reliable service in
more than 200 points
in international
transportation within
the scope of TURPEX
service. TURPEX
provides easy access
and fast transportation
with its extensive service
network to 12 Balkan
countries such as Albania,
Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia and
Montenegro.
PTT Inc. is one of
Turkey’s most established
institutions, but also
abroad in the cargo
continues its high quality
and reliable service.
Within the scope of
TURPEX service, PTT AŞ
provides transportation
services to more than
200 different reliable and
fast transportation points
abroad, delivering the
shipments within 2 to 5
days according to the country of origin. Within the scope
of TURPEX shipments; With all kinds of documents
and communication materials, items can be transported
with a maximum length of 1 meter and weight of 30
kilograms.
TURPEX shipments are charged on the tariff for Turkish
Lira as opposed to similar fast transport services.
Wage differences arising from short-term exchange
rate fluctuations are eliminated with TURPEX service.
Shipers can know in advance how much they will pay
for their shipments from the “shipping fee” menu on
the official website of PTT. The transportation status of
these shipments can be followed up from the Gönderi
Overseas Shipment Tracking ”section at the same
address.

PTT AŞ ILE YURTDIŞINDA
KOLAY BANKACILIK
Easy Banking Abroad with PTT

PTT işyerlerinden 130’a yakın ülkeye Ucuz Para Transferi
(UPT) sistemi ile para transferi çok daha uygun fiyatlara
yapılabiliyor.
PTT AŞ, posta, kargo, lojistik, e-ticaret ve sigortacılık
dışında PTTBank ile bankacılık alanında da ayrıcalıklı
hizmet sunuyor. PTT AŞ, yurtdışında yaşayan
müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çeşitli
işbirlikleri ile bankacılık işlemleri gerçekleştiriyor. PTT
ve Aktifbank arasında imzalanan protokol kapsamında
Ucuz Para Transferi (UPT) ile para transferi çok daha
uygun fiyatlara yapılabiliyor. UPT online ile PTT iş
yerlerinden form doldurarak hesaba, karta veya isme para
transferini gerçekleştirmek çok kolay. UPT gönderimi
yurt dışında alıcının IBAN numarasına, hesabına veya
ismine yapılabilirken, aynı zamanda USD ve EURO döviz
cinsinden gerçekleşebiliyor. UPT ödeme işlemleri TL/USD/
EURO cinsinden yapılabiliyor.
PTT AŞ ile Yurtdışında Kolay Bankacılık
PTT işyerlerinden 130’a yakın ülkeye çevrimiçi olarak
para transferinin gerçekleştirildiği bu hizmet, Türk
vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Romanya,
Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Yunanistan, Hırvatisyan,
Slovenya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek
gibi Balkan ülkelerinde de elektronik ortamda sunuluyor.
PTT ve Western Union işbirliği ile dünyanın her
noktasında çok kolay bir şekilde para transferi yapılabiliyor.
Her yıl milyonlarca kişinin yararlandığı Western Union
para transfer sistemini yurdun her köşesinde ulaşılabilir
hale getiren PTT sayesinde müşteriler hızlı, güvenilir ve
pratik bir şekilde para transferi yapabilirken, Western
Union’un avantajlarından dünya üzerinde 200’e yakın
ülkede faydalanabiliyorlar.

Cheap Money Transfer (UPT) transfer from PTT
businesses to 130 countries
It can be made.
In addition to postal, cargo, logistics, e-commerce
and insurance, PTTBank offers exclusive services in
the banking sector with PTTBank. PTT AŞ conducts
banking transactions with various collaborations in
order to facilitate the lives of its customers living abroad.
Under the protocol signed between PTT and Aktifbank,
money transfer can be made at much more favorable
prices with Cheap Money Transfer (UPT). With UPT
online, it is very easy to transfer money from PTT
workplaces to the account, card or name by filling out
the form. While the UPT can be sent to the recipient’s
IBAN number, account or name abroad, it can also be
sent in USD and EURO. UPT payments can be made in
TL / USD / EURO.
Easy Banking Abroad with PTT AŞ
This service, where online money transfers from PTT
businesses to nearly 130 countries, is also available
electronically in the Balkan countries such as
Romania, Albania, Bulgaria, Kosovo, Greece, Croatia,
Slovenia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia and
Herzegovina where Turkish citizens live intensively.
With the cooperation of PTT and Western Union, money
transfer can be made very easily anywhere in the world.
Thanks to the PTT, which makes the Western Union
money transfer system accessible to millions of people
every year, customers can benefit from the advantages of
Western Union in nearly 200 countries around the world.
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Hasan Sahintürk

Bir Ustanın 25 Yıldır Dokuduğu Hayal

Okmeydanı’nda
Bir Deri Ustası
Ahmet Dağ
A Dream Woven by a Craftsman
for 25 Years Ahmet Dağ: A Leather
Craftsman in Okmeydanı

T

ekstil atölyelerinde
yıllarca çalıştıktan
sonra geleneksel
sanatlara yönelen deri
ustası Ahmet Dağ ile
mesleki serüvenine dair bir sohbet
gerçekleştirdik.
Ahmet Dağ’ın iş serüveni, yıllar önce
ailesiyle birlikte geldiği İstanbul’un
tekstil atölyelerinde başlamış. Ahmet
Usta, yaklaşık 25 yıl bu sektörde

W

e held an interview over a professional journey
with the leather
craftsman Ahmet
Dağ, who worked for textile workshops
for years and then pursued a career in
traditional crafts.
The professional journey of Ahmet
Dağ originated at textile workshops in
Istanbul that he moved to along with
his family years ago. Ahmet, the
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gibi etkenler, deri işçiliğinin veya ustalığının
geleceği bakımından kaygı verici olabiliyor.”

hizmet vermiş. Kendi ifadesiyle, “Çeyrek asırda
dünyada kalıcı bir şey ortaya koyamadığı”nı
düşünmeye başlaması, ona farklı kapılar açmış.
Ahmet Usta, deri işçiliğini ekonomik bir
kaygıyla yapmadığını dile getiriyor. Ona göre
ekonomik kaygının olmadığı yerde sanat ve
hayal gücü daha güçlü bir dışavurum imkânı
buluyor. Yaklaşık 5 yıldır Okçular Vakfı’nın deri
atölyesinde mesleğini devam ettiren Ahmet
Usta’nın yaptığı geleneksel ürünler, özellikle
genç sporcular tarafından oldukça rağbet
görüyor.
Geleneksel Sanatlar Yok Olma
Tehlikesiyle Karşı Karşıya
“Giyim sektörü başta olmak üzere deri işçiliği
rağbet görmeye devam ediyor. Fakat bu deriler
genellikle bir ustanın elinden çıkmadığı için
eski estetik algısını, dayanıklılığını ve insan
sağlığını koruma özelliğini yitirmek üzere. Bir
de genç çıraklar, kalfalar artık yetişmiyor. Bu
mesleğe yönelik istihdam alanlarının az olması

craftsman, had worked in the textile business for
nearly 25 years. In his own words “he could not
produce anything to last over the quarter of a
century” and that paved the way for something
new.
Ahmet, the craftsman, notes that leather crafting
has never been about making money. To him,
art and imagination get a chance to manifest
themselves when there is no worry about making
money. Practicing his profession at a leather
workshop operated by the Archers Foundation
for almost 5 years now, the craftsman Ahmet has
some traditional goods much sought after by
young athletes in particular.
Traditional Crafts Endangered
“Leather crafting keeps being in high demand
especially for the clothing industry. However,
that conventional sense of aesthetics, durability
and importance attached to human health are
about to go extinct as leather is not crafted by

El İşçiliği Deri Ürünlerine Rağbet
“Deri ürünlerinde genellikle diğer el sanatlarına
göre ters bir orantı var: Yeni ustalar yetişmiyor
fakat sayısı çok az olan ustaların elinden çıkan
deri ürünleri çok rağbet görüyor. Deri işçiliğine
sadece giyim sektöründe değil, spor alanında
da büyük, hatta daha büyük bir ilgi var.
Benim de bu zanaata başlamamın en büyük
vesilesi, kişisel uğraşım olan geleneksel Türk
okçuluğudur. Geleneksel Türk okçuluğunda
kullanılan yayların muhafaza edildiği ‘sadak’
ve okların muhafaza edildiği ‘tirkeş’ denilen
ekipmanlar bu sporun olmazsa olmazları
arasındadır. Bugün Türk okçuluğunun yeniden
canlanmasıyla birlikte binlerce genç bu
ürünleri kullanmaya başladı.”
“Bu eserleri yaparken her birine ayrı bir ruh
ve estetik katmaya çalışıyorum. Çünkü bize
ait olan bir gelenek bugün yaşatılıyorsa asla
sıradan olmamalı, kültürümüzün devamlılığı
ve tanıtımı bakımından vurgulayıcı olmalıdır.
Bundan dolayı kendime rehber olarak seçtiğim
ürünler, müzelerimizde yer alan orijinal
malzemelerdi. Onlardan esinlenerek ve üzerine
koyarak devam etmeye çalıştım.”
Ahmet Usta, 2013 yılında Topkapı Sarayı ve
Harbiye Askeri Müzesi’ni gezdiğini ve

people equal to the task. Young people no longer
pursue the profession to become an apprentice
or assistant foreman. The fact that there are less
and less employment opportunities is likely to
be a concern for the future in leather crafting or
artisanship.”
High Demand for Handcrafted Leather Goods
“The case is quite the opposite for leather goods
when compared to other handicrafts. No new
artisan is raised but leather goods made by
very few artisans are much sought after. There
is a huge and even a greater interest for leather
crafting not only in clothing industry but also
in sports. What made me pursue this craft is
the traditional Turkish archery as it is a hobby
of mine. “Sadak” as a case to keep bows and
“tirkeş” to keep arrows are must-have sets of
equipment for the traditional Turkish archery.
Thousands of young people now use these goods
upon the revival of the Turkish archery.
“I try to instill some distinctive spirit and sense
of aesthetics into each and every equipment.
This is because our traditions should never be
ordinary given that they still survive. Instead,
they should highlight the continuity and promotion of our culture. That is why original materials
displayed in museums serve as a guide for me. As
I am inspired by them, I strive to build on them.”

Atölye
Workshop
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burada bulunan ürünlerden
oldukça etkilendiğini anlatıyor.
Bu eserler üzerindeki işlemeleri
ve el işçiliğini gördüğünde bir aşk
hikayesi başlamış. Bu alanda kendini
geliştirmek istediğini belirten Ahmet
Usta, hayatı boyunca bu mesleği
yapmaya devam edeceğini de
sözlerine ekledi.
Başka birçok alan varken,
hayatınızın en verimli yaşlarında
neden deri işçiliği?
“İlk olarak tekstildeki bilgi ve
deneyimimi farklı bir boyuta
taşıyabileceğim bir alan
arayışındaydım. Aynı zamanda
ilgileneceğim zanaatın bizim
kültürümüzden bir iz taşıması
da gerekiyordu. Araştırmalarım
sırasında deri işçiliğinin dünyadaki
ilk merkezinin Anadolu olduğunu
öğrendim ve araştırmalarımı

The craftsman Ahmet points out that
he paid a visit to Topkapı Palace and
the Military Museum (Harbiye) in
2013, and he was extremely impressed
by the works. That visit led to a sort
of love story once he saw embroiders
and handcrafting on the artifacts.
Citing his willingness to improve himself in his profession, the craftsman
Ahmet adds that he will continue to
practice his job for the rest of his life.
Why do you pursue leather crafting
in the prime of your life while there
are lots of other jobs to do?
“First of all, I seek a profession in
which I could take my know-how and
experience in textile business to
another level. Additionally, the craft
that I would be interested in had to
be evocative of our culture. As I had
delved into it, I found out that leather
crafting originated in the Anatolia,

derinleştirdikçe bu işin zirve
döneminin 17. yüzyıl Osmanlı
dönemine tekabül ettiğini gördüm.
Asya Hunları ve İskitlerden beri
devam eden, yüzyıllardır süregelen
bir gelenek yok olmamalıydı.
Yeryüzündeki ilk deri pantolonu
yapan bir kültürün devamlılığının
sağlanmasına katkı veriyor olmanın
bahtiyarlığı diyelim…”
Deri ustaları geleneksel figürleri
geleceğe taşıyabilecek mi?
“Bu konuda maalesef birçok usta
dertli. Devletimiz deri ithalatçı ve
imalatçılarına teşvik desteği sağlıyor
ve onlar da ülkemizin geleceği için
güzel işler yapıyorlar. Bizim gibi
şahsi ustaların da desteklenmesi
daha iyi olur diye düşünüyorum.
Kültür Bakanlığı’nın bünyesindeki
bazı ustalarla bu mesleğin
yaşatılması sağlanıyor. Umarım
bir gün, tıpkı eskiden olduğu gibi,
ustaların çarşıları hayat bulur.”

and as I kept digging, I realized the
heyday of this craft dates back to
the 17th century, the Ottoman times.
This is a tradition going back to the
Asian Huns the Scythians. I could
not afford to let it go extinct. I call it
the pleasure of offering an input for
the sustainability of a culture that
made the very first leather trousers on
earth.”
Can leather artisans hand down
traditional figures to the future?
“I regret to say that many artisans
are heartbroken about that. The
government provides incentives for
leather importers and manufacturers
who do a good job for the country in
return. I think it would be better to
promote individual artisans like us,
as well. Employed by the Ministry of
Culture, some artisans keep the profession alive. I hope, some bazaars for
artisans will be introduced someday
as it was the case in the past.”
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YENİ SANAYİ DEVRİMİ:

4. Sanayi Devrimi anlamına gelen Endüstri 4.0 isminin ilk duyulduğu
yer Almanya Hannover Fuarı’dır. Endüstri 4.0, geleneksel anlayışla
sürdürülen sanayiyi daha ileri teknoloji kullanarak donatmayı
amaçlayan Alman hükümetinin bir projesidir. Fakat bu noktaya gelene
kadar sanayi alanında birçok merhale geçilmiştir.

NEW INDUSTRIAL REVOLUTION:

Industry 4.0, which stands for the 4th Industrial Revolution, was first
coined in the Hannover Fair, Germany. Industry 4.0 is a project of the
German government intended to provide the conventional industry with
a more advanced technology. However, things have gone through a great
deal of phases to be where the whole industry stands now.

ENDÜSTRİ 4.0
INDUSTRY 4.0
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ndüstri 4.0’ı anlayabilmek için öncelikle
sanayideki tarihsel süreci incelemek
gerekir. Buhar makinesinin 1712 yılında
icat edilmesiyle birlikte mekanik üretim
tesislerinin uygulanması, Birinci Sanayi
Devrimi olarak kabul edilir. Bu tarihten günümüze
kadar gelen süreci daha ayrıntılı inceleyelim.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, buhar gücünün
üretim süreçlerine dâhil olmasıyla, 18. yüzyılda
Sanayi Devrimi başladı. İş bölümüne ve elektriğe
dayalı seri üretime geçilmesi ise İkinci Sanayi
Devrimi’ni getirdi. 1840 yılında telgrafın ve
1880 yılında telefonun icadı, aynı zamanda 1920
yılında Taylorizm (bilimsel yönetim) ikinci sanayi
devriminin başlamasında ve gelişmesindeki en
önemli etkenlerdi. Bu noktadan itibaren, Üçüncü
Sanayi Devrimi ile birlikte üretimde dijitalleşmenin
başladığını görmekteyiz. Bu dönemde üretimde
programlanabilir makineler kullanılmaya başlandı,
üretim süreçlerinin otomasyonu böylece sağlanmış
oldu. 1971 yılında ilk mikro bilgisayar Altair 8800’ün
hayatımıza girmesiyle, 2000’li yıllarda başlayacak
Endüstri 4.0’ın tohumları atılmış oldu. Otonom
makineler ve sanal ortamlarla tanımlanan Dördüncü
Sanayi Devrimi, endüstri ile bilişim teknolojilerini bir
araya getiriyor.
Endüstri 4.0’ın içeriğinde nelerden
bahsedebiliriz?
Siber fiziksel sistemlere dayalı üretimin başlamasıyla
birlikte hayatımıza giren Endüstri 4.0, aslında üç
temel yapıdan oluşmaktadır:
1. Nesnelerin İnterneti
2. Hizmetlerin İnterneti
3. Siber-Fiziksel Sistemler
Endüstri 4.0 adı verilen sanayi sistemi ile modüler
yapılı akıllı fabrikalar kapsamında fiziksel işlemleri
siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın
sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezî olmayan
kararların verilmesi hedeflenmektedir. Siberfiziksel sistemler, nesnelerin interneti ile birlikte
hem birbirleriyle hem de insanlarla gerçek zamanlı
olarak iletişime geçip iş birliği içinde çalışabilecek.
Hizmetlerin interneti ile de hem iç düzeyde hem de
çapraz düzeyde örgütsel hizmetler sunulacak, aynı
zamanda değer zincirinin kullanıcıları tarafından
değerlendirilmesi sağlanacaktır.

O

ne needs to look into its background
to gain insight into Industry 4.0. The
introduction of production plants
following the invention of the steam
engine in 1712 is billed as the First
Industrial Revolution. Let’s take a closer look at
what has brought us from that time to the present.
As mentioned above, the Industrial Revolution
was set into motion in the 18th century upon the
introduction of the steam engine for production
purposes. Mass production based on division of labor and power is considered the Second Industrial
Revolution. The invention of telegraph in 1840 and
of telephone in 1880 and introduction of Taylorism
(scientific management) in 1920 were the decisive
factors in the advent and growth of the second
industrial revolution. From that point forward, the
Third Industrial Revolution came into play along
with digitalization. At the time, the production began to rely on programmable machines and thus
paved the way for the automation of production
operations. The advent of Altair 8800, the very
first micro computer, in 1971 planted the seeds for
Industry 4.0 to be kicked off in 2000s. Characterized by autonomous machines and virtual media,
the Fourth Industrial Revolution combines industrial operations with information technologies.
What is Industry 4.0 about in content?
Introduced as a part of the production based on
cyber-physical systems, Industry 4.0 basically
consists of three main pillars:
1. Internet of Things
2. Internet of Services
3. Cyber-Physical Systems
The industrial system named Industry 4.0 is
intended to allow monitoring physical operations
in modular smart factories through cyber-physical
systems, making a virtual copy of the physical
world, and taking decentralized decisions. Cyber-physical systems can now interact and cooperate with both each other and people in real time
through internet of things. Internet of things also
offers organizational services on both internal and
diagonal levels, and enables users of value chains
to rate them.
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Endüstri 4.0’ın prensipleri nelerdir?
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin altı temel
prensibi vardır:
1. Karşılıklı Çalışabilirlik: Siber-fiziksel
sistemlerin yeteneği ile hizmetlerin interneti ve
nesnelerin interneti üzerinden akıllı fabrikaların
ve insanların birbirleriyle iletişim kurabilmesidir.
2. Sanallaştırma: Akıllı fabrikaların sanal bir
kopyası olarak da algılayabileceğimiz bu
yapıda sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve
simülasyon modelleri ile bağlanması yoluyla
oluşur.
3. Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin interneti
yoluyla siber-fiziksel sistemler ve akıllı fabrika
servislerinin sunulmasıdır.

Principles of Industry 4.0
The Fourth Industrial Revolution is based on
six main principles:
1 Interoperability It is a means of communication between smart factories and people through
internet of services and internet of things based
on the capabilities of cyber-physical systems.
2. Virtualization: Portrayed as a virtual copy of
smart factories, the system relies on the connection of sensor data to virtual enterprise and
simulation models.
3. Service Orientation: It is the provision of cyber-physical systems and smart factory services
through internet of services.

4. Özerk Yönetim: Akıllı fabrikalar içinde siberfiziksel sistemlerin kendi kararlarını kendilerinin
verebilme yeteneğidir.
5. Gerçek-Zamanlı Yeteneği: Veri toplayıp
analiz etme yeteneği olarak da ifade edilebilir.
6. Modülerlik: Akıllı fabrikalara esnek
adaptasyon sistemi sağlanmasıdır.
Endüstri 4.0’ın Avantajları
Endüstri 4.0’ın getirilerini kısaca özetlemek
gerekirse; son zamanlarda adını sıkça
duyduğumuz bu yeni sanayi anlayışıyla
maliyetlerin azaltılabileceğini, daha yüksek
verimlilik sağlanabileceğini, üretimde esnekliğin
artırılabileceğini, yeni hizmet ve iş modellerinin
geliştirilebileceğini söyleyebiliriz. Bunların
yanında; Endüstri 4.0 ile sistem izlenebilir ve arıza
esnasında teşhisin koyulması hızlanabilir, aynı
zamanda sistemler ve bileşenler öz farkındalık
kazanabilir. Çağımızın en büyük problemlerinin
çevre kirliliği ve kaynakların hızlı tüketimi
olduğunu da göz önüne aldığımızda, Endüstri 4.0
ile sistemlerin çevre dostu ve kaynak tasarrufu
yoluyla sürdürülebilir olmasının, sanayideki bu
yeni dönemin diğer önemli avantajları olarak öne
çıktığını söyleyebiliriz.
Kaynak: https://www.endustri40.com/endustritarihine-kisa-bir-yolculuk/

4. Decentralization: It is the capability of
cyber-physical systems to be free in decision
making within the body of smart factories.
5. Real-Time Capacity: It is the capacity to collect and analyze data.
6. Modularity: It is the ability that allows smart
factories to flexibly adapt to ever-changing
systems.
Benefits of Industry 4.0
To sum up the benefits of Industry 4.0, it is safe
to say that this new industrial concept we have
been recently hearing about is likely to mitigate
costs, offer higher efficiency and more room for
maneuver in production, and foster new service
and business models. In addition, Industry 4.0
allows monitoring systems, taking faster action
about any breakdown and its diagnosis, and
making sure that systems and components are
self-aware. Given the fact that environmental
pollution and rapidly-growing consumption
of resources are the major problems in today’s
world, one can argue that another benefit of this
new industrial era is that Industry 4.0 makes
systems sustainable in environmentally friendly
and resource-saving ways.
Source: https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
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Yolların Kesiştiği Kutsal Şehir:

KUDÜS

Al-Quds: The Holy City Where Roads Meet

Bu ay sizler için üç büyük
dinde kutsal kabul edilen,
birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış, tarihî
ve kültürel değerleriyle
ziyaretçilerini büyüleyen
Kudüs’ü, kaleme aldık.
For this month’s edition,
PTT Life covers Al-Quds,
which is sacred to three
major religions, home to a
myriad of civilizations, and
able to mesmerize visitors
for its ancient and cultural
landmarks.
Vadiler ve kuru nehir
yataklarıyla çevrili, 760 metre
rakımda bulunan Kudüs Zeytin
Dağı’nın hemen karşısındadır.
Surrounded by valleys and dry
river beds, it is just across the
Mount of Olives at the altitude
of 760 meters.

Dünya Bizim Evimiz
The World is Our Home
62

V

adiler ve kuru nehir yataklarıyla çevrili,
760 metre rakımda bulunan Kudüs,
kurulduğu tepeden bütün ihtişamı
ve tarihiyle yüzyıllardır ziyaretçilerini
ağırlamaya devam ediyor. Coğrafi yapısı
nedeniyle tepe ve vadilerden oluşan bölgede yokuşları
adımlarken kimi zaman sokak aralarında serinlikler
bulup dinlenecek, binlerce yıllık geçmişi olan bu
coğrafyayı doyasıya keşfedeceksiniz. Kudüs’ün ritmine
hazır olun, yola çıkıyoruz.
Şehir Lut Gölü/Ölüdeniz’e yaklaşık 25km, Akdeniz’e ise
50km uzaklıkta. Şehirde Akdeniz etkisi görüldüğü için
yaz ayları sıcak yaşanıyor. Bu nedenle gezi tarihlerinizi
bahar aylarına denk getirmenizi tavsiye edebiliriz. Gezi
rotalarınızı, gideceğiniz bölgede hissedilen ortalama
sıcaklıkların görüldüğü tarihlere göre ayarlayabilirsiniz.
Özellikle gündüz gezmek isteyeceğiniz yerlerde rahat
edebilmek ve daha verimli gezebilmek için Nisan ve
Mayıs aylarını önerebiliriz. Bu sayede keşfedeceğiniz
yerlere daha fazla vakit ayırabilirsiniz.
Sıcak iklimi nedeniyle şehirde tarih boyunca su
sıkıntıları yaşanmış. Doğal su kaynaklarından uzakta
yer alan Kudüs için tarih boyunca su kemerleri,
sarnıçlar ve havuzlar yapılarak su temin edilmeye

KUDÜS
JERUSALEM

S

urrounded by valleys and arid river beds
and situated at an altitude of 760 meters,
Al-Quds have been receiving visitors for
centuries in all its glory and background.
As you go up the hills and valleys, typical
geographical characteristics of the site, you will
happen upon some spots to cool off in alleys, and
fully explore the land dating back to thousands of
years ago. Brace yourself for the rhythm of Al-Quds.
Here we go.
The city is located nearly 25 km. away from the Lake
Lot/Dead Sea, and 50 km. from the Mediterranean
Sea. It is hot in summertime as the the city is
characterized by the Mediterranean climate. That
is why you are recommended to make sure your trip
is in springtime. You can tweak your route based on
the dates with average temperatures. April and May
would be recommended to make your daytime trips
more convenient and efficient. This will help you
spare more time for other spots to explored.
The city has always been water-stressed throughout
the history due to its hot climate. Aqueducts,
cisterns and reservoirs have been built to provide
water supply for Al-Quds, which is located far from
natural water springs. In other words, the city has
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çalışılmış. Diğer bir deyişle, tarih boyunca şehirde birçok
mühendislik çalışması yürütülmüş. Gezi sırasında şehre bir de bu
gözle bakabilirsiniz.

been historically home to a great deal of engineering initiatives.
You might want to take a look at the city from this perspective as
you tour around.

Kuds: Bereket, Mübarek Olmak
Günümüzde Müslümanların kullandığı Kudüs ismi “Kuds” yani
“bereket, mübarek olmak” anlamlarından gelir. Diğer bir kullanımı
olan Jerusalem için ise “Şalim’in şehri” ya da “Barışın Şehri” gibi
farklı yorumlar vardır. Asırlar boyunca farklı kültürlere ve inançlara
ev sahipliği yaptığı için, şehrin yaygın olarak kullanılan birden çok
ismi bulunuyor.
Kültürel çeşitlilik, Kudüs’ün tarihini şekillendiren en önemli unsur
diyebiliriz. Şehrin tarihi oldukça eski zamanlara kadar uzanıyor.
Milattan önce 4. bin yılın son dönemlerine ait kalıntılar üç büyük
din için kutsal olan Kudüs’ü özel bir yere taşıyor. İslamiyet,
Hristiyanlık ve Musevilik için oldukça önemli olan Kudüs’te, bugün
de üç dine mensup insanlar yaşamaya devam ediyor. Şehirdeki
mahallelerin oluşmasında dinî farklılıkların etkisi büyük.
Sokaklarında gezerken, tarihî yapıları ziyaret ederken, belki de
hediyelik eşya aldığınız dükkânın bulunduğu binada tarihten
izler bulabilirsiniz. Sokakları dolaşırken, yoğun bir kitabın
satırları arasında gezinir gibi hissediyorsunuz. Her adımda
Kudüs size biraz daha içini açıyor: Kulağınızda tarihin rüzgârı
uğuldarken, dükkânlarda ve tezgahlardaki üç dine ait motiflerin,
kıyafetlerin, hediyelik eşyaların büyüsüne kapılıyor, sokaklarda
kayboluyorsunuz.

Quds: Abundant and Blessed
Al-Quds, which is in common use among Muslims, stands for
“abundant and blessed”. It is also called Jerusalem, which is
interpreted as “the City of Shalem” or “the City of Peace”. The
city has had multiple common names as it has been home to a
variety of cultures and beliefs for centuries.

Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahra
Kudüs’ün Müslümanlar için oldukça önemli bir yeri var. Her ne
kadar ismi Kur’an-ı Kerim’de doğrudan geçmese de şehirden
“mukaddes toprak” (Mâide 5/21), “iyi, güzel bir yer” (Yûnus 10/93)
ve “çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa” (İsra 17/1) gibi
ifadelerle bahsediliyor. Hz. Peygamber’in Medine döneminde 16
veya 17 ay boyunca Kudüs’e yönelerek namaz kıldığını, kıblenin
daha sonra Kabe’ye çevrildiğini biliyoruz. Bunun yanında, Miraç
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Mahane Yehuda,
Kudüs, İsrail’deki
ünlü pazar.
Street market at
Mahane Yehuda,
famous market in
Jerusalem

Cultural diversity is the most important element enshrined
in the background of Al-Quds. The city dates back to ancient
times. Going back to the late 4th century B.C., the ruins put
Al-Quds in an exceptional position fo three major religions.
Looming large in Islam, Christianity and Judaism, Al-Quds
is still populated by the followers of three religions. Religious
diversity plays a pivotal role in the formation of suburbs in town.
As you walk down the streets and visit ancient sites, you are
likely to come across with signs of history in a souvenir shop
you stop by. As you walk around the streets, you will feel like you
are wandering through the lines of an intense book. With every
step you take, it bares its soul more and more. As the history
whispers to you, you get to be captivated by religious motifs of
three religions and clothes in stores and on counters, as well as
in souvenir shops, and carried away in the streets.
Al-Aqsa Mosque and Qubbat As-Sakhrah
Al-Quds is enshrined particularly in the hearts of Muslim
people. While it is not directly referred in Qur’an, the city
is touted as “the holy land” (Al Mā’idah 5/21), “agreeable
settlement” (Yûnus, 10/93) and “al- Aqsa, whose surroundings
we have blessed” (Al-Isra 17/1). We know that the Prophet
Muhammad faced Al-Quds for 16 to 17 months in Medina to
perform prayers, and then the qibla was relocated to Kaaba. In
Eski Şehir’de El
Aksa Camii (Kaya
Kubbesi) - Kudüs,
İsrail
Mosque of Al-aqsa
(Dome of the Rock)
in Old Town Jerusalem, Israel

Yeme-İçme:
Sokaklarda dolaşırken meyve suyu satan dükkanlarda
durmanızı ve serinlemek için kısa bir mola vermenizi
tavsiye ederiz. Damak lezzeti için künefe ve felafeli
mutlaka denemelisiniz. Elbette bölgede yetişen
zeytinlerin de tadına bakmayı unutmayın! .
WHAT TO EAT AND DRINK:

It is recommended to take a short break as you walk down
the streets to stop by a fruit juice shop and cool off a little
bit. Kanafeh and falafel are must-have dishes with appeal
to your taste buds. Remember to take a bite of locallygrown olives
mucizesinin Mescid’i Aksa’da gerçekleşmiş
olması, şehrin Müslümanlar için önemini
artırmakta.
Emeviler döneminde yapılan Mescid-i
Aksa ve Kubbetü’s-Sahra özellikle bölgeyi
ilk defa ziyaret edenler ve araştıranlar için
büyük öneme sahip. Sarı kubbesi ile Kudüs
fotoğraflarının kalbinde bulunan yapı,
“Kubbetü’s-Sahra”. Tarih boyunca hasar
gören, 1016 yılındaki depremde yıkılan
Kubbetü’s-Sahra, bugünkü halini Osmanlı
Devleti zamanında almış. Genel kanının
aksine, Mescid-i Aksa sarı kubbeli yapı,
yani Kubbetü’s-sahra değil. Mescid-i Aksa;
Kubbetü’s-Sahra ve Kıble Mescidinin içinde
bulunduğu 140 dönümlük, “mukaddes
toprak” olarak nitelenen alan.

addition, the fact that it was in Al-Aqsa
Mosque where the miracle of ascension
took place makes the city even more
important for the Muslim people.
Built under the reign of the Umayyads,
Al-Aqsa Mosque and Qubbat As-Sakhrah
(the Dome of the Rock) were of capital
importance for first-time visitors and
explorers in particular. The landmark
situated in the heart of Al-Quds photos
with a yellow dome is “Qubbat AsSakhrah”. Damaged throughout the
history and wracked by the earthquake
back in 1016, Qubbat As-Sakhrah took
its current form under the Ottoman
dynasty. Contrary to the popular belief,
Al-Aqsa Mosque is not the one with a
yellow dome, which is in fact Qubbat
As-Sakhrah. Al-Aqsa Mosque is the
“holy land” stretching over a land of 140
hectares, with Qubbat As-Sakhrah and
the Qibla Masjid.
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Kudüs’ün Eski
Kentinde bulunan
Ağlama Duvarı.
Wailing Wall
located in the Old
City of Jerusalem.

Ağlama Duvarı
Bölgenin hemen batısında kalan yerde ise “Ağlama Duvarı”
olarak da bilinen, Hz. Süleyman tarafından yaptırılan ve Babilliler
tarafından yıkılan “Süleyman Mabedi”nin bir bölümü bulunuyor.
485 metre uzunluğundaki duvar; yüzeyde bulunan yirmi dört,
toprak altında bulunan on dokuz taş sırasından oluşuyor. Sağ tarafta
kadınlar, sol tarafta ise erkekler için ayrılmış iki bölüm var. Sol
taraftan erkeklerin olduğu bölüme giriş yaparken, bir çeşmeden su
içenleri görebilirsiniz. Yahudiler, duvarın Süleyman Mabedi’nden
kalan tek parça olduğuna inandıkları için, yıkılış yıldönümünde
duvarın önünde ibadet ederek mabedi yad ederler. Duvarın
sol tarafında bulunan bir tünelden Batı duvarının kazılarının
yapıldığı yerleri gezebilirsiniz. Kazıların yapıldığı bölge, Süleyman
Mabedi’nin kalıntılarıdır. Dolayısıyla, burayı Ağlama Duvarı’nın
devamı olarak da düşünebilirsiniz. Tünelleri gezerken ibadet eden
insanlarla karşılaşabilirsiniz.
Surlar ve Kapılar
Mescid-i Aksa’nın doğu bölgesi boyunca yayılan Müslüman
Mahallesi’nde dolaşmadan önce, şehrin surlarından ve kapılarından
bahsedelim. Kanuni döneminde şehrin su sıkıntısını gidermek,
Mescid-i Aksa’nın onarımını yapmak ve şehrin surlarını
güçlendirmek için çalışmalar yapılmış. Bu dönemde inşa edilen
surlar halen ayakta duruyor. Şehrin toplam yedi kapısı bulunuyor.
Bunlardan altı tanesi Kanuni döneminde yeniden inşa edilmiş.
Günümüzde Müslümanlar ağırlıklı olarak Sahira, Esbat ve Şam
kapılarını kullanıyor. Hristiyanlar ise Esbat, Cedid ve El-Halil,
Yahudiler Meğaribe, Nebi Davud ve El-Halil kapılarını kullanıyor.
Bu seçimde mahallelerin konumu da etkili. Şam Kapısı, surlarda
bulunan en heybetli kapı. Altında Roma İmparatoru Hadrian’ın
heykeli bulunduğu için kapıya Amud Kapısı, yani Sütun Kapısı
da deniyor. 1527 yılında surların yenilenmesi esnasında yapılan
kapı, yer altında kalan Roma kalıntıları ve günümüzde bulunan
kısmıyla iki bölümden oluşuyor. Şehri ziyarete buradan başlamanızı
tavsiye ederiz. Kapı genellikle gösterişli yapısından dolayı turistler,
Müslüman mahallesine yakın olması nedeniyle de Müslümanlar
tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda Kıyamet Kilisesi’ne giden
Hıristiyanlar da bu kapıyı kullanmayı tercih ediyor.

The Wailing Wall
On the western part of the city is a segment of “Solomon’s
Temple”, also known as the Wailing Wall built at the behest of
the Prophet Solomon and ruined later on by the Babylonians.
485 meter-tall wall comprises twenty four stone blocks on the
surface and nineteen under the ground. There are two sections,
the one on the right hand side for women and the one on the
left for men. The left entrance is for men. This is where you will
get to see people drinking water from a fountain. Since Jewish
people believe that the wall is the sole piece left from Solomon’s
Temple, they pray in front of the wall in remembrance of the
anniversary for the demolition of the wall. Through a tunnel
on the left hand side of the wall is the site of excavations for
the Western Wall. The excavation site is the ruins of Solomon’s
Temple. So, it is basically the extension of the Wailing Wall. You
are likely to run into praying people as you around the tunnels.
Walls and Gates
Let’s touch upon the city walls and gates before taking a stroll
in the Muslim Quarter stretching over the eastern part of AlAqsa. Some initiatives were taken at the behest of Suleiman the
Magnificent to offer a solution to water stress in the city, restore
Al-Aqsa Mosque and fortify the city walls. The walls built at
the time still stand tall. The city has a total of seven gates.
Six of them were constructed under the reign of Suleiman the
Magnificent. Nowadays, Muslim people mainly use the gates of
Al-Sahira, Al Esbat and Damascus. Christian followers, on the
other hand, use the Lions’ Gate, the New Gate and the el-Khalil
gate while Jewish people use the Dung Gate, David’s Gate
and el-Khalil gate. The location of suburbs plays a role in their
choice. Damascus Gate is the most imposing gate of all around
the walls. Since there is a sculpture of Hadrian, the Roman
Emperor, right below, it is also known as al-Amud, which means
gate of the column. Built on the sidelines of renovation efforts
exerted for the walls in 1527, the gate makes up two sections, one
with the subterranean Roman ruins, and the other with modern
ones. You are advised to kick off your visit off this spot. The gate
is usually used by tourists for its imposing nature and
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Kudüs’ü
keşfetmenin
en güzel yolu
kesinlikle
sokaklarında
kaybolmak.
The best way to
explore Jerusalem
is to get lost in its
streets.

İpuçları:

Eski Kudüs’teki
oryantal pazar,
çeşitli orta
doğu ürünleri
ve hediyelik
eşyalar
sunmaktadır.
Kudüs’te şehri
ziyaret eden
turistler için
pazar çok
popüler.

Oriental
market in old
Jerusalem
offers variety
of middle east
products and
souvenirs.
Market is
very popular
with tourists
visiting city in
Jerusalem.

Kutsal Kabir Kilisesi
Eski şehrin içinde bulunan kilise “Kutsal Kabir
Kilisesi, Yeniden Diriliş Kilisesi” ya da “Kıyamet
Kilisesi” olarak adlandırılır. Dördüncü yüzyılda
inşa edilen kilise, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine
inanılan yerde inşa edilmiştir. Aynı zamanda Hz.
İsa’nın defnedildiği ve dirileceği yer olarak kabul
edilmektedir. Fakat kilisenin bir diğer özelliği,
anahtarlarının iki Müslüman ailede olması.
Joudeh ve Nuseybe aileleri, kilisenin anahtarını
koruma ve kiliseyi sabahları açma görevlerine
devam ediyor. Kilisenin hemen girişinde, Hz.
İsa’nın çarmıha gerildikten sonra üzerine
yatırıldığına inanılan taşı görebilirsiniz. Burası
aslında Hz. İsa’nın çile yolunun 13. durağıdır.
Son durak ise Hz. İsa’nın geçici olarak kabrinin
bulunduğu, kilisenin içinde başka bir kilise
varmış gibi hissedebileceğiniz kutsal mezar.
Kiliseyi ziyaret ederken sessiz olmanızı ve kutsal
kabir içerisinde fotoğraf çekmemenizi tavsiye
edebiliriz.
Zeytin Dağı
Kudüs’ün doğusunda kalan Zeytin Dağı’nın
eteklerinden Mescid-i Aksa’ya doğru mezarlıklar
uzanır. Bölgeye otobüslerle ya da taksiyle ulaşmak
mümkün. Tam karşıda yer alan Mescid-i Aksa’yı
özellikle gün batımında buradan seyredebilirsiniz.
Yahudilerin inanışına göre Mesih, Zeytin Dağı
üzerinden Kudüs’e gelecektir. Bu nedenle,
bölgede yüz elli bin civarında mezar bulunmakta.

by Muslims for its close proximity to Muslim suburbs. In
addition, Christian rather use the gate on their way to the
Church of the Resurrection
The Church of the Holy Sepulchre
Situated in the old town, “the Church of the Holy
Sepulchre” is also called the Church of Resurrection or
“the Church of Anastasis”. Built in the fourth century, the
church is located on the spot where Jesus Christ is said to
be have been crucified. It is also considered the site where
Jesus Christ was buried and will be resurrected. On the
other hand, another striking characteristic of the church
is that the key is in possession of two Muslim families.
Joudeh and Nuseibeh families still perform the duty to
keep and open the door of the church in the morning.
Just inside the entrance of the church is the stone that is
said to be where Jesus Christ’s body was placed after the
crucifixion. In fact, this is the 13th station of the Cross. The
final station is the Holy Sepulchre where Jesus Christ is
temporarily buried and you feel like as if there was another
church within the church. You are advised to stay quiet
and not to take any photos within the Holy Sepulchre once
you visit the church.
The Mount of Olives
Situated on the eastern part of Al-Quds, the Mount of
Olives has tombs stretching down to Al-Aqsa Mosque off
its foothills. Take a bus or a taxi to get there. This is where
you can gaze at Al-Aqsa Mosque, which is situated right
across it, for a view of sunset. Jewish followers believe that
Messiah will arrive in Al-Quds off the Mount of Olives.
That is why the site is home to nearly one hundred and
fifty thousand tombs.

• Kudüs’ü keşfetmenin en güzel
yolu kesinlikle sokaklarında
kaybolmak. Tarihi bölgede
her adımınızda ayrı bir eserle
karşılaşıyorsunuz. Camiler,
kiliseler, sinagoglar… Kendinizi
sokaklara bırakın.
• Kudüs’teki tarihî yapılar
ve ziyaret yerleri bir yazıya
sığamayacak kadar fazla.
Bu nedenle şehre gitmeden
önce ilgili kaynaklara da
göz atmanızı tavsiye ederiz.
Çünkü okuduklarınız ve
yerinde gördükleriniz birbirini
tamamlayacaktır.
• Şehirde konaklama için tarihî
bölge dışında kalan modern
Kudüs’ü tercih edebilirsiniz.
Şehirde tramvay hattı mevcut.
Eski bölgeye gitmek için de
toplu taşımayı ya da taksileri
kullanabilirsiniz.
• Cuma namazı vaktinde bazı
camileri kapalı görebilirsiniz.
Zira Müslümanlar Cuma namazı
için Mescid-i Aksa’ya gidiyor.

Tips:
- The best way to explore Al-Quds is
to get carried away in the streets.
Every step you take in the ancient
part of the town is an encounter with a different landmark.
Mosques, churches, synagogues...
Go with it in the streets.
- The number of ancient landmarks
and sightseeing spots in Al-Quds
are too many to cram into one
article. That is why you better
check out some references before
you travel. It is because what you
read and what you see in situ will
complement one another.
- Feel free to go for the modern part
of Al-Quds outside the ancient
site for accommodation purposes.
A trolley line operates across the
city. You can use public transport
or hail a taxi to visit the ancient
site.
- Some mosques are likely to be closed
during Friday prayers. This is because Muslim people go to Al-Aqsa Mosque for Friday prayers.
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Spordan
daha fazlası…

Turkish Archery More Than Just a Sport
Tarih boyunca
neredeyse her
milletin gelişiminde
katkı sahibi olduğu,
mazisi insanlık tarihi
kadar eski okçuluk,
günümüzde son
yüzyıldır hiç olmadığı
kadar revaçta…
Contributed by
practically all
nations throughout
the history as it is as
old as human history,
archery is currently in
higher demand than
ever before.

T

arihî kaynaklarda
Türkler tanımlanırken,
en çok onların
savaş sanatındaki
kabiliyetlerine vurgu
yapılır. Türklerin bu başarısının
nedeni ise hiç şüphesiz savaşa hazır
olmayı sosyal hayatlarının bir parçası
haline getirmeleridir. Kökbörü, cirit
ve okçuluk gibi geleneksel Türk
sporlarının temelinde de bu “savaşa
hazır olma” anlayışı yatmaktadır.
Osmanlılara kadar tüm Türk
topluluklarında gündelik hayatın
bir parçası haline gelen bu sporlar
arasında birçok açıdan en dikkat
çekici olanı ise okçuluktur.
Okçuluk konusunda diğer
toplumların kayda değer birikimleri
söz konusu olsa da tarihî kaynaklar
Türklere bu konuda ayrıcalıklı bir yer
tahsis etmiştir. Öyle ki; Oğuz Kaan
Destanı’nda Türk topluluklarının
boylara ayrılması, ok

I

n historical sources, Turks
are mostly characterized by
their ability to thrive in war
craft. The reason behind the
superiority of Turks, beyond
any doubt, is that they make combat
readiness a part of their lives. The
sense of “combat readiness” underlies
traditional Turkish sports such as
kökbörü (buzkashi), javelin and
archery. Archery is the most striking
one among the sports that had
been part of daily life in all Turkish
communities before the Ottomans
came to power.
While other communities have
respectable know-how in archery,
historical sources point to a
particular role played by the Turks. So
much so that the division of Turkish
communities into clans reported in
the Oghuz Khan Epic is portrayed
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ve yayın simgesel anlatımıyla ifade
edilmiştir. Dahası, boyların damga
ve sancaklarında ok ve yay figürleri
yoğun olarak kullanılmış, sultanların
hükümdarlık alametlerinden biri olan
paraların üzerinde zaman zaman ok
ve yay çizimleri de yer almıştır.

by symbolic expression of bows and
arrows. In addition, the figures with
arrows and bows were quite common
in stamps and flags of the clans, and
some drawings of arrows and bows
were occasionally enshrined on coins,
a sign of a sultan’s reign.

Zihin ve Beden Terbiyesi
Okçuluk, Türkler için sportif bir
aktiviteden öte anlamlar taşır.
İslamiyet’in kabulüyle beraber ok ve
yay manevi bir zemin kazanmıştır.
Peygamber Efendimiz birçok hadis-i
şeriflerinde okçuluğu tavsiye etmiştir.
Böylelikle okçuluk, beden terbiyesinin
yanında zihnî ve kalbî olgunluğa
erişmek isteyenlerin bir meşgalesi
haline gelerek Türk-İslam toplulukları
arasında yaygınlaşmış, günümüze
kadar ulaşabilmiştir.

Mental and Physical Training
Archery means a lot more than just a
sport activity for Turks. Arrows and
bows assumed a spiritual role upon
the conversion to Islam. The Prophet
Muhammad recommends engagement in archery in several hadiths of
his. This is how archery turned into a
pastime for those interested in physical training, as well as mental and
spiritual maturity, spreading among
the Turkish-Islamic communities and
making it to the modern times.

Okçuluğun er meydanı: Ok
meydanları
Türk-İslam şehirlerinde okçuluğa
özel alanlar tahsis edilmiştir. Osmanlı

Competition stage of archery: Archery fields
Turkish-Islamic cities used to allocate
sites dedicated to archery. As far as

tarihi kaynaklarından anladığımız
kadarıyla, Osmanlı şehirlerinin
hemen hemen hepsinde bir ok
meydanı bulunmaktaydı. Özellikle
Bursa, Edirne ve İstanbul’daki ok
meydanları bunların en meşhurlarıdır.
Vakıf arazisi olan bu meydanlar, vakıf
hukuku ile koruma altına alınmıştır.
Misal olarak İstanbul Okmeydanı,
fethin akabinde Fatih Sultan Mehmet
tarafından bir ferman ile okçulara
vakfedilmiştir. Sultan, fermanında
bu alanın okçuluk haricinde
kullanılmasını yasaklamıştır.
Okçuluk, Mimari ve Şiir
“En uzak mesafeye ok düşürme yarışı”
olarak tarif edilen menzil atışları,
adeta okçuluğun mimariye ve şiire
açılan kapısıdır. Okçunun okunu
attığı yere dikilen taşa ayak taşı, okun
düşüp rekorun kırıldığı yere dikilen
taşa ise menzil taşı denilmektedir.
Birer abidevi eser olan bu taşlar,
üzerlerine işlenen şiirlerle de oldukça
dikkate değerdir. 19. yüzyıl kayıtlarına

one can tell from Ottoman historical
sources, almost all Ottoman towns
were literally home to an archery
field. The archery fields particularly in Bursa, Edirne and Istanbul
were the most celebrated ones. The
fields, which were originally lands
of foundations, were safeguarded by
a law on foundations. For instance,
Istanbul Archery Field was dedicated
to archers by Mehmed the Conqueror
in the aftermath of the conquest. The
Sultan enacted an imperial decree
to dictate that the field could not
be used for any other purpose than
archery.
Archery, Architecture and Poetry
Billed as “a competition to shoot an
arrow the farthest”, range shooting
is the first step of archery leading
the way for architecture and poetry.
The spot where one puts a stone to
indicate the arrow shot by an archer
is literally called a foot stone while
the spot where the arrow falls on,
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göre İstanbul Okmeydanı’nda
bulunan bu eserlerin sayısı 300’ün
üzerinde iken, günümüze sadece 40
tanesi ulaşabilmiştir.
Okçuluğun Kurumsal Yapıları:
Okçuluk Tekkeleri
Ok meydanlarının üzerinde inşa
edilen Okçuluk Tekkeleri, okçuluğun
birçok bakımdan zirveye ulaştığı
Osmanlı döneminde ortaya çıkmıştır.
Birçok şehirde bulunan bu tekkeler
günümüzdeki spor kulüpleri gibi
örgütlenmiş, meydan şeyhi olarak
isimlendirilen bir yönetici tarafından
idare edilmiştir.
Okçu olmaya karar verip tekkeye
varan kişinin hemen kabul edilmediği
bilinmektedir. Okçu adayının okçu
sayılabilmesi için yaklaşık 600
metreye ok atışı yapmış olması
ve Okçuluk Sicil Defteri’ne ismini
yazdırmış olması gerekirdi. Ancak
böyle yorucu ve sabır gerektiren bir

breaking a record is named a range
stone. These monumental stones are
noteworthy from the perspective of
poems inscribed on them. 19th century records suggest that their number
was over 300 in Istanbul Archery
Field (modern-day Okmeydani) while
only 40 them have survived.
Organizational Tenets of Archery
Lodges
Built in archery fields, Archery Lodges
rose to prominence under the Ottoman dynasty where archery peaked in
so many aspects. Situated in scores of
towns, the lodges were organized like
modern-day spots clubs do, and run
by a manager named field sheikh.
It is a fact that anybody who showed
up for archery was not allowed to immediately join a lodge. A candidate
had to shoot an arrow nearly 600
meters away first to be considered
a true archer, and be enrolled in the

eğitimin ardından tarih boyunca
bugün dahi rekoru henüz kırılamamış
Türk okçuları yetişebilmiştir. Bu
okçulardan en meşhuru ise 846,5
metrelik mesafeye ok atmış olan
Tozkoparan İskender’dir.
Tarihi miras yeniden canlanıyor
Türk okçuluğu son yıllarda yeniden
canlanmakta. Özellikle 2013 yılında
İstanbul Okçular Tekkesi’nin ihya
edilmesinden sonra ülkemizin
birçok şehrinde hem modern
hem de geleneksel okçuluk
kulüpleri açılmaya başladı. Bu
gelişmelerin ardından ise uluslararası
müsabakalarda Türk okçuları boy
gösterir oldu. Mete Gazoz, Demir
Elmağaçlı, Yasemin Ecem Anagöz,
Yeşim Bostan, Bahattin Hekimoğlu,
Yiğit Can Aydın, Naci Yenier gibi
okçularımız çok kısa bir zamanda
büyük başarılara imza attılar.

Archery Register. Such an arduous
and patience-demanding training
was what it took to raise Turkish
archers whose records have never
been broken throughout the history.
The most prominent one was Tozkoparan Iskender with ability to shoot
an arrow 846.5 meters away.
Historical heritage revives
Turkish archery has revived in recent
years. The revival of the Istanbul Archers’ Lodge in 2013 was followed by
the introduction of both modern and
conventional archery clubs in several
cities across Turkey. It was only then
Turkish archers began to take part in
international competitions. Turkish
archers including Mete Gazoz, Demir
Elmağaçlı, Yasemin Ecem Anagöz,
Yeşim Bostan, Bahattin Hekimoğlu,
Yiğit Can Aydın and Naci Yenier
have enjoyed great achievements in a
short span of time.
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İçecekleri
Summer Drinks
Havaların ısınmasıyla soğuk bir
şeyler içme isteği giderek artıyor.
Biz de sizlere bazı meyvelerin
ferahlatıcı etkisinden yaralanarak
zevkle içebileceğiniz soğuk
smoothieler hazırladık.

M

eyve bir nevi şekerdir, kalorilerine
özellikle dikkat ederek tüketmenizi
tavsiye ediyoruz. Ayrıca verdiğimiz
4 tariften ödem atıcı smoothie’nin
ayrı bir önemi var. Bazı dönemlerde
hücre dışında su birikmesi olur, buna ödem denir.
O hissi herkes bilir, özellikle sıcaklarda bu hissi
daha çok yaşayabilirsiniz, işte böyle zamanlarda
içebileceğiniz bir içecek hazırladık sizin için. Isınan
havalarda tadını çıkartmanız dileğiyle, afiyet olsun.

As the weather gets warmer, the
desire to drink something cold
increases. We have prepared you
some cold smoothies that you can
enjoy with the refreshing effect of
some fruits.

F

ruit is a kind of sugar, we recommend that
you consume it with special attention to
calories. In addition, the 4 recipe edema
shooter smoothie is of special importance.
In some periods, water accumulates
outside the cell, called edema. Everyone knows that
feeling, especially in the warmth you can experience
this feeling more, that’s when we have prepared
a drink for you to drink. Hope to enjoy the warm
weather, enjoy your meal.
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Ödem Attırıcı
Smoothie

Toplam: 1 porsiyon 
Besin Değerleri
(1 porsiyon için):
Kalori: 100
Protein (g): 1
Karbonhidrat (g): 24

MALZEMELER:
• 90 g ananas
• 2 salatalık
• 1/4 demet maydanoz
• 1/2 limonun suyu
• 1/2 tatlı kaşığı taze zencefil

TARİF:
1. Maydanozları yıkayın ve saplarını ayırın.
2. Salatalıkları soyun ve küçük küçük parçalayın.
3. Limonun suyunu sıkın.
4. Zencefili küçük küçük doğrayın.
5. Ananası birkaç parçaya ayırın.
6. Tüm malzemeleri mutfak robotuna atın ve homojen bir
şekilde karışana kadar çekin.
7. Soğuk servis yapın.

Edema Enhancer Smoothie
Total: 1 serving
Nutritional Values (for 1 serving): 
Calories: 100
Protein (g): 1
Carbohydrate (g): 24

MATERIALS: 
• 90 g pineapple
• 2 cucumbers
• 1/4 bunch of parsley
• 1/2 lemon juice
• 1/2 teaspoon of fresh ginger

DESCRIPTION: 
1. Wash the parsley and remove the stems.
2. Peel the cucumbers and cut them into pieces.
3. Squeeze the lemon juice.
4. Chop the ginger small.
5. Cut the pineapple into several pieces.
6. Throw all the ingredients into the food processor and pull until homogeneously mixed.
7. Serve cold.
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Şeftali
Havuç Smoothie

Toplam: 2 porsiyon 
Besin Değerleri
(1 porsiyon için):
Kalori: 115
Protein (g): 6
Karbonhidrat (g): 18

MALZEMELER:
• 2 şeftali (250 g)
• 2 küçük havuç (100 g)
• 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

TARİF:
1. Şeftalilerin kabuklarını soyun ve küçük parçalara
bölerek robota atın.
2. Süzme yoğurdu üzerine ekleyin.
3. Şeftali ve yoğurdu homojen hale gelene kadar robotta
çekin.
4. Havuçları soyun ve katı meyve sıkacağında suyunu
sıkın.
5. Havuç suyunu hazırladığınız şeftali ve yoğurt karışımı
üzerine ekleyin.
6. Soğuk servis yapın.

Peach - Carrot Smoothie
Total: 2 servings 
Nutritional Values (for 1 serving): 
Calories: 115
Protein (g): 6
Carbohydrate (g): 18

MATERIALS: 
• 2 peaches (250 g)
• 2 small carrots (100 g)
• 2 tablespoons strained yogurt

DESCRIPTION: 
1. Peel peaches and cut them into small pieces and throw them into the robot.
2. Add to the strained yogurt.
3. Pull the peaches and yoghurt into the robot until homogenous.
4. Peel the carrots and squeeze them in the juicer.
5. Add the carrot juice to the prepared peach and yogurt mixture.
6. Serve cold.
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Elma
Salatalık
Smoothie
Toplam: 1 porsiyon
Besin Değerleri
(1 porsiyon için):
Kalori: 125
Protein (g): 1
Karbonhidrat (g): 33

MALZEMELER:
• 1 orta boy yeşil elma
• 2 salatalık
• 1/2 limonun suyu
• 10 yaprak taze nane

TARİF:
1. Elmanın kabuklarını soyun, küçük parçalara bölerek
robota atın.
2. Salatalığın kabuklarını soyun ve birkaç parçaya bölerek
robota atın.
3. Naneleri robota ekleyin.
4. Limon suyunu robota ekleyin.
5. Tüm malzemeleri homojen oluncaya kadar karıştırın.
6. Soğuk servis yapın.

Apple
Cucumber Smoothie
Total: 1 serving
Nutritional Values (for 1 serving): 
Calories: 125
Protein (g): 1
Carbohydrate (g): 33

MATERIALS: 
• 1 medium green apple
• 2 cucumbers
• 1/2 lemon juice
• 10 leaves of fresh mint
DESCRIPTION: 
1. Peel the apples, shred them into small pieces and throw them to the robot.
2. Peel the shells of the cucumber and divide it into several pieces and throw it robot.
3. Add the mint to the robot.
4. Add the lemon juice to the robot.
5. Mix all ingredients until homogeneous.
6. Serve cold.
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Karpuz
Çilek Smoothie
Vietnam
Toplam: 6 porsiyon 
Besin Değerleri
(1 porsiyon için):
Kalori: 70
Protein (g): 1
Karbonhidrat (g): 17

MALZEMELER:
• 1 kg karpuz, dilimlenip çekirdeği çıkarılmış
• 300 g çilek
(10- 15 adet)
• 2 limonun suyu
TARİF:
1. Karpuzları küp küp doğrayın ve buzdolabı poşetine
koyup 1-2 saat buzlukta dondurun.
2. Donmuş karpuzları mutfak robotuna atın.
3. Çilekleri yıkayın ve saplarını ayırarak mutfak robotuna
atın.
4. Limon suyunu ekleyin.
5. Tüm malzemeleri homojen bir karışım oluşturuncaya
kadar çekin.
6. Soğuk servis yapın.

Watermelon Strawberry Smoothie
Vietnamese
Total: 6 servings 
Nutritional Values (for 1 serving): 
Calories: 70
Protein (g): 1
Carbohydrate (g): 17
MATERIALS: 
• 1 kg watermelon, sliced and seed removed
• 300 g strawberries (10-15 pieces)
• 2 lemon juice
DESCRIPTION: 
1. Chop the watermelons cube and put in a refrigerator bag and freeze in freezer for 1-2 hours.
2. Throw frozen watermelons into the food processor.
3. Wash the strawberries and remove them from the food processor.
4. Add the lemon juice.
5. Pull all ingredients until a homogeneous mixture is formed.
6. Serve cold.
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_
Irem Karaosmanoglu

15 TEMMUZ
15 July

Demokrasi, kelime anlamına bakıldığında
dünyadaki tüm üye veya vatandaşların,
organizasyon veya devlet politikasını
şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür
yönetim biçimi olarak tanımlanıyor.
Democracy is discribed as a management form that all citizens and
organizations have equal conditions.

T

arihe baktığımızda ise demokratikleşme
dönemimiz Islahat hareketleriyle başlıyor.
Sened-i İttifak padişahın yetkilerini
sınırlandırırken, Tanzimat Fermanı ilan
edildiği dönemdeki şartların, hak ve
özgürlüklerin korunmasını ifade ediyor. Bu ferman
beraberinde ülkede düşünce farklılıkları oluşmaya başlıyor
ve sonrasında Osmanlı Devletinin ilk ve son anayasası
olarak bilinen ve padişahın yanında yer alacak bir meclisin
varlığının kabul edildiği Kanun-i Esasi ilan edilerek
uygulamaya koyuluyor.
Tarihimize başka bir açıdan baktığımızda da kahramanlık
öyküleriyle, zaferlerle dolu. Bu topraklarda yetişen
kahramanların hikayeleriyle büyüyen bizler, olası bir
durumda aynı cesaret ve adanmışlığı göstermemiz ve
topraklarımıza gelecek herhangi bir tehdidin önünde
durarak gelecek nesillere örnek olmamız gerektiğinin
bilincindeyiz.
Bu bilinçle bir ve beraber olmanın en güzel örneğini
gösterdiğimiz, demokrasimizi korumak için seferber
olduğumuz 15 Temmuz gecesinde köprüde başlamış ve
tüm Türkiye’ye yayılması amaçlanmış darbe girişimini
engelleyerek kahramanca mücadele edip canlarını siper
eden şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz.

W
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hen we look at our history, our
democratization process began
with Islahat Reforms. Even if
‘Sened-i İttifak’ limits Sultan’s
autority, Tanzimat Reforms
signifies conversation of condition, right, and
freedom of that time.
Thanks to these reforms, diversity of ideas
arrised and then Kanun-ı Esasi (The first and
last Ottoman law) was made applicable. When
we look at our history from the other hand, it
is full of epic stories and victories. Because we
have grown up with these stories, we know that
we must act in same way and same bravery
in a probable condition. With the same conscious, we memorialize our martyries of 15th of
July who shield with their own’s body in order
to prevent our country from the strike attempt
and want to protect our democracy.
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Talha Kabukçu

Avrupa’ya Uzanan Yol:

28 Mehmet Çelebi’nin
Paris Sefaretnamesi

v

The Road to Europe:

28 Mehmet
Çelebi’s Book
of Embassy for
His Mission in
Paris
For this month’s edition, we follow
an intriguing path leading to Paris
under the guidance of the 28th
Janissary battalion. This article
covers 28 Mehmet Çelebi, who carved
out a major niche for himself in the
Turkish history for his book of embassy
(sefâretnâme), and his mission in
Paris. We know about books of travel
but what about books of embassy? Why
does Mehmet Çelebi’s book matter?

v

Bu ay, Yeniçeri Ocağının 28. ortasından Paris’e uzanan ilginç bir
yoldan yürüyoruz. Yazımızda, sefaretnamesi ile tarihimizde önemli
bir yer edinen 28 Mehmet Çelebi’yi ve Paris Sefaretnamesini ele
alacağız. Seyahatnameleri biliyoruz, peki sefaretname nedir?
Mehmet Çelebi’nin eseri neden önemli?

B
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iraz daha geriden başlayalım isterseniz:
İnsanlar; yaşadıkları olayları tarih boyunca
farklı araçlarla kaydetmeye ve geleceğe
aktarmaya çalışmışlardır. Mağaralarda
yaşayan ilk insanlar ağızlarına aldıkları boyalı
suları duvara püskürterek desenler yapmış, adeta “biz
buradayız, yaşıyoruz” demişlerdir. İşaretler, resimler,
yazının bulunması ve gelişerek devam eden yeni
iletişim kurma biçimleri… İnsanoğlunun olayları kayıt
altına alması böyle ilkel araçlarla başlasa da yazının
bulunmasıyla anlatı türleri ve biçimleri giderek gelişmiş,
kendine özgü nitelikleri bulunan türler oluşmaya
başlamıştır. Ticaretin yaygınlaşması, dolayısıyla
seyahatlerin artmasıyla, gezi yazılarının toplandığı
seyahatnameler ortaya çıkmıştır. Seyyahların gezip
gördükleri coğrafyaları kendi üsluplarınca anlattığı bu
metinler, Orta Çağ’dan başlayarak günümüzde hâlâ
devam eden, okuması oldukça keyifli bir yazınsal türü
oluşturmuştur.
Sefaretnameleri ise devlet tarafından görevlendirilmiş
bürokratların gittiği yerleri anlattığı resmî belgeler
olarak tanımlayabiliriz. Fakat bu metinler de tıpkı
seyahatnameler gibi, geçmişte yaşanan olayları
anlamak, farklı kültürler arasındaki ilişkileri incelemek
ve gündelik hayatta insanların nasıl yaşadığını
öğrenebilmek için önemli birer tarihî kaynak olarak
değerlendirilir. Bu nedenle, 28. Mehmet Çelebi’nin Paris
Sefaretnamesi de özellikle bahsi geçen konulara ilgi
duyan meraklıların kütüphanesinde hatırı sayılır bir
yere sahiptir.
Osmanlı Devleti’nin topraklarını genişletmek yerine
diğer ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmeye yönelik adımlar
attığı bir dönemde, yani Lale Devri’nde dört yüz kişilik
bir heyetle yola çıkan Çelebi, dönemin Fransız Kralı
XV. Louis ile görüşmeye giderken birçok olay yaşar.
Çelebi, sefaretnamesinde anlattığı bu olaylarla bizleri
yalnızca geçmişe götürmekle kalmaz, aynı zamanda
dikkatli okurlara farklı bir kültürün toplumsal davranış
biçimlerini inceleme ve çözümleme imkânını da verir.

L

et’s take a look at its background to begin
with: People have always made effort to keep
records of and hand down their experiences
throughout the history by a variety of means.
Early humans living in caves sprayed watercolor for designs over the walls to indicate “we are here
and this is where we live”. Signs, drawings, invention
of writing and ever-growing modes of communication...
While people began to keep records of things by such
primitive means, narrative variations and forms kept
improving upon the advent of writing, with new characteristic genres developed. Trade growth and enhanced
travel opportunities led the way for the introduction of
travel books with travel articles. The accounts of travelers in their own style for the lands they visited brought
about a literary form fun to read as it has been around
since the medieval times.
Books of embassy are official reports through which
bureaucrats assigned by a government recount their
experiences in foreign lands. However, these accounts
are billed as major historical sources to gain insight
into the past events, examine relations among various
cultures and find out about lives that people lead
on a daily basis. That is why the Book of E mbassy
by 28 Mehmet Çelebi occupies a significant place
especially in the libraries of enthusiasts keen on the
aforementioned matters.
Having embarked on the journey in company with
a delegation of four hundred members during the
Tulip Era when the Ottoman Empire was taking steps
to improve relations with other nations rather than
expanding territories, Çelebi went through a lot on
his reception by Louis XV, the King of France. Çelebi
not only harkens readers back to the past through
his accounts in the book of embassy but also offers
attentive ones an opportunity to review and analyze
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28 Mehmet’in sefaretnamesinde en çok göze çarpan ise
Fransız halkının Osmanlı heyetine yönelik merakıdır:
“Kanal ile gelirken halkın bizi seyretmeye rağbeti öyle
bir mertebede idi ki, dört beş saatlik yerlerden gelip
nehrin kenarından bizi seyrederlerdi ve birbirlerinin
önüne geçmek isterken nehrin kenarından suya
düşerler idi.” diyen Çelebi; aynı zamanda halkın, heyeti
yemek yerken görmek istediğinden de bahseder. Öyle
ki bir süreliğine Paris sosyetesinin ilgi odağı Kral ve
saraylılar değil, Mehmet Çelebi ve Osmanlı heyetinin
iftar sofrası olmuştur.
İki ülke arasında yaşanan bu görüşme, savaş
meydanlarında edinilen ve siyasi hesaplara göre
biçimlendirilen Türk imajını değiştirmiştir. Çelebi’nin
kültürü ve yaşam tarzı, bu imajın yeniden kurulmasına
etki eden unsurlar olmuştur. Ziyaret, aynı zamanda
bir sanat akımı olan Turquerie’nin Avrupa’da
yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. Bizim açımızdan ise
bu seyahat, Batı’yla tanışma serüvenimizin başlangıcı
sayılabilir. Bilindiği gibi, seyahatlerde tek taraflı bir
etkilenme değil, karşılıklı bir etkileşim vardır: Bu
seyahat sayesinde Türk heyeti, Avrupa’da icra edilen
bazı sanat dallarını keşfetme imkânı bulmuştur.
Örneğin, ilk defa bir opera izleyen Mehmet Çelebi,
gördüklerini şöyle anlatır: “Bunun(opera) aslı bir
hikâyeyi canlı göstermek. Her hikâyeyi bir kitap edüp
basmışlar. Hepsi otuz kitap olmuş. Her birinin adı var.
Her mecliste bir başka hikâyeyi henüz oluyormuş gibi
gösterdiler.”
28 Mehmet Çelebi’nin sefaretnamesi; İstanbul’dan
Paris’e uzanan bir yolculuktan derlenen tarih ve kültür
dağarcığımızı zenginleştirecek birçok önemli ayrıntıyı,
geçmişten günümüze taşıyor.
(Kaynak: Paris’te Bir Osmanlı Sefiri Yirmi Sekiz
Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi, İş
Bankası Yayınları, İstanbul: 2019)

social patterns in behaviors adopted by a foreign
culture.
The most striking element of 28 Mehmet’s book of
embassy is how curious the French people were about
the Ottoman delegation: “As we were going through
the canal, people were so keen on watching us that
they would travel for four to five hours to follow us on
the river bank, and fall in the water as they were trying
to moving ahead of one another” says Çelebi. He also
recounts how the people were interested in seeing the
delegation dine. So much so that the upper class in
Paris was focused on fast-breaking meals of Mehmet
Çelebi and the Ottoman delegation, not the King
himself and the courtiers.
The meeting between two lands transformed the
opinions about Turks characterized by battlefields
and political interests. Çelebi’s sophistication and
lifestyle played an influential role in the reconstruction
of such opinions. The visit also paved the way for the
Europe-wide expansion of Turquerie, an art movement.
From the Ottoman perspective, the travel could be
regarded as the inception of the empire’s journey of
acquaintance with the West. As it is well known, a
travel is a two-way street in terms of interactions. This
visit provided the Turkish delegation with a chance
to explore some forms of art performed in Europe. For
instance, Mehmet Çelebi, who had been to an opera for
the first time, recounts what he saw as follows: “This
(opera) is intended to tell a story in action. Each story
is printed in a book. All make thirty books. Each has a
title. They displayed another story in each session as if
they were actually coming true.”
28 Mehmet Çelebi’s book of embassy offers accounts
about his journey from Istanbul to Paris, along with
significant details to take one’s knowledge of history
and culture to the next level.
(Source: Paris’te Bir Osmanlı Sefiri Yirmi Sekiz
Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi, İş
Bankası Publications, Istanbul: 2019)

Püf Noktası
Tips
92

Temmuz/July 2019 93

Hanzade Temiz
TAZE PORTAKAL SUYUNU
ARTIRMAK İSTİYORSANIZ
Portakalları sıkmadan önce soğuk suda
bekletirseniz elde edilecek portakal
suyu miktarını yarı yarıya artırırsınız.
HOW TO GET MORE JUICE OUT
OF ORANGES
If you keep oranges in cold water
before squeezing them, you will get
fifty-percent more juice than you
would normally do.
BOYA BADANA
KOKUSUNDAN
KURTULMAK İÇİN
İki büyük baş soğanı
soyup ikiye bölün ve
bir kap suyun içine
atın. Hazırladığınız bu
kabı, boya kokan odada
kokuyu alana kadar bekletin.
Şayet odadaki boya kokusu gitmezse,
iki soğan yerine dört soğanla aynı işlemi
tekrarlayabilirsiniz.
YAĞLI VEYA PİS
ŞİŞELERİN İÇİNİ
TEMİZLEMEK İÇİN
Şişeyi önce deterjanla yıkayın.
Ardından, duruladığınız
şişenin içine sodalı su koyarak
beş dakika kadar şişeyi
çalkalayın. Beş dakika sonra,
sodalı suyu boşaltmadan, içine
kahve telvesi ilave ederek
şişeyi 2-3 dakika daha sallayın.
Bu sekilde sallanan şişe, kısa
bir zaman sonra yağlardan
tamamen temizlenmiş duruma
gelecektir.
HOW TO CLEAN OUT OILY
OR DIRTY BOTTLES
First of all, wash the bottle
with detergent. Then, put
some carbonated water into
the rinsed bottle, and shake
the bottle for five minutes.
Add some coffee grounds
into it without discharging
the carbonated water and
shake the bottle for 2 to
3 minutes. Being shaken
that way, the bottle will be
completely rid of oil.

HOW TO GET RID OF PAINT AND
WHITEWASH SMELL
Peel two large onions, cut them into
two and put them in a bowl. Keep the
bowl in the room with the paint and
whitewash smell. If the smell does not
go away, do it again with four onions.

KEKLERİNİZİN TAZE KALMASI İÇİN
Yaptığınız keki taze tutmak için bir parça ekmeği
kekle aynı kutuya koyun. Böylece kekinizin ömrü
daha uzun olur.
HOW TO KEEP CAKES FRESH
Keep a loaf of bread with cakes to keep them
fresh. They will last longer.

SIKIŞAN FERMUARI AÇMAK İÇİN
Sıkışan fermuar dişlerinin üzerini kurşun
kalemle karalayın. Fermuar açılacaktır.
HOW TO FIX A STUCK ZIPPER
Rub a pencil tip on the teeth of the zipper.
The zipper should be unstuck.

AHŞAP MOBİLYALARDAKİ ÇİZİKLER İÇİN
Ahşap mobilyalarınızdaki ufak çizikleri cevizle ovalayarak
onarabilirsiniz. Böylece mobilyanızdaki çizikler yerini doldurmuş
olacaktır.
HOW TO GET RID OF SCRATCHES IN WOODEN
FURNITURE
Rub minor scratches in wooden furniture with walnut. This
helps filling in the cracks of scratches in furniture.

Bilgi
Information
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KİTAP TAŞIMA
KAMPANYASI
Kitap okuma alışkanlığının
geliştirilmesi ve eğitim-kültür
alanındaki gelişmelere katkı
sağlanabilmesi amacıyla,
kişilerin birbirlerine
göndereceği ve ticari olmayan
posta kargosu/kargo ve APS
Kurye gönderileri indirimli
olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca varış yeri okul olan
kırtasiye, giysi vs. gönderileri
de bu kampanya dahilindedir.

BOOK SHIPPING OFFER
Any non-commercial mail/
parcel and any express
mail service provided by a
courier with a content of any
book is now delivered at a
discount in an effort to foster
a reading habit and offer an
input for educational and
cultural initiatives. The offer
also covers any shipment of
stationery and clothing etc.
to schools.

PTT KARGOMAT
Ptt Kargomatlar, kabul
esnasında alıcının cep
telefonu bilgilerinin alınması
şartıyla adrese teslimi
sağlanamayan ihbarlı
gönderilerin veya PTT iş
yerinde kabul sırasında
Kargomat varışlı seçilen
gönderilerin müşterilerimiz
tarafından mesai saatleri
dışında da kolayca teslim
alınabilmesini sağlamaktadır.

PTT KARGOMAT
PttKargomat enables
customers to pick up their
delivery out of office hours
from a parcel locker at the
nearest location for 24/7
when any shipment arrives
to a target location where
the recipient is not available
at the time or any shipment
sent with the intention to be
picked up from a Kargomat.

PTTBANK İNTERNET
BANKACILIĞI
Pttbank İnternet Bankacılığı
Sözleşmesi’ni imzalayarak
hesabınız üzerinden; para
transferi, GSM, telefon,
elektrik, su, doğalgaz ve
anlaşmalı kurum tahsilatı,
Motorlu Taşıt Vergisi (MTV)
ödemesi, trafik ceza ödemesi,
HGS bakiye yükleme, HGS
geçiş sorgulama, HGS bakiye
sorgulama, banka kredi kartı
tahsilatları ve anlaşmalı kurum
işlemlerini yapabilirsiniz.

PTTBANK ONLINE
BANKING
PTTbank’s Online Banking
Agreement allows customers
for money order, collection
of GSM and utility bills by
contracted utilities, topup for mobile phone lines,
payment of motor vehicle
tax (MVT), of tickets for
traffic violations, high-speed
toll top-up, high-speed
toll inquiry for crossing,
high-speed toll for account
balance and collection of
credit card payments by
contracted banks.

BORSA HİZMETİ
PTT’nin borsa hizmeti ile
Türkiye’de yaşayan tasarruf
sahipleri de borsaya büyük
şehirlerde yaşayanlar kadar
kolaylıkla girebilecek ve
tüm yatırım seçenekleri ile
kapsamlı hizmet alabilecekler.
Tasarruf sahipleri borsada işlem
yapabilmeleri için gereken
evrakları tüm PTT iş yerlerinden
edinebilecek ve PTT aracılığı
ile para yatırma ve çekme
işlemlerini masrafsız olarak
gerçekleştirebilecekler.

YÖRESEL ÜRÜN
KAMPANYALARI
İl ve ilçelerde, yöreye has
ürünlerin belirlenen tarihlerde
alıcılara ulaştırılması için
kampanyalar düzenlenerek
üreticilerimiz desteklenmekte,
müşterilerimiz yöresel
ürünlere daha hızlı ve güvenle
ulaşmaktadır.

E-PTTAVM.COM
ePttAVM.com alışverişlerinde
kullanılan kredi kartı bilgileri
sistemde tutulmamakta
veya üçüncü şahıslar ile
paylaşılmamaktadır.
ePttAVM.com’dan yaptığınız
tüm alışverişlerin ödemeleri
öncelikle PTT kontrolündeki
bir havuz hesabına
geçirilmekte, alışveriş işlemi
tamamlandıktan sonra havuz
hesabında tutulan ödemeler
PTT tarafından iş ortaklarının
hesabına aktarılmaktadır.
Üründe sorun çıkarsa, havuz
hesabında bekletilen ödeme
iş ortağına aktarılmamakta;
kullanıcıya iade edilmektedir.
ePttAVM ile paranız ve
alışverişiniz %100 güvence
altındadır.

E-PTTAVM.com

STOCK EXCHANGE SERVICE
The Turkish Post’s stock
exchange service enables
stockholders to go to the
stock exchange and draw on
an extensive set of services
with any investment options
just like it does for urban
habitants. Stockholders are
free to acquire any papers
required for stock exchange
transactions at any Turkish
Post office, and execute
transactions such as cash
deposit and withdrawal for free
through the Turkish Post.

LOCAL PRODUCT OFFERS
Local producers are
promoted as a part of offers
to deliver local produces of
urban and rural settlements
on designated dates while
customers get to enjoy them
in a faster and safer fashion.

No credit card data is stored
on ePttAVM.com for shopping
purposes or disclosed to any
3rd parties. Any payment
made for any shopping item
on ePttAVM.com is initially
communicated to an escrow
account under the control of the
Turkish Post. Once the shopping
transaction is completed, any
payment retained in the escrow
account is deposited by the
Turkish Post to the account of
the respective business partner.
Should the product in question
be problematic, the payment
retained in the escrow account
is not deposited to the account
of the business partner, and
instead refunded to the client.
This safeguards your money
and shopping transactions
100%.
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SUDOKU

CROSSWORD

Yüksek
Resimdeki düzey eğitim
veren kurum
sanatçı
Amirler

5

Yumuşak
başlı

Bağlanan
şey, bağ

İnandırma

Dört tekerli
at arabası

Arjantin
plakası

Bir meyve

Bir nota

Demir uçlu
tarım aracı

Parlatıcı
madde

Âşık, tutkun

Saatin
altmışta biri

Sporda
başlama

9

Evlenmeye
hazırlanmış
kız

Eğilim

Şehirde
halka açık
bahçe

Yapıda
kullanılan
kalınca ağaç

Yıldırım

Yüz, çehre
Nefes darlığı
hastalığı

Toplantı,
düğün

4

Düzen,
düzenleniş

Sık gözlü ağ

Yumuşak bir
mineral

Çok ince
gözenekli
dokuma
Çok çabuk
korkan

Bir şeyin
olmasını
isteme

Yazı yazma
aracı

2

5
7

7

2
7 3

8
6

3
9
3

4
1

7
3 1
5 6

3 1

7 5

6

7 6
9 4

2

1

5

3 8

7
2

9
8
5 2

9 1
5

6 1
2
7

3
8

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

9

6
8

5
7

8
3
5 9
6

8 4
9

8

6 5
3
4
6 9

2
6

7 1

2

8
3
3 7

2
3 1

1
7 8

4
3

2
7 9

9

7
8 2
6
9
9
8

5

4

1 9
7
4 2
8

ÇÖZÜMLER

Camide ezan
okunan
yüksek yapı

SOLUTIONS

Yurtlanma

2

Kuruluş

Erkekler

Müsaade

6

Yassı demir
çelik ürünü

Alt

CÜNEYT ARKIN

Tellür imi
Yunanistan'ın
başkenti

7

1

2

3

4

5

Ü5
N E
İ
V D
E A
R K
S İ
S A İ K
S T A
Ö T E
I
K
U2 M M A
İ L
K İ N E
Z A M
Z İ R
N E7 S
P U L
C Ü
M
S E
R
P1 A

Süzgeç

Bir tür
yapıştırıcı

Nesneye
ilişkin

4
3 5
1
6
7

Mitoloji
Bir nezaket
sözü

5
7

7 3
4 9

2
Kusur, özür,
bozukluk

Mavera

1 9

Yeterli

Doğruluktan
ayrılmayan

Ölçünlü, tek
biçim

Devin
duyumu

3

HARD

9 1

4

9 3 6
8 7 1
7 4
1 7 4 6
9

Bağırma

Kadın
paltosu

5 7
4 6
9

4

Gerçeklik

ZOR

MEDIUM

3 5 2 8

5 9
7 4 1
1 9 3

Sonsuza
değin

ORTA

EASY

9

Genişlik

Çok seyrek

1

KOLAY

Parasal

İsyankarlık

Tatlı sözlere
aldanma

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

SUDOKU

6

7

8

9

U
Y
S
A
L

T
A
L
İ
K
M4 A
A
N D
T Ü
O R
Ü
İ S
S T
K
A T
N E

R
A
B
I
T
A
T
A
L
K
T
E
S
İ
S
M

İ
R K I
A N
A S
E
T
N M A
D E R
E R T
R T
E S8
A K
C
İ R
Z6 İ
A C
N A
E L
Ü Z

İ9
G
N
E N
C İ L A
İ L İ K
R E N D
L3
İ
N E K
İ B A T
D E F O
A T İ R

E

S

İ

9
3
8
1
6
7
4
5
2

6
2
7
9
5
4
3
8
1

1
5
4
3
8
2
6
9
7

7
9
1
6
3
8
5
2
4

3
8
2
7
4
5
9
1
6

5
4
6
2
9
1
8
7
3

2
6
3
5
1
9
7
4
8

8
7
9
4
2
3
1
6
5

4
1
5
8
7
6
2
3
9

5
4
8
1
7
2
3
6
9

7
6
9
5
3
4
1
2
8

2
1
3
8
6
9
4
5
7

6
5
7
4
2
1
8
9
3

9
8
2
3
5
7
6
4
1

1
3
4
9
8
6
5
7
2

3
9
6
7
1
5
2
8
4

4
2
1
6
9
8
7
3
5

8
7
5
2
4
3
9
1
6

8
6
5
7
2
9
4
1
3

1
4
2
3
6
8
7
9
5

9
3
7
5
4
1
8
6
2

4
5
8
6
1
2
9
3
7

2
7
9
4
5
3
6
8
1

6
1
3
8
9
7
2
5
4

7
8
1
9
3
4
5
2
6

5
2
4
1
8
6
3
7
9

3
9
6
2
7
5
1
4
8

4
3
7
2
9
1
6
8
5

9
5
1
6
8
7
2
4
3

6
2
8
4
5
3
9
7
1

5
4
2
7
3
6
8
1
9

7
8
6
1
2
9
5
3
4

1
9
3
8
4
5
7
6
2

3
7
9
5
6
4
1
2
8

2
6
4
9
1
8
3
5
7

8
1
5
3
7
2
4
9
6

6
7
1
4
2
8
3
5
9

2
3
8
5
1
9
4
7
6

5
4
9
7
3
6
1
2
8

7
2
6
8
9
4
5
3
1

3
9
4
2
5
1
8
6
7

8
1
5
3
6
7
2
9
4

4
8
2
9
7
3
6
1
5

9
6
3
1
8
5
7
4
2

1
5
7
6
4
2
9
8
3

8
6
1
9
5
7
4
3
2

9
5
2
3
4
8
1
6
7

3
7
4
1
2
6
8
5
9

7
1
5
8
3
4
2
9
6

2
4
9
6
1
5
3
7
8

6
8
3
7
9
2
5
4
1

4
9
7
5
8
1
6
2
3

5
3
8
2
6
9
7
1
4

1
2
6
4
7
3
9
8
5

HAZIRLAYAN / EDITOR: Bertan Kodamanoğlu
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#ptthayatıniçinde etiketiyle Twitter ve
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