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Değerli .tr

Okuyucuları
Valued .tr magazine readers,
Temmuz ayının 15’inde, gece
yarısı demokratik rejimin
kalbi olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi başta olmak üzere
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,
Başbakanlık gibi devletimizin
ve milletimizin seçkin kurumları
FETÖ’nün topyekûn saldırısına
uğradı.

C

umhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın idaresi, milletimizin basiret ve ferasetiyle bu uğursuz gece sabaha karşı aydınlanıverdi. Ne var ki kanlı gecenin sonunda
240 vatan evladı şehit oldu, aynı zamanda
iki binin üzerinde de vatandaşımız yaralandı. İstikbal ve istiklalimiz için canını ortaya
koyarak yaralananlara Allah’tan şifa diliyorum. Mukaddes Türkiye toprağı için şehit
düşenlere ise Akif’in beytiyle seslenmek istiyorum: “Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana âgûşunu açmış duruyor
Peygamber.”
23 Aralık 1876 tarihli Anayasa’ya göre kurulan Meclis-i Mebusan’dan itibaren önemli
bir demokrasi geleneğine sahip olan Türkiye, bu çapta bir saldırıyla ilk defa karşı karşıya kaldı. Aşağı yukarı 150 yıllık demokratik
rejimi benimseyen ve özümseyen milletimiz, hiç kuşkusuz bu uğursuz gecenin ardından evrensel ve insanî bütün demokratik

This ominous night ended in the small hours
thanks to the leadership of Turkish President Recep Tayyip Erdoğan and Turkish nation's prudence
and foresight. However 240 of country's children
were martyred during this bloody night and more
than two thousand citizens were injured. I wish
those who risked their lives for our future and independence, to get well soon. I would like to call
out to those martyred for the Turkish country with
a couplet by poet Akif:
“The martyred son of the martyr, do not request
a grave,
For the prophet awaits you with an open embrace.”
Turkey has a substantial democratic tradition since
the Grand National Assembly was established based on the constitution dated December 23rd 1876,
and the nation had never encountered an attack of
this scale. There is no doubt that our nation that
has adopted and internalised a nearly 150 years

On the midnight of July 15th,
FETO waged an all-out war
particularly on the heart of
democratic regime Turkish
Grand National Assembly, and
on distinguished institutions of
Turkish state and nation as the
Presidential Complex and Prime
Minister's Office.

Prof.Dr.Şeref Ateş
Başkan / President
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değerleri fazlasıyla sahiplenmiştir. Tıpkı
Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde olduğu
gibi milletimiz: “Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz”
diyerek, kendi iradesine ve demokrasiye sahip çıkması takdire değerdir.
Demokrasi dışı müdahalelerden medet
umanlara milletimizin büyük bir ders verdiğini de belirtmek gerekiyor. Mehmet Akif’in
şu beyti, milletimizin ferasetini ve dirayetini
de yansıtmaktadır:
“Âtîyi karanlık görerek azmi bırakmak,
Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak!”
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, imparatorluk
varisi bir devlet olmasının yanında güçlü
bir millet sistemine de sahiptir. O yüzden
Akif’in de belirttiği gibi, 16 Temmuz sabahından itibaren geleceği karanlık görmeden
azimle çalışmaya devam ettik. Öyle ki, Enstitümüzün düzenlediği ve bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz Türkçe Yaz Okuluna
46 ülkeden 540 kursiyer, davetimize icap
ederek Türkiye’ye geldiler. 25 Temmuz-27
Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen
Türkçe Yaz Okuluna katılan kursiyerlerimizi
sırasıyla Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kocaeli, Giresun,
Isparta, İzmir, Karabük, Sakarya, Samsun,
Ankara ve İstanbul’da ağırladık. Türkçeyi
yerinde öğrenme ve Türk kültürünü tanıma fırsatı bulan kursiyerlerimiz, 27 Ağustos 2016’da Türkçe Bayramı’na katıldılar.
Dil ve insan hayatının iç içe serüveninin,
Türkçenin zenginliği vurgusuyla hazırlanan “İnsan ve Türkçe” temalı programda,
öğrencilerimiz dünyaya barış, dostluk ve
sevgi mesajlarını “Türkçe” gönderdiler. Pekin’den Londra’ya, Moskova’dan Kahire’ye
farklı coğrafyalarda yaşayan kursiyerlerimizin davetimize uyarak Türkçe Bayramı’na
iştirak etmeleri hiç kuşkusuz Türkiye’nin
başarısıdır. Türkiye’nin gönül coğrafyasında
ve dünyadaki etkinliğinin artmasıyla uluslararası organizasyonlarda daha çok söz sahibi olacağımızın göstergesi olmuştur. Türkçe
Bayramı’nın himayelerinde gerçekleştiren
Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizi her anlamda destekleyen Başbakanımız Binali
Yıldırım’a, Mütevelli Heyet Başkanımız ve
Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na,
Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı’ya,
Millî Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’a,
Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e teşekkür ve şükranlarımı arz ederim. Daha güzel
ve daha dolu sayılarda buluşmak üzere muhabbetle…

old democratic regime, strongly embraced all universal and humane values after this ominous night.
In line with Mehmet Akif Ersoy's verses, Turkish
nation replied as follows:
“We will put out the fire on our chests even if the
hell attacks,
This is the right way, we will proceed and never
consider returning”
It is praiseworthy that the Turkish nation claims
its own will and also democracy.
It must be stressed that the nation taught a painful
lesson to those who appeal to anti-democratic interventions. The following verse by Mehmet Akif
reflects the foresight and wisdom of our nation:
“Giving up on will, thinking that the future is
dark,
Surely this must be the most cowardly of deaths!”
State of the Republic of Turkey is a successor of
an Empire as well as possessing a strong national
structure. This is why as Akif pointed out, we have
proceeded with determination as of the morning
of July 16th without believing that the future is
dark. Such that 540 trainees from 46 countries
arrived in Turkey accepting our invitation for the
Seventh Turkish Summer School organised by our
Enstitü. We have hosted the trainees who attended
the Turkish Summer School held between July 25th
and August 27th in Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa,
Çanakkale, Denizli, Edirne, Kocaeli, Giresun, Isparta, İzmir, Karabük, Sakarya, Samsun, Ankara
and İstanbul respectively. Our trainees who got the
opportunity to learn Turkish and Turkish culture
on site, attended the Turkish Festival on August
27th 2016. Our students gave the world their peace, firendship and amity messages in “Turkish”
in the event with the theme “Man and Turkish”,
designed with emphasis on the interwoven journey
of language and man and richness of Turkish language. Trainees from various regions from Beijing
to London, from Moscow to Cairo honoured our
invitation and participated in the Turkish Festival
which is undoubtedly an achievement for Turkey.
It is a sign that with the increased influence of
Turkey both in its region and in the world, we will
have more say in international organisations.
I would like to express my appreciation and gratitude to esteemed Turkish President under whose
auspices Turkish Festival took place, Turkish Prime Minister Binali Yıldırım who supported us in
every sense, Turkish Minister of Foreign Affairs
and Chairman of Yunus Emre Foundation Board
of Trustees Mevlüt Çavuşoğlu, Turkish Minister of
Culture and Tourism Nabi Avcı, Turkish Minister
of National Education İsmet Yılmaz, and Turkish
Minister of Finances Mehmet Şimşek. Hope to
meet in better issues with more content, sincerely...
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❏ ANADOLU ATEŞİ
Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, farklı yörelerden derlenmiş üç bin halk
dansı figürü ve halk müziğini barındıran özgün bir proje. Ekip, halk
danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinler ile sentezleyerek kültürel bir şölen sunuyor.

6, 13, 20, 27 EYLÜL, 21.15
ASPENDOS ANTİK TİYATRO, ANTALYA

Bu özel etkinlikte, 1500 kişilik deniz kenarı oturma düzeninde,
birbirinden farklı kahveleri tadabilir ve mükemmel atıştırmalık
lezzetler ile gününüzü taçlandırabilirsiniz. Konusunda uzman isimlerden öğreneceğiniz bilgilerle kahveye çok daha farklı gözlerle
bakacaksınız.

14, 15, 16 EKİM, 12.00
İZMİR ARENA

❏ FIRE OF ANATOLIA
Fire of Anatolia that takes its source from Anatolia's millennia old
mythological and cultural history, is an authentic project that
presents three thousand dance moves and folk songs from distinct
regions. Group puts a cultural feast on the stage by combining folk
dances with other dance disciplines as ballet and modern dance.

6th, 13th, 20th, 27th SEPTEMBER, 9.15 P.M.
ASPENDOS ANCIENT THEATRE, ANTALYA

❏ İZMİR KAHVE FESTİVALİ

GE
STA

❏ IZMIR COFFEE FESTIVAL
In this special event with a seating arrangement by the sea for
1500 visitors, you may taste coffee varieties and perfect delicate
snacks may make your day. You will view coffee from a different
perspective as you learn about coffee from experts in the field.

14th, 15th, 16th OCTOBER, 12 P.M.
IZMIR ARENA

AL
TIV
FES

ZİK
MÜ
❏ İSTANBUL DERVİŞLERİ
Canlı tasavvuf müziği ve 360 derece video sunumu eşliğinde ve
etkileyici atmosferde enfes bir sema gösterisi. İstanbul Dervishes’ın düzenlediği sema gösterisi, dünyanın dört bir yanından
yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

6, 10, 13, 17, 24, 20, 27 EYLÜL, 19.00
HOCAPAŞA KÜLTÜR MERKEZİ, İSTANBUL

❏ ISTANBUL DERVISHES
A spectacular whirling dervish show in an impressive atmosphere
accompanied by live Sufi music and 360 degrees video presentation.
Whirling dervishes show by Istanbul Dervishes continues to attract
crowds all over the globe.

6th, 10th, 13th, 17th, 24th, 20th, 27th SEPTEMBER 7 P.M.
HOCAPAŞA CULTURE CENTRE, ISTANBUL

SIC
MU
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KON
❏ İLHAM GENCER DÖRTLÜSÜ
Denizde Caz 2016, Türk caz sahnesinin yaşayan efsanesi İlham
Gencer konseri ile sona eriyor. İki set halinde gerçekleştirilecek
olan etkinlik, İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferini fon alarak
yapılacak.

24 EYLÜL, 19.00
THE PRIMETIME CRUISE, İSTANBUL

❏ İLHAM GENCER QUARTET
Jazz on the Sea 2016 closes with the performance by the
living legend of Turkish jazz scene 'İlham Gencer'. The unique
atmosphere of Bosphorus will be the background of the event to
be held in two sets.

SEPTEMBER 24th , 7 P.M.
THE PRIMETIME CRUISE, ISTANBUL

T
CER
CON

Gİ
SER

❏ İÇİNDE KİM VAR?
İnci Eviner’in 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanat serüveni
İçinde Kim Var? başlıklı bir retrospektifte bir araya geliyor. Sergi,
sanatçının desenden resme, videodan yerleştirmeye, fotoğraftan
heykele uzanan zengin ifade arayışının gelişim ve dönüşümünü
yansıtıyor.

23 EKİM’E KADAR
İSTANBUL MODERN

❏ WHO IS IN YOU?
❏ TÜRK SİNEMASINDA USTALAR:
LÜTFİ AKAD
Etkinlik, geliştirdiği sinema diliyle kendisinden sonra gelen yönetmenlere öncülük eden Lütfi Akad’ın sinemasına ışık tutuyor. Sergi,
yönetmenin bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış set fotoğrafları,
film kareleri, orijinal senaryolar ve afişler gibi 100 parçalık arşiv
malzemesini bir araya getiriyor.

Inci Eviner's art journey from 1980s to date can be seen in
a retrospective titled 'Who is in You?'. Exhibition represents
development and transformation of artist's profound search for
forms of expression from design to painting, video to installation,
and photography to sculpture.

UNTIL OCTOBER 23rd
ISTANBUL MODERN

31 ARALIK’A KADAR
İSTANBUL MODERN

❏ MASTERS IN TURKISH CINEMA
LÜTFİ AKAD
Event sheds light on cinema of Lütfi Akad, who guided the
directors that followed with the cinema language he developed.
Exhibition features 100 pieces of archive documents such as unseen set photographs, frames by the director, original screenplays
and film posters.

UNTIL DECEMBER 31st
İSTANBUL MODERN

ION
BIT
I
H
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July 15th

Turkish Nation Made History

Türk Milleti

Destan
Yazdı

15 TEMMUZ

H

alkın oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımızı, meşru Hükümetimizi
ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizi
hedef alan bu hain saldırı, Türk milletinin birlik içerisinde direnmesiyle
bertaraf edildi. Türk milleti ülkesini, demokrasisini,
onurunu ve istikrarını korudu. Milletimizin barış
içinde ve sadece kendi iradesine bağlı olarak yaşama kararlılığını bütün dünya gördü. “Her şerde
bir hayır vardır.” düşüncesinden yola çıkarak bu
hain saldırıdan, ülke ve millet olarak daha güçlü
çıktığımızı biliyoruz. Türkiye’miz şüphesiz Türkçe
öğrenmek isteyenler için; Türkiye’yi gezmek, keşfetmek ve anlamak isteyen dünya vatandaşları için
ve yatırımcılar için bir cazibe noktası olmaya devam edecek.

Anayasa ile kurulan hür Türkiye
demokrasisi, 15 Temmuz 2016 gecesi
menfur bir silahlı darbe girişimine uğradı.

12 DERGİ / MAGAZINE

Free Turkish democracy found on a
constitution, faced an armed coup
attempt on the night of July 15th 2016.
Legitimate Turkish President, Government and Turkish Grand National Assembly elected by people's
votes were the targets of this heinous attack which
was eliminated thanks to collective resistance by the
Turkish nation. Turkish nation protected its country,
democracy, honour and stability.
The whole world witnessed the determination of Turkish nation to live in peace and solely on its own will.
Setting off from the thought that “There is good in
all evil”, we know that we are stronger as a country
and nation after this heinous attack. There is no doubt that Turkey will remain a centre of attraction for
those who aspire to learn Turkish, world citizens who
wish to travel to, discover and understand Turkey and
investors.

15 TEMMUZ

Yunus Emre Enstitüsü, halkın oylarıyla seçilmiş
meşru Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin ve
Meclisimizin yanındadır ve Türk milletinin hür iradesinin destekçisidir. Bu menfur olaylar sırasında
şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,
yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Dünyanın dört
bir yanındaki yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
da açıkça belirttiği gibi “hâkimiyet milletindir”
diyor, anayasal düzenimize karşı yapılan saldırıları
şiddetle lanetlediğimizi açıkça ifade ediyoruz.

Yunus Emre Enstitüsü sides with the legitimate President, Government and Assembly elected by people's votes and is a supporter of free will of Turkish nation. May all the citizens martyred during these event
rest in peace and we wish the injured to get well soon.
With our administrators and staff around the world,
we say that “Sovereignty belongs to the nation” as
esteemed Turkish president Recep Tayyip Erdoğan
also clearly stated and we strongly and openly condemn the attacks on our constitutional system.

15 TEMMUZ DAYANIŞMA KAMPANYASI
Hamiyetperver aziz milletimiz de yaşanan bu acı
karşısında yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur. Milletimizin yoğun taleplerini karşılamak
amacıyla Bakanlığımız tarafından belirlenecek
esaslar çerçevesinde kullanılmak üzere düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlarımız, kurum
ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri katılabilirler.
Bilgi için: http://15temmuz.hesapno.com

JULY 15th SOLIDARITY CAMPAIGN
The charitable Turkish nation is ready to offer
help in the face of this tragedy. In order to cater to this demand by Turkish nation, an aid
campaign has been organised within the framework to be determined by the Ministry and
our citizens, institutions and organisations and
non-governmental organisations may contribute.
For information: http://15temmuz.hesapno.com

July 15th
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Sport

Rio'da

Parlayan Türkiye
Turkey Shone in Rio
Brezilya'nın ev sahipliğinde organize
edilen 2016 Rio Olimpiyatlarında 8
madalya kazanan Türkiye, son üç
olimpiyatın, güreşte ise son 52 yılın en
başarılı oyunlarına imza attı.

2

016 Rio Olimpiyat Oyunları, 78 bin
kişi kapasiteli Maracana Stadı'nda
düzenlenen kapanış töreniyle sona
erdi. Rio’da başarılı bir mücadele
sergileyen Türkiye, oyunları 1 altın, 3
gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladı. Londra 2012'ye göre madalya
sayısını artıran Türkiye, özellikle güreşte son 52
yılın en parlak olimpiyat oyunlarını geride bıraktı.
Türk sporcular böylece Rio'da, toplam madalya

14 DERGİ / MAGAZINE

Turkey won 8 medals in 2016 Rio
Olympic Games hosted by Brazil, and
had the most successful games of the
last three Olympics and in wrestling
branch for the last 52 years.
2016 Rio Olympic Games ended with the closing
ceremony in Maracana Stadium with a capacity of 78 thousand people. Turkey competed
with success in Rio games and completed the
Olympics with a total of 8 medals, 1 being gold,
3 silver and 4 bronze. Turkey won more medals
compared to games in London 2012 and specifically in wrestling branch, won the biggest success
in the last 52 years. Turkish athletes successfully
competed in Rio, the fourth most successful Ol-

TAHA AKGÜL

SPOR

sayısı bakımından Türkiye'ye en başarılı dördüncü olimpiyatını yaşattı. Türkiye, atletizmde
de olimpiyat tarihinde ilk kez bir sprint dalında
madalya kazandı. Yasmani Copello, 400 metre
engellide bronz madalyanın sahibi olarak tarihî
bir başarı kazandı. Türkiye Olimpiyat Millî Takımı, 1948 Londra (12), 2004 Atina (11) ve 1960
Roma (9) Olimpiyatlarının ardından en çok
madalyayı Rio 2016'da elde etti. Olimpiyatlar
tarihinde Rio 2016'ya kadar 38 altın, 25 gümüş
ve 23 bronz madalya kazanan Türkiye, Rio'nun
ardından bu sayıyı 94'e yükseltti.

Sport

ympic games for Turkey with regard to number of
medals won. Turkey won a medal in sprint branch
of athleticism for the first time in the history of
the Olympics. Yasmani Copello marked a historic
success, and won the bronze medal in 400 metre hurdles. Turkey Olympics National Team won
the highest number of medals in Rio 2016 after
1948 London (12), Athens 2004 (11) and 1960
Rome (9) Olympic Games. The number of medals Turkey won in the history of Olympics until
Rio 2016 were 38 gold, 25 silver and 23 bronze
medals and this number rose to 94 after Rio.

NUR TATAR

RİO’DA MADALYA KAZANAN TÜRK SPORCULAR
ALTIN
Taha Akgül (Güreş, serbest stil 125 kilo)
GÜMÜŞ
Rıza Kayaalp (Güreş, grekoromen 130 kilo)
Selim Yaşar (Güreş, serbest stil 86 kilo)
Daniyar İsmayilov (Halter, erkekler 69 kilo)
BRONZ
Soner Demirtaş (Güreş, serbest stil 74 kilo)
Cenk İldem (Güreş, grekoromen 98 kilo)
Yasmani Copello (Atletizm, erkekler 400 metre engelli)
Nur Tatar (Tekvando, kadınlar 67 kilo)

TURKISH ATHLETES WHO WON MEDALS IN RIO
GOLD
Taha Akgül (Wrestling, free style 125 kilos)
SILVER
Rıza Kayaalp (Wrestling, Greco Roman 130 kilos)
Selim Yaşar (Wrestling, free style 86 kilos)
Daniyar İsmayilov (Weight Lifting, men 69 kilos)
BRONZE
Soner Demirtaş (Wrestling, free style 74 kilos)
Cenk İldem (Wrestling, Greco Roman 98 kilos)
Yasmani Copello (Athleticism, men 400 metre hurdles)
Nur Tatar (Tae kwon do, women 67 kilos)
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DÜNYADAN

From World

Moğolistan’da bir

Türk Müzesi

A Turkish Museum in Mongolia

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan’ın
başkenti Ulan Batur’da bulunan Bilge Tonyukuk anıt alanında yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserler bir müze bünyesinde toplanacak. Göktürk döneminde yaşanmış
olan tarihî olayların anlatıldığı yazıtlarda, halka birlik
bütünlük mesajları verilip devleti yöneten hükümdarların bilge danışmanlara sahip olmaları ve onlarla
uyum içinde çalışmaları hâlinde büyük işler başaracaklarının önemi ifade ediliyor. Yazıtların yapılış tarihi
kesin olarak bilinmemekle beraber, araştırmacılar 8.
yüzyılı işaret ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin teşvikiyle 2008 yılı sonbaharında Moğolistan’da Orhun
Müzesi açılmış, buraya ulaşımın rahat sağlanabilmesi
için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yaklaşık 5 milyon liraya mal olan 11
kilometrelik asfalt kara yolu yapılmıştı.

Türkiye, tarihini, kültürünü ve geleneklerini
anlatan eserleri gelecek nesillere aktarabilmek için Moğolistan’da müze açacak.
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Turkey is to open a museum in
Mongolia with the aim of passing
down the works on Turkish history,
culture and traditions to future
generations.
The artefacts uncovered during the archaeological digs in Tonyukuk Monument area in Mongolian
capital Ulan Bator funded by Turkish International
Cooperation and Development Agency (TIKA), will
be gathered in a museum. The inscriptions which
depict the historical events in Gokturk period, also
give messages of unity to people and point out that
it is important for rulers to have wise advisors and
to work in coordination with them to accomplish
great things. Although the exact making date of the
inscriptions are unknown, researchers point to the
8th century. An Orkhon Museum was inaugurated
in Mongolia in fall 2008 by initiation of Republic of
Turkey, and an 11 kilometres long asphalt road with
a cost of 5 million Lira was built by the command
of Turkish President Recep Tayyip Erdoğan for easy
access to the site.

TÜRKİYE'DEN From Turkey

Darbe Girişimi

Film Oluyor

Coup Attempt to be Adapted to Cinema

Avrasya Medya Birliği, 15 Temmuz
akşamı Türk halkına karşı gerçekleştirilen menfur darbe teşebbüsünü anlatan
Kalkışma adlı bir film çekecek.

B

irlikten yapılan açıklamaya göre film, 15
Temmuz akşamı yaşanan kalkışmanın uluslararası ortamda doğru anlatılabilmesi ve
Türk halkının bütünleşmesine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilecek. Yapımcılığını Halit Ziya Alptekin'in üstleneceği film, darbe
girişiminin gecesi ve sonrası yaşanan olayları beyaz
perdeye aktarmayı hedefliyor. Alptekin, Türk milletinin gösterdiği destansı direnişi dünyaya anlatmak adına böyle bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek,
“Filmde birçok ünlü yerli ve yabancı oyuncu rol alacak. Ayrıca Çanakkale Geçilmez ve Colours of Turkey başlıklı büyük gösterilerin yapımcısı Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanımız Murat Baytaş bir müzikal
hazırlıyor.” diye konuştu. Alptekin, son teknolojiyle
yapılacak çekimlere ekim ayı içinde başlamayı planladıkları film ve müzikal konusunda devlet büyükleri ile
sektörden olumlu tepkiler aldıklarını aktardı.

According to Forum's statement, the project will be
realised in order to correctly explain the attempt on
July 15th on international arena and to emphasise the
solidarity of Turkish people. To be produced by Halit
Ziya Alptekin, the film aims to adapt the events on the
night of coup attempt and its aftermath to the white screen. Alptekin, marking that they will realise the
project to share the epic resistance of Turkish people
to the world, continued as follows: “Many local and
foreign stars will be featured in the film. In addition,
the producer of major shows as 'Çanakkale Geçilmez'
and 'Colours of Turkey', Head of our Culture and Arts
Commission Murat Baytaş is currently working on a
musical.” Alptekin stated that they anticipate to begin
shooting by using latest technology in October and
that they have received positive feedback from statesmen and the sector on the film and musical.

Eurasian Media Forum will produce a film
titled 'Attempt' that narrates the heinous
military coup attempt against Turkish
people on July 15th.
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YEE

Yunus Emre Enstitüsü

Kültür Elçileri

Türkiye’deydi
Cultural Envoys Were in Turkey

Yunus Emre Enstitüsü bu yılki “Türkçe
Yaz Okulu” programı çok renkli geçti.
46 ülkeden 540 yabancı öğrenci,
Türkçe Yaz Okulu programı ile Türkçeyi
yerinde öğrenme fırsatı yakaladı.
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YEE organised a colourful “Turkish
Summer School” program this year.
540 students from 46 countries got
the opportunity to learn Turkish on site
in Turkish Summer School program.

YEE

Yunus Emre Enstitüsü

Y

unus Emre Enstitüsünün bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği “Türkçe Yaz
Okulu” programı 46 ülkeden 540 yabancı öğrencinin katılımı ile yapıldı. 25
Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleştirilen program, Türkiye’nin 16 farklı şehrinde bulunan 20 üniversitede yürütüldü. Öğrenciler bu program sayesinde hem Türkçeyi yerinde
öğrendi hem de Türk kültürünü yakından tanıma
şansı yakaladı. Türk dilini, tarihini ve sanatını tanıtmak amacıyla katma değerli projelere imza atmaya
devam eden Yunus Emre Enstitüsünün, “Türkçe
Yaz Okulu” programı başarıyla tamamlandı. 4 kıtada 37 ülkede 45 merkezi ile Türkiye’nin kültür
diplomasisi görevini üstlenen Yunus Emre Enstitüsü, kültür elçisi öğrencilerini bir ay boyunca Türkiye’de ağırladı. Türkçe Yaz Okulu programı, yurt
dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri
ile Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören farklı ülkelerden misafirlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Misafirler, iletişim dili olarak Türkçenin kullanıldığı organizasyonda hem Türkçe eğitimi alma hem
de bulundukları ve ziyaret ettikleri şehirlerin öne
çıkan tarihî ve turistik yapılarını gezerek yörenin
kültürünü tanıma imkânı buluyor.

Organised for the seventh time this year by Yunus
Emre Enstitüsü, “Turkish Summer School” program
was held with participation of 540 foreign students
from 46 countries. Held between July 15th and August 27 th program was carried out concurrently in 20
universities in 16 different cities in Turkey. Students
both learned Turkish on site and got the chance to
get closely acquainted with Turkish culture in the
program. Yunus Emre Enstitüsü that continues to
realise projects with added value with the aim of promoting Turkish language, history and art, completed “Turkish Summer School” program with success.
Yunus Emre Institutes, undertaken Turkey's cultural
diplomacy mission with 45 centres in 37 countries
on 4 continents, hosted students that are cultural
envoys for a month in Turkey.
Turkish Summer School is participated by guests
from various countries who study in Yunus Emre
Centres or in Turcology departments abroad. Guests
both get the opportunity to learn Turkish in the organisation where Turkish is the language of communication, and by visiting the prominent historical and
touristic sites in the cities they travel to, they learn
about the local culture.
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YEE

Yunus Emre Enstitüsü

1000 YILIN SESI TÜRKÇE BAYRAMI
Gruplara ayrılan misafir öğrenciler, bir ay boyunca Türkçe Yaz Okulu programının uygulandığı 20
üniversitede eğitim programlarına katıldı. Kültür
elçilerimiz, bu zaman zarfında hem bulundukları
şehir merkezleri hem de civardaki tarihî ve turistik alanları gezerek, Türkçeyi yerinde öğrenme ve
Türk kültürünü tanıma fırsatı buldular. Programın
sonunda İstanbul'da bir araya gelen öğrenciler,
"1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı" etkinliğinin ardından ülkelerine döndüler. Türkiye’deki 16 ildeki
20 üniversitede gerçekleştirilen Türkçe Yaz Okulu
Programı, 27 Ağustos’ta sona erdi.
TÜRKÇE YAZ OKULUNA KATILAN
ÜLKELER VE ŞEHIRLER
Afganistan – Kâbil, Almanya – Köln, Amman-Ürdün, Arnavutluk – Tiran, İşkodra, Avusturya – Viyana, Azerbaycan – Bakü, Belçika – Brüksel,
Bosna-Hersek - Saraybosna, Mostar, Foynitsa,
Cezayir – Cezayir, Fas – Rabat, Fransa – Paris,
Gürcistan – Tiflis, İngiltere – Londra, İran – Tahran, Filistin - Kudüs, İtalya – Roma, Japonya –
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SOUND OF 1000 YEARS TURKISH FESTIVAL
Visiting students in groups joined training programs
in 20 universities where Turkish Summer School
program is applied. Our cultural envoys visited the
centres and historical and touristic sites in the vicinity of the city and get the chance to both learn Turkish on site and experience Turkish culture. Students
gathered in Istanbul at the end of the program, returned to their respective countries after “Sound of
1000 Years Turkish Festival” event. Turkish Summer
School program held in 20 universities in 16 cities in
Turkey ended on August 27th.
COUNTRIES AND CITIES ATTENDED
TURKISH SUMMER SCHOOL
Afghanistan – Kabul, Germany – Cologne, Amman-Jordan, Albania – Tirana, Shkoder, Austria
– Vienna, Azerbaijan – Baku, Belgium – Brussels,
Bosnia-Herzegovina - Sarajevo, Mostar, Fojnica,
Algeria – Algeria, Morocco – Rabat, France – Paris,
Georgia – Tbilisi, England – London, İran – Tehran,
Palestine - Al-Quds, Italy – Rome, Japan – Tokyo,
Montenegro – Podgorica, Kazakhstan – Astana,

YEE

Tokyo, Karadağ – Podgoritsa, Kazakistan – Astana, Kırgızistan – Bişkek, Kosova - Priştine, Prizren
ve İpek, Lübnan – Beyrut, Macaristan- Budapeşte,
Makedonya – Üsküp, Mısır – Kahire, İskenderiye,
Polonya – Varşova, Romanya – Bükreş, Köstence,
Sırbistan – Belgrad, Sudan-Hartum.
TÜRKOLOJI PROJESI KAPSAMINDA
KATILAN ÜLKELER
Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Estonya, Hırvatistan, Hindistan, Irak, Letonya, Litvanya, Moğolistan, Pakistan, Rusya, Slovakya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Yunanistan.
TÜRKÇE YAZ OKULUNUN
GERÇEKLEŞTIĞI ÜNIVERSITELER
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Onsekiz
Mart Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Trakya
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Sakarya
Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (DİLMER), Uludağ
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi TÖMER Samsun
Şubesi, Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi.

Yunus Emre Enstitüsü

Kirghizia – Bishkek, Kosovo- Pristina, Prizren and
Pec, Lebanon – Beirut, Hungary- Budapest, Macedonia – Skopje, Egypt – Cairo, Alexandria, Poland
– Warsaw, Romania – Bucharest, Constanza, Serbia – Belgrade, Sudan-Khartoum.
COUNTRIES THAT PARTICIPATED AS
PART OF TURCOLOGY PROJECT
Belarus, Bulgaria, Czech Republic, China, Estonia,
Croatia, India, Iraq, Latvia, Lithuania, Mongolia,
Pakistan, Russia, Slovakia, Saudi Arabia, Ukraine,
Greece.
UNIVERSITIES THAT HELD TURKISH
SUMMER SCHOOL
Afyon Kocatepe University, Adnan Menderes University, Balıkesir University, Onsekiz Mart University, Pamukkale University, Trakya University, Kocaeli
University, Giresun University, Süleyman Demirel
University, Dokuz Eylül University, Karabük University, Sakarya University, Ondokuz Mayıs University,
Hacettepe University, Gazi University, Ankara University, İstanbul University (DİLMER), Uludağ University, Ankara University TÖMER Samsun Branch,
Ankara University TÖMER Bursa Branch.
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MİRAS

Heritage

Son Selçuklu Tersanesi

Alanya

Last Seljuk Shipyard

Akdeniz’in portakal bahçesi Alanya, Selçuklu’dan günümüze kalan
tek tersaneye ev sahipliği yapıyor.
Mediterranean's orange grove
Alanya, hosts the only shipyard
that stands from Seljuk period.
GEZ / VISIT
Alanya Kalesi bir açık hava müzesi gibi…
Kalenin görkemli parçası Kızıl Kule ise
sekizgen formuyla dikkat çekiyor.

Alanya Castle resembles an open-air
museum... The spectacular division of
castle, Red Tower stands out with its
octagonal form.

GÖR / SEE
Damlataş Mağarası, muhteşem sarkıt ve
dikitleriyle görülmeye değer. Solunum
rahatsızlıklarına şifa olan mağarada
yürüyüş platformu mevcut.

Damlataş Cave is worth to the visit with
its magnificent stalactites and stalagmites.
There is a walking platform in the cave
that helps with respiratory problems.

DENE / TRY
Alanya’da badem kahvesi denediniz
mi? Yöreye özgü bu kahve, badem,
çitlembik ve keçiboynuzunun dibekte
dövülüp pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Have you tried almond coffee in
Alanya? This local coffee is prepared
by cooking ground almonds, terebinthberries and locust beans.

AL / BUY
Yörede yetişen su kabakları, süslenip
içerisine ampul yerleştirilerek lambaya
dönüştürülüyor. Bunlar ilçedeki
dükkânlarda satılıyor.

Gourds grown in the region are
decorated and a bulb is placed inside
to transform them into lamps. These
are sold in stores in town.
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Turk on the Summit: Tunç Fındık

D

ünyadaki en yüksek 14 zirvenin 11’ine tırmanmayı başaran tek Türk olan millî dağcı
Tunç Fındık’a tırmanma tutkusunu ve
Türkiye’nin dağlarını sorduk.

The only Turk who has achieved to climb to 11 of the 14
highest summits in the world, we asked national climber
Tunç Fındık about his climbing passion and the mountains
in Turkey.

DAĞCILIĞA NE ZAMAN BAŞLADIN?
1990 yılında Bilkent Üniversitesi Dağcılık Kulübünde başladım.

WHEN DID YOU START CLIMBING?
I started climbing in 1990 in Bilkent University Mountaineering Club.

TÜRKIYE’DE SENI HEYECANLANDIRAN
ZIRVELER HANGILERI?
Türkiye bir dağ ve kaya ülkesi. Ülkemizin dağları
Himalayalar kadar yüksek ve büyük olmasalar da
hemen her ilimizde harika dağ ve tırmanış alanları
var. Ağrı ve Kaçkarlar gibi… Niğde Aladağların sarp
dorukları, Hakkâri’nin Cilo dağlarındaki Reşko zirvesi ve Erzurum’un Uzundere ilçesindeki donmuş
şelalelerde tırmanış bana büyük heyecan veriyor.

WHICH SUMMITS IN TURKEY EXCITE YOU
THE MOST?
Turkey is a land of mountains and rocks. The mountains
in Turkey may not be as high and grand as Himalayas
however there are great mountains and climbing routes
in almost all cities in Turkey. Like Ağrı and Kaçkarlar...
Steep peaks of Aladağlar in Niğde, Reşko summit at Cilo
Mountains in Hakkâri and climbing the frozen waterfalls
at Uzundere district in Erzurum excite me the most.

DAĞCI OLMAK ISTEYENLERE NELER
ÖNERIRSIN?
Dağcılık insana enerji veren, vizyonunu açan, iyi
dostluklar kazandıran bir spordur. Dağcı olmak
isteyenlere hayallerinin peşinden gitmelerini ve
zoru başarabileceklerini unutmamalarını söylemek
isterim.

WHAT WOULD YOU ADVISE THOSE WHO
ASPIRE TO CLIMB?
Climbing is a sport that energizes, broadens the horizons
of one through which you can establish solid friendships.
I would like to say those who aspire to become climbers
to follow their dreams and never forget that they can
achieve the hard.
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DOĞA

Nature

DOĞANIN

IKI
KUCAĞINDA

PARKUR

Two Routes in Nature's Embrace

İETT seferleriyle rahatça ulaşıp ruhunuzu ve
bedeninizi yenileyebileceğiniz iki önerimiz
var sizlere.

I

stanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan yeşil alan,
adını Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad Seferi'nden almış. Yaklaşık 5,5 hektarlık alana yayılan
ormandaki bitki varlığı, genel olarak kışın yaprağını döken ağaç ve çalılardan oluşuyor. İçerisinde Osmanlı döneminden kalma tarihî bentler bulunan ormanda, yaklaşık dört kilometrelik bir yürüyüş
parkuru sizleri bekliyor.

TARİHİN PEŞİNDE: BELGRAD ORMANI
ON HISTORY'S TRAIL: BELGRAD FOREST
26 DERGİ / MAGAZINE

Green area located on European side of Istanbul,
was named after Belgrade Campaign of Suleiman
the Magnificent. Flora in the forest with an area
of nearly 5,5 hectares, mainly consists of deciduous trees and shrubs. A nearly four kilometres long
hiking track awaits you in the forest that also features historical reservoirs dating back to Ottoman
period.

We have two suggestions for you: destinations you can easily reach by IETT buses
where you can renew your body and soul.

DOĞA

Nature

Beykoz’un sınırlarındaki Polonezköy, Türkiye-Polonya dostluğunun köklü geçmişine işaret ediyor.
1842 yılında Osmanlı’nın kucak açtığı Polonyalı
asker ailelerinin kurduğu köyde, bisiklet ve yürüyüş
için düzenlenmiş keyifli bir parkur bulunuyor. 5,4
kilometrelik parkur, jandarma karakolunun yanından başlayıp köyü çevreleyerek tekrar meydana
ulaşıyor.

Polonezköy on Beykoz province border, points to
the rooted background of the friendship between
Turkey and Poland. In the village established by
Polish soldier families received by the Ottoman
in 1842, there is an enjoyable track designed for
biking and hiking. 5,4 kilometres long track starts
near gendarme station and circling the village, it
ends again at the square.
TREKKING HATLARI / TREKKING ROUTES
D2 Beşiktaş – Belgrad Ormanı (Belgrad Forest)
Beşiktaş Kalkış / Departure
06.30 - 08.45 - 11.20 - 14.00 - 16.40 - 19.20
Belgrad Ormanı Kalkış / Belgrad Forest Departure
07.30 - 10.00 - 12.40 - 15.20 - 18.00 - 20.40
D1 Polonezköy – Üsküdar/Kadıköy
Kadıköy Kalkış / Departure
06.30 - 10.00 - 14.00 - 18.00
Polonezköy Kalkış / Departure
08.00 - 12.00 - 16.00 - 20.00

OKSİJEN DEPOSU: POLONEZKÖY
OXYGEN STORAGE: POLONEZKÖY
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ZANAAT

Craft

Muğla'nın

Bez Bebekleri
Muğla's Rag Dolls
YUSUF MERİÇ

ERKAN TABAKOĞLU

Marmarisli Sanatçı Rabia Şiir Dürüst'ün, Muğla
kadınının yerel giysilerinden esinlenerek yaptığı
bebekler, dünyanın dört bir yanında talep görüyor.

R

. Şiir Dürüst’ün yöresel bez bebekler
üretme serüveni ilginç bir hikâyeye dayanıyor. Muğlalı köy kadınlarının renkli dünyalarından çok etkilenen sanatçı,
yöreyi karış karış gezip evlere konuk olmuş. Sandıklardan eski şalvar modelleri çıkarmış.
Gördüklerini, duyduklarını not almış. Yörenin bez
bebeklerini yapma fikri Muğla Valiliği tarafından da
desteklenince işe koyulmuş.
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The beginning of R. Şiir Dürüst 's journey of making
local rag dolls is an interesting story. Artist, impressed by the colourful worlds of countrywomen in
Muğla, visited every inch of the region, and was hosted by locals. She dug out old shalwars from chests,
noted down all she saw and heard. When Muğla
Governorship supported her local rag doll idea, she
rolled up her sleeves.
After six months of efforts, she made rag doll mo-

ZANAAT

Craft

Rag Dolls made by Artist Rabia Şiir
Dürüst from Marmaris with
inspiration from the local attire of
Muğla women, are in demand all
around the world.

Sanatçı, altı aylık bir çalışmanın sonunda Marmaris, Çomakdağ, Bodrum ve Fethiye’ye özgü
bez bebek modelleri ortaya çıkarmış. Sanatçı, ilk
el yapımı bebek denemelerini “çomak” adı verilen
ahşap aksam kullanarak yapmış. Dünyada porselen
bebeklerin revaçta olduğunu görünce el, yüz ve
ayaklarda da bu malzemeyi kullanmaya başlamış.
Vücut bölümünü ise sıkıştırılmış bezin içerisine
pamuk doldurarak hazırlamış. Muğla’ya özgü yerel giysileri kuşaktan kemere, üç etekten kaftana
kadar bebeklerde birebir kullanmış. Bez bebeklerde nakışlardan pullara, şalvardan yün çoraplara
ve içliklere kadar tüm detaylara özen göstermiş.
Bebekleri nasıl yaptığını farklı dillerde anlatan kitapçıklar bastırıp internetten tanıtıma başlamış.
Bez bebeklerinin dünyanın dört bir yanından talep
gördüğünü söyleyen Dürüst’ü çabası için takdir
ediyor, insanımıza örnek olmasını diliyoruz.

dels authentic to Marmaris, Çomakdağ, Bodrum and
Fethiye. Artist made her first rag dolls using a wooden component called “stick”. When she realised that
porcelain dolls are highly in demand, she began using
this material for hands, face and feet. She makes the
torso by filling pressed cloth with cotton. She dresses
the rag dolls with authentic Muğla garments, using
all items from girth to belt and three-skirt to kaftan.
She pays attention to details in rag dolls: embroidery,
sequin, shalwar, wool socks, and undergarments. She
started online promotion and published booklets in
various languages explaining how she makes dolls.
We appreciate Dürüst's efforts who marks that there
is demand for rag dolls from all around the world and
wish her to set an example to people.

KARANFİL

Osmanlı Deseni
Dokumalar üzerindeki karanfiller, ilkbaharı, temizlenmeyi ve
yenilenmeyi ifade ediyor

Devlet Sanatçısı Adayı / State Artist
Candidate R. Şiir Dürüst

CLOVE
Ottoman Motif
Cloves on fabric symbolize spring, cleansing and regeneration

İLK AĞIZDAN / FIRSTHAND
RABİA ŞİİR DÜRÜST: “SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ!”
“Siz de yörenizdeki insanların geleneksel giysilerinden ilham alarak bez bebekler üretebilirsiniz.” diyen
Dürüst’e bir bez bebeği nasıl yaptığını soruyoruz. Önce
malzemeleri anlatıyor: Fındık büyüklüğünde tahta
bir boncuk, bir parça pamuk, bakır tel, ip ve kumaş
parçaları… Önce tahta boncuğa tutturduğumuz
telle el ve ayakları yapıyoruz. İp parçalarıyla saçları
tamamladıktan sonra gövdeye pamuk sarıyoruz. Sonra
evde kalmış kumaş parçalarıyla kendi beğenimize göre
elbiseleri düzenliyoruz. İspirtolu kalem kullanarak baş
kısmına göz, kaş ve ağzı çizince bebeğimiz hazır oluyor.

RABİA ŞİİR DÜRÜST: “YOU CAN DO IT TOO!”
We ask Dürüst how she makes a rag doll who says
“You too can make rag dolls with inspiration from
traditional garments of the region you live in”. First
she introduces the material. A nut-sized wooden
bead, a piece of cotton, copper wire, thread and
pieces of fabric... First we make hands and feet
with the wire attached to the wooden bead. After
making hair using pieces of thread, we wrap the
torso with cotton. Later we make the garments
using rags at home. Rag doll is ready when you
draw eyes, eyebrows and a mouth on doll's head
using a marker pen.
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Geleceğe Açılan

Köprüler
Bridges to the Future

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ / BRIDGE

METRE

MİLYAR DOLAR

3,2
2164
322

Projenin inşaat yatırım bedeli
BILLION DOLLARS Project's
construction investment
value
Köprünün Toplam Uzunluğu
METRES Total length of
the bridge
Köprü Kulelerinin Yüksekliği
METRES Height of bridge
towers

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü. İşte
rakamlarla iki dev projenin anlattıkları…

Yavuz Sultan Selim and Osman Gazi Bridges.
What two giant projects tell by numbers...
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OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ / BRIDGE

BİN TON

Köprüde Kullanılan Çelik
84 THOUSAND TONS
Steel used for the bridge

DAKİKADA

4538
84
6

Köprünün Toplam Uzunluğu
Total length of the
bridge

Köprünün Geçilebildiği Süre
6 MINUTES Duration of
crossing

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ

OSMAN GAZİ KIMDIR?
Osman Gazi (1258-1323),
Osmanlı Devleti’nin kurucusudur.

T

ürkiye’nin en büyük projelerinden ikisi… Türkiye’nin gücüne güç katacak olan bu iki köprü,
milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıracak.
Otoyol konforuyla seyahat edilebilecek, zaman
ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün İstanbul trafiğini rahatlatması, Osman
Gazi Köprüsü’nün ise şehirler arası otobüs yolculuklarını
yeniden cazip hâle getirmesi bekleniyor. Çünkü sekiz saatlik İstanbul-İzmir yolculuğu yarı yarıya kısalacak.

WHO IS OSMAN GAZİ?
Osman Gazi (1258-1323),
is the founder of the Ottoman State.

Two major projects in Turkey... These two bridges to strengthen Turkey even more, will ease the lives of millions of
people. People can travel in the comfort of highways and
save both time and fuel. It is anticipated for Yavuz Sultan
Selim Bridge to relieve Istanbul traffic and for Osman
Gazi Bridge to make intercity buses appealing once again.
Because duration of eight hours long Istanbul-Izmir bus
trip will be reduced to half.
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KENAN SOFUOĞLU'NUN
İlginç Hikâyesi
KENAN SOFUOĞLU'S Gripping Story

Sofuoğlu, uluslararası bir
motosiklet yarışında.
Sofuoğlu at an international
motorcycle race.
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SOFUOĞLU, OSMAN GAZİ SOFUOĞLU BROKE THE RECORD ON
KÖPRÜSÜ’NDE REKOR KIRDI OSMAN GAZI BRIDGE
30 Haziran akşamı, Türkiye’de tarihî bir gün yaşandı. Açılış töreni için Osman
Gazi Köprüsü’nde buluşuldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla coşku zirve yaptı. Açılıştan önce özel izinle gerçekleştirilen
geçişte ise Millî Sporcu Kenan Sofuoğlu, elinde Türk bayrağı ile Kawasaki H2R
model motosiklet kullanarak saate 400 kilometreye ulaşıp rekor kırdı. Köprü,
gece 24.00 itibarıyla kullanıma açıldı.

Evening of June 30th was a historic day for Turkey. Meeting point for the
opening ceremony was Osman Gazi Bridge. The excitement peaked with the
speech of Turkish President Recep Tayyip Erdoğan. In the crossing organised
with dispensation prior to the opening, National Athlete Kenan Sofuoğlu
reached 400 kilometres per hour carrying a Turkish flag on a Kawasaki H2R
motorcycle. Bridge came into service at 00.00 at night.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen pes
etmeyen millî motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun
önlenemez yükselişi devam ediyor.

B

irkaç yıl önce motosiklet yarışmalarından diskalifiye edilen, şampiyonluğu
elinden alınan, dizine platin takılan ve
babaannesi vefat eden Kenan Sofuoğlu, her şeye rağmen Dünya Supersport
Şampiyonası’nda üç kez şampiyon olmayı başardı.
Millî sporcunun yaşadığı sıkıntılar aslında sadece
bunlarla da sınırlı değildi. 30 yaşını geride bırakan
başarılı sporcu, aslında hayatı boyunca ciddi sıkıntılarla boğuştu. Ama o hiç pes etmedi. O, ekonomik gücü dar bir aileden geliyordu. Çocukluk
yıllarında babasının çalıştığı tamircide motorlarla
tanıştı. Bu araca öylesine tutkuyla bağlandı ki motor kazasında ağabeyini kaybetmesi bile onu vazgeçiremedi.

Kenan Sofuoğlu with a platinum prosthetic in his
knee was disqualified to compete in motorcycle
races a few years ago, returned his champion title
and lost his grandmother. Despite all, he became
champion in World Supersport Championship for
three times. The troubles national athlete faced are
not limited to these. Athlete who recently turned
30, has struggled with major hardships throughout
this life but never gave up. Raised in a family with
limited economic means, he met with motorcycle
as a child in the repair shop his father worked in.
He developed such a passion for this vehicle that he
did not abandon it even after losing his brother in a
motorcycle accident.

“Unstoppable” rise of National Motorcycle
Rider Kenan Sofuoğlu who never
surrendered against all odds, continues.
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ŞAIR, YAZAR VE FOTOĞRAF SANATÇISI
POET, WRITER AND PHOTOGRAPHY ARTIST
MERIH AKOĞUL

Türkiye Fotoğrafında

İnsanın Serüveni
Journey of Man in Turkish Photography

Şair, yazar ve fotoğraf sanatçısı Merih Akoğul, küratörlüğünü
yaptığı İstanbul’daki bir fotoğraf sergisinden yola çıkarak
fotoğrafçılığın Osmanlı’dan günümüze uzanan serüvenini yazdı.

D

ünyada, Fransız Bilimler Akademisi tarafından fotoğrafın icadının duyuruluşu,
Osmanlı’da Tanzimat Dönemi’ne denk
gelen 1839 yılıdır. Kısa bir süre içinde
yanlarında üçayakları ve üzerlerinde
fotoğraf makineleri olan seyyahlar, dünyanın farklı
bölgelerine yayılarak Balkanlar ve özellikle Orta
Doğu’nun oryantalizmini mimari yapılar, insanlar
ve günlük yaşam üzerinden fotoğraflarıyla Batı’ya
taşımış ve başka hayatların çarpıcı örneklerini izle-

French Academy of Science globally announced
the invention of photography in 1839, the year Period of Reforms began in the Ottoman. In a short
period of time, travellers with tripods with attached
cameras began travelling to different regions of the
world, and brought the Orientalism of the Balkans
and particularly Middle East to West through architecture, people and everyday life photography
and shared with audiences the impressive living of
'others'.
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yicileriyle paylaşmışlardır. Bu seyyahların İstanbul’a
gelmesinden kısa bir süre sonra, Pera’da bugünkü
İstiklal Caddesi üzerinde sağlı sollu fotoğraf stüdyoları açılmış ve ağırlıklı olarak kabin (portre) fotoğraflarıyla insanın fotoğraflarda var olma serüveni de
başlamıştır. Teknolojideki gelişmeler aracılığıyla da
dış mekânlara çıkılmış ve günlük yaşamdan kesitler, o günlerin tarihî dokusuyla birlikte aktarılmaya
başlanmıştır.

İnsan İnsanı Çekermiş sergisi, Othmar Pferschy’den günümüze Türkiye fotoğrafında insanın
serüvenini ve bugün geldiği noktayı farklı zaman
aralıkları ve yaklaşımlarla özetleyecek bir bütünlük
içinde tasarlandı. İstanbul Modern koleksiyonunda
bulunan fotoğrafların, yeni alımlarla zenginleşmesiyle de bu serginin belkemiği oluşturuldu.
Sergi, başlangıcı Othmar Pferschy’nin fotoğrafları olmak üzere, 80 yıllık bir süreç içinde çekilmiş
80 Türkiyeli fotoğrafçının işlerinden seçildi. Genç
Cumhuriyet Türkiye’sinin tanıtımı için Matbuat

Poet, writer and photography artist Merih Akoğul wrote about the
journey of man in photography from Ottoman to our day setting
off from a photography exhibition in Istanbul curated by him.

Shortly after these travellers arrived in Istanbul,
photography studios on both sides of Pera, Istiklal
Avenue today, were opened and the journey of man
in photography began with mainly cabin (portrait)
photography. With technological developments,
camera made its way to outdoors and slices of
everyday life were documented with the historic
fabric of the period.
Human Attracts Human exhibition is designed cohesively in order to summarize the journey of man in
Turkish photography from Othmar Pferschy to date
with different intervals and various approaches. Istanbul Modern Photography Collection has been
enriched with new purchases forming the backbone
of this exhibition. The exhibition features a collection comprised of select works by 80 photographers
from Turkey taken throughout a period of 80 years beginning with Othmar Pferschy photography.
Discovered by Vedat Nedim Tör then the head of
General Directorate of Press for introduction of
Turkey as a Young Republic and the only photographer candidate with his immaculate works, Oth-
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Umum Müdürlüğünün başında bulunan Vedat Nedim Tör’ün keşfettiği, yaptığı işlerin titizliğiyle tek fotoğrafçı adayı olan Othmar Pferschy, bayındırlaşan
Türkiye’yi ince bir duyarlılık ve yeni mimarinin disiplini içinde fotoğraflayarak kendinden sonra gelen
fotoğrafçılara da örnek oldu. Kendisinin fotoğrafları
tanıtım kitapları, dergiler, fuar afişleri, para ve pulların üzerinde kullanıldı. Böylece Cumhuriyet tarihinin ilk nitelikli görselleri, işlevsel bir estetik ile Türkiye’nin yeni yüzünü oluşturdu. Gelecek dönemlerde
de ülkemiz fotoğrafının önemli ustaları bu çizgiyi
koruyarak önce yaşadıkları şehirleri, ardından da
Anadolu’nun tarihî, arkeolojik ve mimari unsurlarını
fotoğrafladılar. 60’lardan 70’lere dönülen süreçte
de turizm ve reklam sektörlerindeki gelişmelere
paralel olarak günün ihtiyaçları doğrultusunda fotoğraflar çekildi. Özellikle takvim ve kartpostallarda
yer alan fotoğraflarla ülkenin bir fotografik vizyonu
oluştu. Bu mecralarda yer alan fotoğraflar günlük
yaşamın içine girdiğinde, fotoğrafın önlenemez
dolaşımı da başlamış oldu. Önce insanlar fotoğraf
makinelerine sahip oldu ve ağırlıklı olarak aile, manzara ve yaşanan çevrenin günlük yaşamı anlatan
fotoğrafları çekildi. Amatör fotoğrafçılık yaygınlaşmaya başladı. Ardından profesyonel fotoğraf ve
sanat fotoğrafı da gelişerek kulvarlarını oluşturdu.
Özellikle 70’li yıllar teknoloji ile fotoğraf sanatının
başarı ile kesiştiği yıllar oldu. 90’larla başlayan dijital
devrimle de fotoğraf günümüze kadar geldi. İnsan
İnsanı Çekermiş sergisindeki örneklerde de gö-
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mar Pferschy also set an example for the successive
photographers by documenting developing Turkey
with a delicate sensitivity and within the discipline
of novel architecture. His photographs were featured in guide books, Magazines, fair posters, and
printed on money and stamps. The first high-quality visuals in the history of the Republic, established
the new face of Turkey with a functional aesthetic.
By following this approach also in the following
periods, prominent masters of Turkish photography firstly documented the cities they lived in and
then the historical, archaeological and architectural elements in Anatolia. As 60s turned to 70s, in
parallel with progress of tourism and advertisement
sectors, photography began serving to the period.
Especially the photographs featured on calendars
and postcards, constituted the photographic vision
of the country. The inevitable circulation of photography began as photographs in this media entered daily life. Later, individuals purchased cameras
and mainly photographed family lives, landscapes
and daily life in their own environments. Amateur
photography became popular. Professional and
artistic photography developed to form their own
disciplines. Particularly in the 70s, there were certain achievements as art of photography employed
technology. With the digital revolution in the 90s,
photography as we know it today emerged. As the
works in the exhibition Man Attracts Man manifest,
the intimate relationship between the photographer

SANAT

rüldüğü gibi fotoğrafçının objesi ile kurduğu sıcak
ve yakın ilişki ve bunun fotoğraftaki sonuç etkileri
çok önemlidir. Dünyanın birçok ülkesinde özellikle Avrupa fotoğrafında görülen mesafe, doğuya
doğru gittikçe daha sıcak ilişkiye dönüşmektedir.
Hatta fotoğrafta yer alan kişiler, kameranın varlığını kabul ederek ona itiraz etmemekte hatta poz
bile vermektedir. Elbette ki insan fotoğrafını sadece sokak fotoğrafçılığı ve sosyal-belgesel fotoğraf
anlayışı ile sınırlayamayız. Günümüzde portre fotoğrafının farklı bağlamlardaki deneysel örneklerini
veya stüdyo gibi ortamlarda sonradan oluşturulmuş ürünlerini de ayrıca ele alabiliriz. Hatta dijital
müdahalelerle yapılıp gerçeküstü etkiler taşıyan
ve zengin anlatımlara sahip başarılı örnekler de giderek çoğalmaktadır. İstanbul Modernin fotoğraf
koleksiyonundan derlenen yapıtlarla oluşturulan ve
ortak paydası insan olan bu sergi, 18 Aralık’a kadar
ziyarete açık kalacak. İnsan İnsanı Çekermiş sergisi,
farklı bağlamlarda çalışmalar yapan değişik kategorilerdeki fotoğrafçılarının kendilerine özgü bakış
açılarıyla, izlenimcilikten anlatımcılığa, belgeselden
sanata, Anadolu fonundan stüdyonun gelişmiş olanaklarıyla üretilen çağdaş portrelere kadar geniş bir
yelpazeyi kapsıyor. İnsan İnsanı Çekermiş sergisi,
fotoğrafımızda insanın serüvenini bir kez daha görmek için iyi bir fırsat oluşturuyor.

Art

and his object and its outcomes are vital. Distance, a theme that can be observed in photographies
of many countries and particularly in European
photography, evolves into intimacy towards East.
Even the people in the photographs do not object
to and accept cameras' existence and even pose for
photos. Naturally we cannot limit people photography to street photography and social-documentary photography concepts. Today, experimental
examples of portrait photography in different contexts or post-productions created in environments
as studio can be discussed. Number of successful
photography examples with surreal influences achieved through digital interventions and rich expressions increase each day. This exhibition featuring
works selected from Istanbul Modern photography
collection with each dealing with the theme man,
can be visited until December 18th. Exhibition titled
Man Attracts Man offers a large spectrum of works
from impressionist and expressionist, documentary
and art photography either with Anatolia as the
background or modern portraits produced by employing advanced technological means by photographers who work in different fields of photography.
Exhibition Man Attracts Man provides us with a
good opportunity to once more witness the journey
of man in photography.
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TARIHÇILERIN KUTBU
MASTER OF HISTORIANS
PROF. DR. HALIL INALCIK
MERVE AY

Tarihe Işık Tutan Adam

HALİL İNALCIK

The Man Who Illuminated History

38 DERGİ / MAGAZINE

PORTRE

Portrait

K

ırım göçmeni Seyit Osman Nuri Bey ve
Ayşe Bahriye Hanım’ın oğlu olan Halil
İnalcık, 1916 yılı sonbaharında dünyaya
geldi. Kırım göçmeni olmalarından olsa
gerek, akademik kariyerinin ilk yıllarından itibaren Kırım tarihi ile ilgili araştırmalar yaptı.
Öyle ki hocaların hocası Halil İnalcık, Büyük Ricat’e
Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı başlıklı
teziyle doçentliğe atanırken Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği tezi ile de
profesörlük unvanına sahip oldu. Yükseköğrenimini
tamamladığı Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde 30 yılı aşkın bir süre hizmet verdi. Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünün kurucusu
da olan İnalcık; Columbia, Princeton, Pennsylvania,
Harvard gibi saygın üniversitelerde ziyaretçi profesör olarak dersler vermesinin yanı sıra Chicago
Üniversitesinde Osmanlı Kürsüsünü kurdu.

Tarihçilerin kutbu olarak
adlandırılan Profesör Halil
İnalcık, bir asırlık ömründe,
tarihe kaynaklık edecek önemli
eserlere imza atmış önemli bir
isim.

İNALCIK’IN ALDIĞI ÖDÜLLERDEN ÖRNEKLER
✔ TBMM Ödülü
✔ Turkish Daily News Cumhurbaşkanı Ödülü
✔ Royal Asiatic Society
✔ Macaristan Likayat Nişanı
✔ American Friends Turkey 1987
SOME AWARDS INALCIK RECEIVED
✔ TBMM (Turkish Grand National Assembly) Award
✔ Turkish Daily News Presidency Award
✔ Royal Asiatic Society
✔ Order of Merit of the Republic of Hungary
✔ Hungary Medal of Competence
✔ American Friends Turkey 1987

Onlarca kitabın ve yüzlerce makalenin müellifi olan
İnalcık, ortaya koyduğu bu çalışmalarla tarih literatürüne önemli katkılar da sağladı. Osmanlı’nın hemen hemen tüm dönemleri üzerine araştırmalarda
bulundu. Kaynak niteliği taşıyan eserler meydana
getirdi. Yanlış ya da eksik bilinen pek çok tarihî konuyu aydınlattı. Dolayısıyla yaptığı analizler ve araş-

Halil İnalcık was born in fall 1916, as the son of
Crimean migrant Seyit Osman Nuri Bey and Ayşe
Bahriye Hanım. He made studies on Crimean history from the early years of his academical career
presumably due to his Crimean ancestry. Such that
as professor of professors Halil İnalcık received associate professorship with the thesis titled Ottoman
Empire and Crimean Khanate to Grand Retreat
and professor title with the thesis Ottoman-Crimean Collaboration During the Years of Vienna
Defeat. He served in Ankara University Faculty of
Language, History and Geography he is an alumni of, for more than 30 years. Also the founder of
Bilkent University Department of History, İnalcık
gave lectures in reputable universities as Columbia,
Princeton, Pennsylvania, Harvard as visiting professor and established Ottoman Chair in University
of Chicago.

Referred to as Master of
Historians Professor Halil
İnalcık is a prominent figure
who wrote significant
historical sources in his
century-long lifetime.
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tırmalarla tarihe ışık tuttu. Yurt içi ve yurt dışında
çeşitli konferanslarda, sempozyumlarda ve kongrelerde bulundu. Amerikalı sosyal bilimci Immanuel
Wallerstein’in “Kitapları, sayısız makale ve ansiklopedi maddeleri, sosyal bilimciler için göz kamaştırıcı bir hazine mahiyetindedir.” dediği İnalcık, Türk
tarih ve kültürünün tanıtılmasına da katkı sağladı.
Bu katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Hizmet Madalya ve
Diploması’na layık görüldü. Ayrıca yurt içi ve yurt
dışında seçkin kurumlardan çeşitli ödüller ve onur
dereceleri aldı. Editörlük yaptığı yayınlar oldu ayrıca
birçok bilim dergisinin de yayın kurulunda yer aldı.
Tarihçilerin Kutbu olarak bilinen İnalcık, Cambridge
Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada
sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı
arasında da gösterildi.
Osmanlı tarihinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel
ve askerî alanlarını ele aldığı çeşitli yayınları, dünyanın seçkin üniversitelerinde referans kitabı olarak
yer aldı. Örneğin; The Ottoman Empire: the Classical Age, 1300-1600, (London: Weidenfeld and
Nicolson, 1973) bu eserlerden biridir ve dünyadaki
saygın üniversitelerde okutulmaktadır. İngilizcede
dört kez basılan eser, altı Balkan diline ve Arapçaya
da çevrilmiştir.
Birçok bilim kurumunda üyeliği bulunan İnalcık,
aynı zamanda önemli bilim merkezlerinin kurulmasında da rol oynadı. Örneğin; Bilkent Üniversitesinde Halil İnalcık Center for Ottoman Studies’i
kurarak araştırmacıların hizmetine sundu. Ayrıca
uluslararası bir birlik olan International Association
for Social and Economic History of Turkey’i kurarak, bu cemiyet ile Avrupa’nın çeşitli kentlerinde
kongreler organize etti.
25 Temmuz’da Ankara’da hayata gözlerini yuman
dünyaca ünlü tarihçi, İstanbul’da bulunan Fatih
Camii haziresine defnedildi.
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İLK AĞIZDAN
> Prof. Dr İlber Ortaylı
Türkiye’nin İftihar Edeceği Bir Münevver
Halil İnalcık, bir müessesedir. Bu ülkenin yetiştirdiği
ve iftihar edeceği bir münevverdir. Talebeleri de
her zaman onun öğrencisi olmaktan gurur duyarlar.
Hatta talebesinin talebesi olanlar da bu durumdan
iftihar edeceklerdir. Uzun süre Halil İnalcık’ın
öğrencisi olmuş bir tarih hocası olarak, onun
öğrencisi olmayı imtiyaz olarak görüyorum. Çünkü
bizler, Avrupa’da ve Amerika’da birçok profesörün
yanında alamayacağımız eğitimi Halil Hoca’dan
alma şansına sahip olduk. Artık bize düşen onun
için Allah’tan rahmet dilemektir. Ama en önemlisi,
yetişen neslin onun gibi olabilmesi için Allah’tan
himmet dilememiz de gerekir.

FIRSTHAND
> Prof. Dr. İlber Ortaylı
A Scholar that Makes Turkey Proud
Halil İnalcık is an organisation. He is a scholar
raised in this country who makes and will make us
proud. His students have invariably been proud
of having him as a professor. Even the students
of his students will be proud in the future. As a
history professor, it is a privilege to have been Halil
İnalcık's student for a long time. Because we had
the chance to learn from Halil İnalcık, and received
an education that could not have been provided by
many professors in Europe and USA. Now all we
can do is to say, May God rest his soul. But most
importantly, we must pray to God for the coming
generation to follow in his footsteps.

Author of tens of books and hundreds of articles, İnalcık made major contributions in historical
literature with his studies. He did research on almost all periods of the Ottoman State and wrote
reference books. He provided insight on numerous
historical subjects not known correctly or well. His
analyses and studies shed light on history. He gave
numerous conferences, symposiums and congresses home and abroad. American social scientist
Immanuel Wallerstein says “His books, countless
essay and encyclopedia topics, are treasures for
social scientists,” for Halil İnalcık who contributed
also in introduction of Turkish history and culture.
He was deemed worthy of Order and Diploma of
Merit by Turkish Republic Ministry of Foreign Affairs for his efforts. In addition, he received various
awards and honours from reputable Turkish and foreign institutions. He was an editor for publications
and on editorial boards of numerous scientific journals. Known also as the Pole of Historians, İnalcık
was elected as one of the top 2000 scientists in the
world in social sciences by Cambridge International
Biographical Centre.
His publications on political, social, economical,
cultural and military aspects of Ottomans in the
history, are reference books in reputable universities
in the world. For example, The Ottoman Empire:
the Classical Age, 1300-1600, (London: Weidenfeld and Nicolson, 1973) is one of these books
included in the curricula of world's leading universities. This book with four editions only in English,
has also been translated into six Balkan languages
and Arabic.
A member of various science institutions, İnalcık
also played a role in establishment of major science
centres. He founded Halil İnalcık Centre for Ottoman Studies in Bilkent University at service of
researchers and the International Association for
Social and Economic History of Turkey, and organised congresses in various European cities with this
association.
Passed away on July 25th in Ankara, world famous
historian was buried in the fenced cemetery section
of Fatih Mosque in Istanbul.
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PROF. DR. ERHAN AFYONCU

Article Series 1 Exclusive to .tr

İtalyan Ressam
Titian’ın eserinde
Fransa Kralı 1.
François ve Kanuni
Sultan Süleyman.

French King François
I and Suleiman the
Magnificent in a
painting by Italian
artist Titian.

Avrupa'da

TÜRK İZLERİ
Traces of Turks in Europe

600 yıldan fazla bir süre dünyanın en önemli coğrafyasında hâkimiyet
kuran ve üç büyük imparatorluktan birisi olan Osmanlı İmparatorluğu,
bugünkü dünyanın oluşmasındaki en önemli aktörler arasındadır.
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Ottoman Empire, one of the three great empires
that ruled the most significant region in the world
for more than 600 years was a leading actor in
shaping today's world.

O

smanlı İmparatorluğu denilince
her şeyiyle tarih olmuş, gitmiş;
ondan günümüze bir şey kalmamış gibi düşünülür. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun bugünkü dünyanın Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu gibi
en problemli üç bölgesinin de içinde olduğu çok
geniş topraklar üzerinde 600 yıl süren hâkimiyetinin günümüze tesiri çok büyüktür. Osmanlıların
izlediği siyasi ve dinî politikalar günümüz modern
dünyasının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
OSMANLILARIN RUMELİ FETİHLERİ
ORTODOKSLUĞU YAŞATTI
Osmanlılar, 14. yüzyılın ortalarında Rumeli fetihlerine başladığında, Balkanlar birçok devletçikler ve
feodal senyörlükler hâlinde parçalanmış durumdaydı. Duşan’ın kurduğu Sırp İmparatorluğu’nun
zayıflamasından sonra kuzeyde Macaristan, batıda ve güneyde ise Venedik siyasi parçalanmadan

When Ottoman Empire is mentioned, it is thought
that it has become history entirely, and is lost without leaving a trace. However Ottoman Empire's
600 years of rule over vast lands encompassing also
the Caucasus, Balkans and Middle East which are
currently the most troubled regions, deeply influenced today's world. Political and religious policies
Ottomans pursued, played a major role in shaping
the modern world.
OTTOMAN'S RUMELIA CONQUESTS KEPT
THE ORTHODOX CHURCH ALIVE
When the Ottoman launched conquests in Rumelia in the mid-14th century, the Balkans had already
broken up into numerous small states and feudal
seigneuries. After the Serbian Empire founded by
Dusan started to decline, Hungary on the north and
Venice on the west and south exploited the political
fragmentation and pursued an expansion policy in
the Balkans. The political and military hegemony of

LATİN KÖPRÜSÜ
Birinci Dünya Savaşı’nın
başladığı yer olarak
tanınıyor.

LATIN BRIDGE
It is famous as the site
where First World War
began.
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these two states also involved Catholicism. Although the Balkan people with Orthodox faith repudiated the rule of these two states, they did not have
the political or military means to withstand. It was
as if they were destined to adopt Catholicism. Ottoman State hindered the expansion of Venice and
Hungary over the Balkans and began to rule the
region, and the Orthodox Church survived in the
Balkans. Moreover, Ottoman encouraged national
churches and this ended Hellenic dominance over
Orthodox people. For instance, Sokullu Mehmet
Pasha contributed in establishment of the Serbian
National Church in the 16th century. When fragmentation in the Balkans ceased to end and the
region became a part of a great empire, economic
development followed. Numerous cities in Bulgaria,

Halil İnalcık, Osmanlıların farkında olmadan,
modern kapitalizmin yükselmesini sağlayan Avrupa
ekonomik sisteminin bir parçası olduklarını belirtir.

istifade ederek Balkanlarda yayılma politikası güdüyorlardı. Bu iki devletin siyasi ve askerî hâkimiyeti beraberinde Katolikliği de getiriyordu. Her ne
kadar Balkanların Ortodoks halkı bu iki devletin
hâkimiyetini benimsemiyorsa da direnecek siyasi
ve askerî güçleri yoktu. Katolik olmaya mahkûm
gibiydiler. Osmanlıların, Venedik ve Macaristan’ın
Balkanlara yayılmasını engelleyip kendi hâkimiyetlerini kurmaları, Balkanlarda Ortodoks mezhebinin
yaşamasını sağladı. Ayrıca Osmanlıların millî kiliseleri desteklemesi, Ortodokslar üzerindeki Helen
hâkimiyetinin sona ermesine sebep oldu. Örneğin
Sırp Millî Kilisesi, 16. yüzyılda Sokullu Mehmet
Paşa’nın desteği ile kurulmuştu. Balkanlar parçalanmışlıktan kurtulup, büyük bir imparatorluğun
parçası hâline gelince ekonomik açıdan da gelişme
gösterdi. Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan’da
birçok şehir, huzur ortamına kavuşmaları sebebiyle
büyüyüp, gelişti.
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Serbia and Greece grew and prospered after peace
was achieved.
NATIONAL EUROPEAN MONARCHIES
ESCAPED FROM PERISHING
Ottoman Empire had a major influence on modern
Europe taking shape. Eastern borders were relatively safe in Suleiman the Magnificent period and
West became the prime target due to changing
conditions in Europe. Habsburg Empire ruled over
most of Europe through affinity then. Countries as
Italy, Spain, Austria, Germany and Hungary were
directly or indirectly affiliated with Habsburg Empire. The only forces that resisted to the Habsburgs
were France and England. Ottomans got involved
in this race which led to re-establishment of political equilibrium. National monarchies as France, the
Netherlands and England got an opportunity to live
on when Ottomans clashed with the Habsburgs. As

TARİH

AVRUPA MİLLÎ MONARŞİLERİ YOK
OLMAKTAN KURTULDU
Osmanlı İmparatorluğu’nun modern Avrupa’nın
şekillenmesinde önemli tesiri vardır. Kanuni zamanında Doğu sınırlarının fazla tehdit almaması ve
Avrupa’da gelişen şartlar sebebiyle asıl hedef Batı
olmuştu. Bu dönemde Habsburg İmparatorluğu
akrabalık bağlarıyla Avrupa’nın önemli bir kısmında
hâkimiyet kurmuştu. İtalya, İspanya, Avusturya,
Almanya ve Macaristan gibi ülkeler dolaylı veya
direkt olarak Habsburg İmparatorluğu’na bağlıydılar. Habsburgların önünde direnen tek güç Fransa ve İngiltere idi. Osmanlıların Avrupa’daki bu
mücadeleye karışmaları siyasi dengenin yeniden
kurulmasını sağladı. Fransa, Hollanda ve İngiltere
gibi millî monarşiler Osmanlıların, Habsburglara
karşı mücadeleye girmesiyle hayat hakkı bulabildi.
Nitekim 1532’de Fransa Kralı Fransuva, Venedik
elçisine “Şarlken’e karşı Osmanlılar sayesinde gü-

Karşı sayfada:
Saraybosna’da Şadırvan
(solda). Belgrad
Kalesi’nde Zidan Kapısı.
Sofya’da Banyabaşı
Camii.

History

a matter of fact, in 1532 French King Francois shared with the Venetian Envoy that the Ottoman was
protecting France from Charles V.
Ottomans supported France against Habsburgs
by sending troops, financial aid or through trade
relations. In 1533, Suleiman sent the French King
100 thousand golds so he would form an alliance
with English and German princes against Charles
V. Following the trade privileges given to France in
1569, Ottoman Empire gave capitulations to England in 1580 and Netherlands in 1612 and supported these countries. Venice began ruling the trade
in East Mediterranean leaving France and England
behind, with the help of the Ottomans. English and
Dutch sailed with Ottoman ships, and replaced Venice in trade in Black Sea. Trade in Ottoman lands
and in areas of influence strengthened the economies of these countries which led to growth. Both

Halil İnalcık marks that the Ottoman involuntarily
became a part of the European economic system
which gave way to the rise of modern capitalism.

Page across: Fountain
in Sarajevo (left). Zidan
Gate from Belgrade
Castle. Banyabaşı
Mosque in Sofia.
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SEVDALİNKA
Osmanlı döneminden bu yana ayrı bırakılan âşıkların
hislerini yansıtan Balkanlara özgü müzik türü.

vence altında olduğunu.” söylüyordu. Osmanlılar,
Fransa’ya asker göndererek, para vererek veya
ticari ilişkilerle Habsburglara karşı kuvvetlendirdiler. Kanuni, 1533’te Fransa Kralı’na, Şarlken’e karşı
İngiltere ve Alman prensleri ile bir ittifak yapması
için 100 bin altın göndermişti. 1569’da Fransa’ya
verilen ticari imtiyazlardan sonra 1580’de İngiltere ve 1612’de de Hollanda, Osmanlı İmparatorluğu
tarafından verilen kapitülasyonlar ile desteklendi.
Venedik’in Doğu Akdeniz’deki ticari hâkimiyeti
Osmanlıların verdiği destek ile Fransa ve İngiltere’ye geçti. İngiliz ve Hollandalılar, Osmanlı gemilerini kullanarak, Karadeniz ticaretinde de Venedik’in
yerini aldılar. Osmanlı topraklarında ve nüfuz bölgelerindeki ticaret bu ülkelerin ekonomik açıdan
kuvvetlenip, büyümesine sebep oldu. İngiliz ve
Fransızların gerek imparatorluk topraklarından aldığı ham maddeler gerekse ülkelerinde imal ederek
Osmanlı ülkesinde sattıkları ürünler Kapitalizmin
gelişmesinde önemli rol oynadı. Halil İnalcık, Osmanlıların farkında olmadan, modern kapitalizmin
yükselmesini sağlayan Avrupa ekonomik sisteminin
bir parçası olduklarını belirtir.
İNGİLTERE OSMANLI’DAN YARDIM İSTEDİ
Osmanlı Padişahı Üçüncü Murat devrinde Avrupa’nın en uzak ülkelerinden İngiltere ile ilişki kurulmuştu. İngiltere, Habsburgların İspanya kanadı
tarafından işgal edilmek üzereydi. İngilizler, Fransa

raw material the English and French purchased
from the Ottoman Empire and the products they
manufactured in their respective countries and sold
to Ottoman, played a major role in emergence of
Capitalism. Halil İnalcık marks that the Ottoman
involuntarily became a part of the European economic system which gave way to the rise of modern
capitalism.
ENGLAND TURNED TO OTTOMAN
FOR HELP
A relationship was established with one of the furthest European countries, England in the period of
Ottoman Sultan Murad III. England was about to
be conquered by the Spanish wing of the Habsburgs. Based on the example of France, England had
realized that their only option to fight against the
Habsburgs was to get help from Ottoman Empire.
By getting in contact with Ottoman Empire in Murad III period, they requested assistance to prevent
Spanish navy from conquering England. They ac-
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SEVDALINKA
A musical genre in the Balkans expressing lovers'
feelings separated since the Ottoman period.

Mostar Köprüsü. Buna
Nehri kaynağına kurulan
Blagaj Tekkesi (altta).

complished this, and England prevented a Spanish
conquest with help of Turkish navy.
A few years ago, the prestigious British newspaper
‘The Guardian’ published a news piece on the front
page with the title “We must thank not Sir Francis
Drake but to Turks for the defeat of Spanish Navy”,
and this indicates that English only recently realized
what they have gained thanks to the help of the Ottomans 416 years ago.

Mostar Bridge. Blagaj
Lodge built in the source of
Buna River (below).

örneğinden hareket ederek Habsburglara karşı
direnebilmek için tek şanslarının Osmanlı İmparatorluğu’ndan yardım almak olduğunu anlamışlardı.
Üçüncü Murat devrinde Osmanlı İmparatorluğu
ile ilişkiye geçerek, İspanyol donanmasının İngiltere’yi işgalini engellemek için yardım istediler.
Bunda da başarılı oldular. İngiltere, Türk donanmasının yardımıyla İspanyol işgalinden kurtuldu.
Birkaç yıl önce İngiltere’nin saygın gazetelerinden
The Guardian, birinci sayfadan “İspanyol donanmasının mağlup edilmesi için Sir Francis Drake’e
değil Türklere teşekkür etmeliyiz” başlığıyla verdiği
haber, 416 yıl önce yapılan bir yardımın İngilizlere
neler kazandığının yeni anlaşıldığını gösteriyordu.
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OSMANLI’NIN

ALTI ASIRLIK

AVRUPA’DAKİ

İllüstrasyon Illustration: Merve Aktaş

YOLCULUĞU

S I X C E N T U R I E S LO N G J O U R N E Y O F T H E OT TO M A N I N E U RO P E
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1352

1717

Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı
ordusu, Gelibolu’da Çimpe Kalesi’ni
fethederek Avrupa topraklarında ilk
hâkimiyetini sağladı.

Avrupa talim sistemi baz alınarak
kurulan ilk Osmanlı ordusunun temeli,
İstanbul'a davet edilen Fransız Subay de
Rochefort tarafından atıldı.

Ottoman Army under the command of
Suleiman Pasha conquered Çimpe
Castle in Gallipoli and gained control of
a European territory for the ﬁrst time.

The foundations of the ﬁrst Ottoman
army, based on European drill system
was laid by French Ofﬁcer de Rochefort
who had been invited to Istanbul.

1453

1793

İstanbul’un fethinden üç gün sonra
Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazına,
Fatih Sultan Mehmet ve Hocası Akşemseddin ile Osmanlı askerleri de katıldı.

Sultan Üçüncü Selim'in kararı ile Kalyonlar Kâtibi Yusuf Agâh Efendi, Londra'ya
ilk kalıcı elçi olarak tayin edildi.

Three days after the conquest of Istanbul, the
ﬁrst Friday prayer in Hagia Sophia was
attended by Mehmed the Conqueror, his
guide Akshamsaddin and Ottoman military.

1529
Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki
Osmanlı ordusu, Avusturya
Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'ya ilk
kuşatmayı gerçekleştirdi.
Ottoman Army under the command of
Suleiman the Magniﬁcent laid the ﬁrst
siege on Vienna capital of Archduchy of
Austria.

1699
Osmanlı, Kutsal İttifak Devletleri (Avusturya, Venedik ve Lehistan) ile imzaladığı
Karlofça Antlaşması ile Avrupa’da ilk kez
toprak kaybetti.
Ottoman lost territory in Europe for the
ﬁrst time with Treaty of Karlowitz signed
with Holy Alliance States (Austria, Venice
and Poland).

By decree of Sultan Selim the Third, Secretary
of Galleons Yusuf Agah Efendi was assigned
as the ﬁrst resident representative to London.

1867

Avrupa’ya seyahat amacıyla giden ilk
Osmanlı Padişahı Abdülaziz oldu. Sultan,
47 günlük yolculukta Fransa-İngiltere-Belçika-Almanya-Macaristan-Bulgaristan
rotasını izledi.
Abdulaziz was the ﬁrst Ottoman Sultan to
travel to Europe. Sultan followed
France-Britain-Belgium-Germany-Hungary-Bulgaria route in his 47-days long
journey.

1915
Osmanlı ordusu, içinde bulunduğu zorlu
şartlara rağmen Çanakkale’de savaştığı
İngiliz ve Anzak askerlerine karşı tarihin
en önemli zaferlerinden birini elde etti.
Despite the hard conditions, the Ottoman army gained one of the most
signiﬁcant victories in the history in
Çanakkale against British and Anzac
soldiers.
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SELÇUK KARAKILIÇ

RÖPORTAJ

PROF. DR. ŞEREF ATEŞ

DIPLOMASI AĞI'NIN

YÖNETIMI BIZDE
Management of the Diplomacy Network on Us

50 DERGİ / MAGAZINE

RÖPORTAJ

T

ürkiye adına kültür diplomasisinin önemine dikkat çekiyorsunuz. Uluslararası
ilişkilerde Enstitünün rolünü nasıl açıklarsınız? Türkiye için kültürel diplomasinin misyonu nedir?
Yunus Emre Enstitüsünün gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerin ortak adı, sizin de belirttiğiniz gibi
“kültür diplomasisi” kavramıyla izah edilmektedir.
Biz, dünya milletleriyle bağlantılar kurarak ortak
bilimsel ve kültürel projeler yürütmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin bütün dinamiklerini yurt dışında
tanıtmak, sevdirmek ve ilgi odağı hâline getirmek
için çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Çalışma
sahamız göz önüne alındığında bunun adı elbette
kültürel diplomasidir. Kaldı ki diplomasi çok çeşitli bir ağdır. Bu bakımdan bizce Türkiye’nin yurt
dışında faaliyet gösteren bütün kültür kurumları
ve entelektüelleri de kültürel diplomasinin birer
parçasıdır. Kültürel diplomasi yaşayan bir şeydir.
Öyle ki biz, Yunus Emre Enstitüsü olarak bu toprakların damıtılmış seçkin kültür ürünlerini dünya-

Interview

You draw attention to the importance of cultural
diplomacy on behalf of Turkey. How would you
describe the role Enstitü plays for international
relations? What is the mission of cultural diplomacy for Turkey?
The common name of all activities carried out by
Yunus Emre Enstitüsü, can be explained with the
concept “cultural diplomacy”. We establish connections with world nations and work towards conducting joint scientific and cultural projects. We operate
in various fields abroad to promote, popularise and
bring to spotlight all aspects of Turkey. Considering
the field we are active in, this is of course cultural
diplomacy. Moreover diplomacy is a multifarious
network. In this respect, we consider each Turkish
cultural organisation and intellectual working abroad
as part of cultural diplomacy. Cultural diplomacy is
a living thing. Such that, as Yunus Emre Enstitüsü
we make efforts to reiterate the outstanding refined
cultural artefacts of these lands in a format world
can comprehend. We support original projects in this

Küresel Kamu Diplomasisi Ağı’nın üç yıllığına yönetiminin
Enstitümüze verildiği müjdeleyen Başkanımız Prof. Dr. Şeref
Ateş ile Yunus Emre Enstitüsünün hedefleri üzerine konuştuk.
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Prof. Dr. Şeref Ateş: “It is a major
achievement for Yunus Emre Enstitüsü
to be elected as the President of Global
Diplomacy Network”
nın anlayabileceği bir formatta yeniden anlatmaya
çalışıyoruz. Bu anlamda da özgün projeleri destekliyoruz. Yunus Emre Enstitüsü bu çalışmalarından
ötürü Küresel Kamu Diplomasisi Ağı’nın üç yıllığına
dönem başkanlığına seçildi. Bu bizim önemli başarılarımızdan biridir.
 Enstitü yıllardır verdiği hizmetlerle yüzlerce
kişiye Türkçeyi sevdirdi. 2023 yılında 100 merkez hedefiyle enstitü hangi noktada olacak?
Yunus Emre Vakfı 2007 yılında, 5653 sayılı Kanun’la kuruldu. Ancak vakfın resmî olarak faaliyetlerine başlaması ve kuruluş sürecini tamamlaması,
2009’un Nisan ayına denk geliyor. Kanun gereği
Yunus Emre Enstitüsü, kaynaklarını Yunus Emre
Vakfından alarak yurt içi ve yurt dışındaki bütün
faaliyetlerde kurumsal muhatap olarak öne çıkı-
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sense. Yunus Emre Enstitüsü was elected as the President of Global Public Diplomacy Network for the
next three years due to these operations. This is one
of our major achievements.
 Hundreds of people have taken interest in
Turkish language thanks to the efforts Enstitü has
made for years. Where will the Enstitü be in 2023
with the goal of having opened 100 centres?
Yunus Emre Foundation was established in 2007
in accordance with the law no 5653. However the
foundation officially launched its operations and
completed its establishment process in April 2009.
Yunus Emre Enstitüsü is funded by Yunus Emre
Foundation by law and is the institutional respondent
in all activities organised both home and abroad.
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Enstitümüz şimdiye kadar 50.000’in
üzerinde yabancı gence Türkçe
dersleri vermiştir.
yor. Dolayısıyla biz yurt dışındaki faaliyetlerimizi
Yunus Emre Enstitüsü çatısı altında yürütüyoruz.
Kanunda da belirtildiği gibi Türkçeyi, Türk kültürünü, edebiyatını, tarihini, sanatını, Türkiye’nin zengin
mutfak kültürünü, yurt dışında tanıtmak; hem yurt
dışındaki ilgili ülke vatandaşlarının hem de oradaki
soydaş ve akraba topluluklarımızın sanatla, dille,
kültürle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için projeler
gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 merkeze ulaşmak ve dünyanın 100 ayrı
şehrinde bulunarak Türkiye’nin kültürel, bilimsel ve
tarihsel kaynaklarını doğru anlatmak hiç kuşkusuz
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu hedeflere ulaşmak maksadıyla inançla ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
 Yunus Emre Enstitüsünün misyonlarından
biri de yurt dışında Türkçe öğrenimini yaygınlaştırmak. Bu amaçla pek çok yerde çalışmalar
yapıyorsunuz. Türkçeye ilgi nasıl?
Türkiye’nin tanıtımını iki koldan yapıyoruz: Biri, kültür sanat faaliyetleri düzenlemek diğeri ise merkezimizin bulunduğu ülkelerde talep eden kursiyerlere Türkçe öğretmek. Kültür ve medeniyetimizin
çok geniş bir çevrede paylaşılması için Türkçenin
geniş kitlelere ulaştırılmasını önemsiyoruz. Hiç
kuşkusuz talep olmadan öğrenim gerçekleşmez,

Thereby we carry out all our activities abroad under
the roof of Yunus Emre Enstitüsü. As specified in the
law, we realise projects to promote Turkish language,
culture, literature, history, art, rich Turkish cuisine
abroad and to cater to the needs of interested citizens and cognates and related communities abroad
concerning art, language and culture. Undoubtedly
having opened 100 centres by the 100th establishment anniversary of our Republic and correctly explaining the cultural, scientific and historical resources
of Turkey in 100 cities of the world are among our
priority targets. We continue to work faithfully and
enthusiastically to achieve these goals.
 One of the missions of Yunus Emre Enstitüsü is to make Turkish instruction popular abroad. You carry out operations in various locations.
How is the interest towards Turkish language?
We hold the promotion of Turkey in two legs: First is
organising culture-arts activities and the other is to
teach Turkish to aspired trainees in countries we are
active in. We attach importance to bringing Turkish
to larger masses so that our culture and civilization
can be shared within a larger circle. There is no doubt

Our Enstitü has provided
more than 50 thousand young
people with Turkish lessons.
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Medeniyet kodlarımızı, kültürel
değerlerimizi yani Türk kültürel atlasını
bütün insanlık ile paylaşıyoruz.
yani zorla bir şeyler öğretemezsiniz. Kaldı ki, arz
talep çağında yaşıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde, Türkçeye önemli bir talebin olduğu görülüyor. Yunus Emre Enstitüsü olarak çeşitli birimlerimiz, bu talepleri bilimsel usullerle değerlendirerek
Türkçe kursları açmaktadır. Tabii işimiz sadece kurs
açmak değildir. Asıl önemlisi Türkçeyi bilimsel yöntemlerle kursiyere sağlıklı bir şekilde öğretmektir.
Yani Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri ve dil seviyeleriyle uygun olarak Türkçe öğretimini gerçekleştiriyoruz. Türkçe öğretimi için çeşitli materyaller
de hazırlayan Enstitümüz, Yedi İklim Türkçe ders
kitaplarından tutunuz da Uzaktan Türkçe Öğretimi
ve Türkçe Yeterlik Sınavı’na kadar ciddi, bilimsel çalışmalarla faaliyetlerine devam ediyor. Enstitümüz
şimdiye kadar 50.000 (elli bin)’in üzerinde yabancı gence Türkçe dersleri vermiştir. Kursiyerlerimiz
çeşitli dil seviyelerinde gördükleri Türkçe derslerine
devam etmektedirler. Yani doğrudan merkezlerimize gelerek Türkçe öğrenimi gören kursiyerlerimizin yanında çeşitli kurum ve kuruluşlar, okullar da
Türkçe desteği için bizden talepte bulunmaktadır.
Yunus Emre Enstitüsü, yoğun talepleri daha önce
de belirtiğim gibi, bilimsel yöntemlerle karşılamaya
çalışmaktadır.
 Balkanlarda ve Kuzey Afrika’daki bazı ülkelerde Türkçeyi ana dilden sonra ikinci dil olarak
konumlandırma projeniz var. Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
Biz, çok çeşitli kurumların taleplerini şimdiye kadar karşılamaya çalıştık. Balkanlarda, özellikle
Bosna-Hersek’te Türkçenin ikinci yabancı dil olarak eğitim sistemine girmesi çalışmalarımız neticesinde oldu. Bu sayede Bosna’da altı bine yakın
(6. ve 12. sınıflar arasında) öğrencimiz bulunuyor.
Bosna-Hersek’in Zenica-Doboj, Hersek-Neretva, Bosansko-Podrinje, Orta Bosna, Saraybosna
kantonlarında Eğitim Bakanlıkları tarafından Türk-
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that instruction cannot be provided unless there is
demand; you cannot force people to learn something. Moreover this is the age of supply and demand.
There is significant demand for Turkish in countries
we are active in.
Various departments under our Enstitü assess the
demands using scientific methods and open Turkish
courses. Of course it is not our only operation. It is
really important to healthily teach Turkish to trainees by employing scientific methods. This means we
carry out Turkish instruction abiding by the criteria
of Common European Framework of Reference for
Languages and language levels. Our Enstitü also
devises various materials for Turkish instruction and
continues its operations with significant scientific
activities from Seven Climates Turkey textbook to
Distance Turkish Instruction and Turkish Proficiency
test.
Our Enstitü has provided more than 50 thousand
young people with Turkish lessons. Our trainees continue Turkish lessons at various levels. In addition to
trainees who directly contact our centres for Turkish instruction, various institute and organisations
as well as schools make requests for our support in
Turkish instruction. As I stated before, Yunus Emre
Enstitüsü works towards catering to huge demands
by employing scientific methods.
 Enstitü has the project of positioning Turkish
as the second language after the mother language in some countries in the Balkans and North
Africa. Could you briefly tell us about it?
We have achieved to meet the demands of various
institutions so far. At the end of our efforts, in the
Balkans and specifically in Bosnia-Herzegovina, Turkish has been included in educational system as the
second foreign language. As a result, now there are
nearly six thousand students in Bosnia-Herzegovina
between 6th and 12th grades. Ministries of Education
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çenin ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde 6.
sınıftan 12. sınıfa kadar ikinci seçmeli yabancı dil
olarak okutuluyor ki bu Türkiye’nin önemli bir başarısıdır. Avrupa’da da ilk kez Türkçe zorunlu ikinci
yabancı dil olarak devlet okullarının müfredatlarına girebilmiştir. Çalışmalarımız burada da sonuç
vermiş ve Polonya’da “Zorunlu İkinci Yabancı Dil
Dersi Olarak Türkçe” kabul edilmiştir. Bu ülkelerin yanında Ürdün’de özel bir ilköğretim okulunda
ve Romanya’da ise beş lisede öğrenciler Türkçeyi
seçmeli yabancı dil dersi olarak okumaktadır. Ayrıca akademik düzeyde de Türkçenin seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Şu anda Japonya ve Karadağ'da
üniversite düzeyinde Türkçe dersi seçmeli yabancı
dil dersi olarak okutulmaktadır.
 Yılda binden fazla kültür sanat etkinliği gerçekleştiriyorsunuz. Bu etkinliklerin içeriğini nasıl belirliyorsunuz?
Bilindiği gibi kültür bir alışveriş ve etkileşim meselesidir. Çağdaş dünya artık eskisi gibi tek taraflı
bir kültürel tahakküm yerine kültürel alışverişi gerektiriyor. Türkiye’nin son on beş yıldaki ekonomik
hamlelerinin yanında dış politikasındaki insani,
vicdani ve siyasi yükseliş çizgisi de bu alışverişi aktarmamıza katkı sağlıyor. Yani Türkiye’nin bu
yükseliş çizgisi ile birlikte proaktif bir siyaset takip
etmesi hiç kuşkusuz bütün ilişkileri yeniden tanzim ediyor. Şimdiye kadar kültürel köklerimizi ve
değerlerimizi çok farklı coğrafyalarda, farklı insan
kitlelerine sunmak kimsenin aklına gelmemişti.
İşte biz, Yunus Emre Enstitüsü olarak devletimizin
ve milletimizin güçlü desteğiyle, medeniyet kodlarımızı, kültürel değerlerimizi yani Türk kültürel
atlasını bütün insanlık ile paylaşıyoruz. Yalnız kendi
kültür değerlerimizi sunarken muhatabı olduğumuz milletlerin de kültürel değerlerini tanımaya
çalışarak, karşılıklı bir etkileşim ile yolumuza devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken
merkezlerimizin taleplerini dikkatle ele alıyoruz.
Yani bir merkezimiz yılda yapacağı faaliyetlerin
takvimini bize gönderiyor, ilgili birimimizdeki arkadaşlarımız bu faaliyetlerin Türkiye ile o ülke arasında bir iletişim kuracağına kani olunca Başkanlığımızca onaylanıyor ve faaliyetleri yapmaları için
gerekli hazırlıklar başlıyor. Enstitü merkezimizden
de çok çeşitli faaliyetler üreterek farklı coğrafyalarda, farklı şehirlerde büyük faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bütün faaliyetlerimizin temelinde, insan
odaklı bir gelecek tasavvuru yatıyor.

Interview

in Zenica-Doboj, Herzegovina-Neretva, Bosansko-Podrinje, Central Bosnia, and Sarajevo cantons
in Bosnia-Herzegovina, included Turkish as the secondary foreign language elective course in curricula of elementary and middle schools, between
6th and 12th grades which is a major achievement of
Turkey. This is the first time that Turkish is included
in the curricula of state schools as the mandatory
second language in Europe. Our operations here
have yielded results and Turkish has been accepted as “Mandatory Second Foreign Language” also
in Poland. Next to these countries, a private elementary school in Jordan and five high schools in
Romania offer Turkish course as an elective foreign
language. There are efforts to have Turkish featured as an elective foreign language course also in
academic education. Currently some universities in
Japan and Montenegro offer Turkish as an elective
foreign language course.
 You organise more than a thousand culture-arts activities yearly. How do you determine
the content of these activities?
It is known that culture is a matter of exchange and
interaction. In the modern world, the unilateral cultural domination of the past has been replaced by
cultural exchange. In addition to economic moves
in the last fifteen years, Turkey's humanitarian, moral and political rise in international relations, aids
us in this exchange. There is no doubt that the rising
Turkey that pursues proactive policies reorganises all
relations. No one had thought of presenting our cultural roots and values to distinct masses in different
regions until today. Here we, as Yunus Emre Enstitüsü, with strong support of our state and nation,
share our civilization codes and cultural values that
are Turkish cultural atlas with the whole humanity.
In presenting our own cultural values, we also work
on getting familiar with the cultural values of the
nations we relate to, and proceed by mutual interaction. We carefully discuss to the requests of our
centres in carrying out our activities. A centre sends
us the annual activity calendar and if our friends in
the relevant departments are convinced that these
activities contribute in the communication between
Turkey and respective country, our Presidency approves it and necessary preparations are launched
afterwards. A wide range of activities are generated
in our Enstitü headquarters and we organise major
activities in various regions and cities. All of our activities are based on a human-oriented future vision.

We share our civilization codes and
cultural values that are Turkish cultural
atlas with the whole humanity.
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TÜRK SEYYAHININ
Peşinde

In Pursuit of a Lost Turkish Traveller

RECEP KANKAL
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arçınzadeler ailesinin bir ferdi olarak
1866 yılında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde
doğan Süleyman Şükrü, babası Hüseyin
Efendi’den eğitim alarak 15 yaşında hafızlığını tamamlamıştır. 17 yaşında iken
Eğirdir’de bazı görevlerde yer alan seyyah, İstanbul’a giderek bir memuriyet talebinde bulunur ve
imtihanlar neticesinde Adana’nın Pozantı ilçesinde
Posta ve Telgraf Nezaretinde memurluğa başlar.
Pozantı’da iki yıl memurluk yaptığı zaman zarfında
posta kurumundaki yetkililerden Bedri adlı birinin ona karşı yapmış olduğu hâl ve hareketlerden
dolayı çok sıkıntı çeker. Seyyah, Pozantı’da Bedri yüzünden başına gelenlerden dolayı buradaki
görevinden sonra İstanbul’a tekrar başka bir yere
tayin için gelir. Tayini gerçekleşen seyyah, Niğde,

Süleyman Şükrü seyahatnamesi,
Osmanlı’nın hüküm sürdüğü diyarlarda
toplumları koruyucu ve gözetleyici bir
misyon edindiğini de kanıtlıyor.

Discovery

Travel book by Süleyman Şükrü,
also establishes how Ottoman
Empire undertook the missions
of protecting and guarding the
communities on the lands it ruled.
Süleyman Şükrü, born in Eğirdir district of Isparta in
1866 to Karçınzade family, was educated by his father Hüseyin Efendi and completed his hafiz training
at the age of 15. Traveller assigned to various offices
in Eğirdir when he was 17, moves to Istanbul and
asks to be commissioned. After passing the tests,
he gets commissioned to Ministry of Postal Services
and Telegraphy in Pozantı district of Adana. Throughout his two-years of tenancy in Pozantı, he experiences difficulties due to hostile acts and attitude
of a postal service official named Bedri. Following
his tenancy here, the traveller returns to Istanbul to
get reassigned after the troubles he endured because of Bedri in Pozantı. Traveller moves to Niksar in
Tokat on Niğde-Kayseri-Sivas route for a two-year
tenure. After Niksar, he gets stationed in Rawandiz
on Iran border as if relegated and then in Zakho.
Later he gets discharged before completing his term
of duty in Dürres, Albania.
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A LIFE ON THE ROADS
Traveller that leads a life of exile wherever he goes,
gets discharged and returns to Istanbul from Dürres
however “Sinister Bedri” as he calls him who pestered Süleyman Şükrü during his term in Pozantı is
also commissioned in Istanbul. Bedri who hears of
Karçınzade's return to Istanbul, keeps a low profile
for a few weeks and cautions the officials not to give
him a favourable reply on his dismissal. However
traveller discovers that Bedri is the one behind his
discharge. After some controversies in Istanbul,
administration offers him to “abandon telegraphy
so they can place him in a more comfortable post”
and upon taking this offer, he moves to Karesi. Bedri continues to cause him trouble also here. After
two year, traveller unable to cope with the distress
in Karesi and as a result of his correspondence with
the administration, he is relegated to Deir ez-Zor
(Zor Sanjak) near Syria. He flees one midnight due
to soldiers' disrespectful manners throughout forty

Just like Evliya Çelebi, Süleyman
Şükrü commented on the regions and
sites he travelled to in his own style
and enriched his texts with ironies.

Kayseri, Sivas güzergâhı üzerinden Tokat’ın Niksar
ilçesinde iki yıllığına memuriyete başlar. Niksar’dan
sonra ise âdeta bir sürgün yeri misali önce İran hududunda bulunan Revandiz’e, sonra da Zaho’ya
atanır. Buradan sonra ise Arnavutluk’taki Dıraç
şehrinde görevini tamamlayamadan azledilir.
YOLLARDA GEÇEN ÖMÜR
Gittiği yerlerde sürgün hayatı yaşayan seyyah,
görevden alınarak Dıraç’tan İstanbul’a gelir gelmesine ama Pozantı’da bulunduğu sırada başına
musallat olan kendi deyişiyle “Uğursuz Bedri” de
İstanbul’a tayin edilmiştir. Karçınzade’nin geleceğini duyan Bedri, birkaç hafta ortaya çıkmaz
ve memurlara onun görevinden alınması ile ilgili
olumlu bir cevap verilmemesini tembihler. Ama

Süleyman Şükrü, tıpkı Evliya Çelebi
gibi gezdiği coğrafyaları, mekânları
kendi üslubunca değerlendirir ve ironik
ifadelerle metnini zenginleştirir.
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seyyah, Bedri’nin kendisini görevden aldırdığını
fark eder. İstanbul’da yaşadığı münakaşalardan
sonra idare tarafından “telgrafçılıktan vazgeç seni
daha rahat bir memuriyete tayin edelim” teklifi
gelir ve Karesi’de memuriyeti kabul eder. Ancak
iki yıl burada Bedri’nin çıkardığı problemler yine
devam eder. Seyyah, Karesi’deki sıkıntılara katlanamaz ve idare ile karşılıklı yazışmalar neticesinde
Suriye yakınlarında bulunan Deyrizor’a (Zor Sancağı) sürgün edilir. Burada kaldığı kırk gün zarfında
askerler ona hürmetsizlik gösterdiğinden bir gece
yarısı firar ederek, bu kaçış öyküsünü anlatmaya
başlar.
“NEHİRLERİ, ÇÖLLERİ AŞTIM…”
Deyrizor günlerinden sonra Fırat Nehri’ni yüzerek geçtiğini belirten seyyah, Bedevilerden tedarik ettiği at ile çöller ve nehirler geçerek firari
hayatına başlar. Önce Tahran taraflarına yönelir.
Bundan sonra bin bir türlü maceralarla yıllarca

Discovery

days he spends here, and begins to tell the story of
his escapade.
“I CROSSED RIVERS, DESERTS…”
Following his days in Deir ez-Zor, traveller relays
that he crossed Euphrates River by swimming and
begins his life as a fugitive, crossing deserts and rivers on the back of a horse supplied by the Bedouin.
He sets off to Tehran. Traveller who embarked on
all kinds of adventures and yearned for his homeland for years, begins his new journey in Mosul. He
crosses mountains on the back of rented horses or
travels by train. Sometimes he is forced to travel
on foot and sometimes he is let down by his horse
travelling for days. He gets sick on the road in India
and spends a month and a half in Mumbai during
the month of Ramadan.
A TRIBUTE TO OTTOMAN
Traveller also addresses the state of Muslim com-
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munities in the regions he travels to. He reflects on
the relations of Muslims with the French in North
Africa, with the Flemish and British in South-east
Asia, with the Russian in Central Asia, and with the
Chinese in Far East. He observes and documents
the fondness and love Muslims on these lands have
for the Ottoman. He narrates how he could not
help but burst into tears in Algeria when the Muslim community flooded the banks to witness the
arrival of an Ottoman steamship owned by Haci
Davud Ferkuh Company from Izmir as if they won
a victory. One time, while chatting in a teahouse
in Beijing, Chinese Muslims who saw his attire si-

vatanına hasret kalacak olan seyyahın yeni serüveni Musul’da başlar. Gerek dağlar bayırlar aşıp
kiraladığı atlar ile yol alır gerekse kimi yerlerde tren
seyahatlerini tercih eder. Kimi zaman yürümek
zorunda kalır kimi zamanda atının acizliğine uğrar
ve günlerce yollar aşar. Hindistan’da iken yolların
verdiği rahatsızlıktan dolayı seyahatine ara vererek
bir buçuk ay Bombay’da ramazanı geçirmek zorunda kalır.
OSMANLI’YA HÜRMET
Seyyah, gezdiği coğrafyalarda Müslüman halkların
durumlarına değinmeyi ihmal etmez. Müslümanların Kuzey Afrika’da Fransızlarla, Güneydoğu
Asya’da Felemenkler ve İngilizlerle, Orta Asya’da
Ruslarla, Uzak Doğu’da Çinlilerle ilişkilerini dile
getirir. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Osmanlı’ya besledikleri muhabbeti ve sevgiyi
gözlemleyerek kaydeder. Cezayir’de bulunduğu
sırada Hacı Davud Ferkuh Kumpanyasına ait bir
vapurun limana yanaşacağını haber alan Müslüman ahalinin İzmir’den gelen Osmanlı vapurunu
görebilmek için âdeta bir zafer sevinciyle sahile
akın ettiklerini gördüğünde gözyaşlarını tuta-

Süleyman Şükrü, Tahran iken bir gece
rüyasında: “Çok yerler dolaşacaksın,
başına iyi şeyler gelecek ve sıkıntılar
çekeceksin ama sonun çok iyi olacak.”
diye bir zat ona seslenir.
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One night in Tehran, Süleyman
Şükrü heard an entity in his
dream who said, “You will travel
to many places, good things
will happen to you and you will
experience difficulties however
everything will end well for you.”
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madığını belirtmektedir. Ayrıca Pekin’de bir gün
çayhanede sohbet ederken üzerindeki Osmanlı
kıyafetini gören Çinli Müslümanların Osmanlı’yı
hatırlayarak ah çekmeleri Şükrü Efendi’yi hüzne
boğan hadiselerdendir. Uğradığı mekânlarda Osmanlı’nın yaptığı hizmetlere dikkat çeken seyyah,
Sultan İkinci Abdülhamid’e ve Osmanlı’ya her
defasında hürmetlerini dile getirmektedir. Bir gün
Tunus’ta cuma namazında iken minberde hutbe
okuyan imamın padişahın ismini anmasını bekler.
İmam “Sultanü’l-Hanefi” ibaresini zikretmesi ile
seyyahımız bir an hoşnut olur ve kendince “eğer
biz duada ve hutbede Müslümanların padişahının
namını zikretmezsek o cuma ve bayram namazımız
bozuk olur.” diye kendince söylenir.
CENNETTEN BİR NUMUNE
Görev yeri değişikliği esnasında dört defa İstan-

ghed because he reminded them of the Ottoman
which deeply moved Şükrü Efendi. Traveller points
the services Ottoman brought to these places and
pays tribute to Sultan Abdulhamid II and Ottoman
State every chance he gets. One time, during a Friday prayer in Tunisia, he waits for the imam giving
a sermon on the pulpit to mention the name of the
Sultan. When the Imam mentioned the “Sultan of
the Hanafi”, traveller feels pleased and says to himself “If we do not utter the name of the sultan of
Muslims during a prayer or sermon, that Friday or
Eid prayer does not count.”
A PIECE OF HEAVEN ON EARTH
Traveller visits Istanbul four times during his reassignments, and profoundly expresses his admiration
to Istanbul and its beauty in his own words: “While
creating the earth, Mighty God removed a piece of
land from heaven with his power and placed it where
Istanbul is to adorn the world. Its beauty is evocative of the river in heaven. Its delicious water sources
resemble Kevser river and its beauty resembles that
of angels. It is impossible to depict this city by pen
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bul’a yolu düşen seyyah, İstanbul’un güzelliklerini
kendi tabiriyle “Cenab-ı Allah dünyayı yaratırken
yeryüzünü süslemek için cennetten bir parça arsayı kudret eliyle kaldırıp yerkürenin bir bölümü olan
İstanbul mevkiine yerleştirmiştir. Güzelliği Firdevs cennetinin bir numunesidir. Leziz kaynakları
Kevser suyunu ve yaratılışındaki güzellikleri melekleri andırır. Fotoğrafçıların resmetmeye âciz
kaldığı bu şehri dil ile tarif, kalemle tasvir etmek
imkânsızdır. Nasıl bir harika olduğunu anlamak
ancak onu görmekle olur.” diyerek İstanbul’a olan
hayranlığını en kalbi duygularıyla tasvir etmektedir. “Haliç’ten seyretmeye doyamadığım.” dediği
bu nadide şehrin tarihî mekânlarını ziyaretten de
geri kalmayan seyyah, önce Fatih Sultan Mehmet
Han’ın türbesini daha sonra Sultanahmet ve Ayasofya Camilerini ziyaret eder. Eyüp’te yer alan
Ebu Eyyüb El-Ensarî’nin mübarek türbelerinde
dua etmeye de vasıl olur. Ziyaretinden sonra Topkapı’dan yola çıkarak Edirnekapı’da bir kır kahvesinde kahve içer ve oradan Bayezid Meydanı’na
gelir. İstanbul’da birkaç gün daha kaldıktan sonra

Üzerindeki Osmanlı kıyafetini
gören Çinli Müslümanların
Osmanlı’yı hatırlayarak ah çekmeleri
Şükrü Efendi’yi hüzne boğan
hadiselerdendir.

or words; it is the city that photographers are incapable of capturing. You can only comprehend the
wonders of this city when you see it for yourself.”
Traveller also visits the historical places of this precious city “he cannot have enough of watching from
Golden Horn”; first the tomb of Sultan Mehmed the
Conqueror and later Sultanahmet and Hagia Sophia Mosques. He gets the chance to pray at the holy
mausoleum of Abu Eyyub el-Ensari in Eyüp. After
touring these stops, setting off from Topkapı he has
coffee in a country coffee house in Edirnekapı, and
arrives at Bayezid Square. After staying for a few
more days in Istanbul, he receives news of his father's illness and immediately leaves for Isparta.
REGIONS HE VISITED
Süleyman Şükrü also discusses the lives of the
Non-Muslim communities in his travel book He
observes the commercial and agricultural activities in these regions as well as destinations which
are important for tourism. He relays spending two
hours at Eiffel Tower in Paris and points out that the
tower is three times higher compared to the minaret of Nureddin Zengi Mosque in Mosul. Süleyman
Şükrü, giving diverse information on the posts he is
assigned to as well as the sites en route, begins his
journey as a traveller in Mosul and travels to Iran,
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Ashgabat, Bukhara, Baku and Western Turkistan
and from there to Austria and Paris. After Paris, he
continues to Marseilles and tours countries as Tunisia, Morocco, Algeria and Egypt. Through the Suez
Canal and Red Sea, he crosses the Indian Ocean
and arrives in Mumbai. He cannot visit Java due to
trouble with his passport. He stops by at Singapore
after India and Ceylon, and travels to China. After
visiting different Chinese cities and towns, Süleyman Şükrü leaves Urumqi and returns to Bahçesaray. He cannot have his work published here so
he continues to Akmescid however he cannot find a
publishing house suitable for his work. He plans to
travel to Egypt and arrives in Sevastopol however he
changes his mind here and continues to Petersburg.
Here in 1907, he has his first work titled 'Seyahatü’l-Kübra' (The Great Journey) in publishing house
of Abdurresid Ibrahim.
ONLY MY HOMELAND!
Traveller who travelled every inch of almost half the
world, explains in detail the numerous natural bea-

babasının rahatsızlığını haber alarak buradan acilen Isparta’ya gitmek için yola çıkar.

Chinese Muslims who saw his attire
sighed because he reminded them
of the Ottoman which deeply
moved Şükrü Efendi.

GEZDİĞİ COĞRAFYALAR
Süleyman Şükrü gittiği yerlerde Müslüman olmayan halkların da yaşamlarını ele almıştır. Ticari
ve tarımsal faaliyetlerin yanı sıra bölgelerin turizminde etkili olan kimi yerleri de ziyaret etmiştir.
Paris’te bulunduğu sırada Eyfel Kulesi’nde iki saat
vakit geçirdiğini belirterek kulenin Musul’daki Nureddin Zengi Camii’nin minaresinden üç misli daha
uzun olmasıyla kıyas eder. Görev yaptığı yerlerle
beraber göreve giderken geçtiği güzergâhlardaki
mevkilere dair birçok yönden bilgi veren Süleyman
Şükrü, Musul’dan başlayan seyyahlık macerasında İran, Aşkabat, Buhara, Bakü ve Batı Türkistan'ı
dolaşarak Avusturya'ya, oradan da Paris'e geçer ve
Paris'ten Marsilya'ya inerek Tunus, Fas, Cezayir ve
Mısır gibi ülkeleri gezer. Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz
yoluyla Hint Denizi'ne geçerek Bombay'a ulaşır.
Pasaport sıkıntısı yaşadığından Cava’ya gidemez.
Hindistan ve Seylan'dan sonra Singapur'a uğrayarak Çin'e geçen Süleyman Şükrü, bu bölgede farklı
şehirlerde kaldıktan sonra Urumçi'den kalkıp Bahçesaray’a gelerek eserini burada bastırmak istese
de mümkün olmaz. Buradan Akmescid’e gider
ama aradığı yazıya uygun bir matbaa bulamaz. Mı-
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sır’a gitmeye niyetlenerek Sivastopol’a gelir. Ancak sonra vazgeçerek Petersburg'a ulaşır. Burada
Abdürreşid İbrahimof’un matbaasında büyük seyahat manasına gelen Seyahatü’l-Kübra adlı eserini
1907 yılında bastırır.
İLLE DE VATANIM!
Neredeyse dünyanın yarıya yakınını karış karış gezen seyyah, başta memleketi Isparta olmak üzere
Anadolu’nun birçok doğal güzelliklerini teferruatıyla anlatmakta ve insanlık âlemine dair izlenimlerini sunmaktadır. Arşiv belgelerindeki bilgilerde
Deyrizor’a sürgünden sonra başlayan firar hayatının 1900-1907 yılları arasında yaklaşık sekiz
yılı bulduğu görülmektedir. Memuriyeti sırasında
Bedri ile arasında geçen husumete binaen sürekli
bir yerlere sürülen gezgin, yaşadığı bu olumsuzlukların yanında babasının hastalığı ve peşinden gelen vefat haberiyle mahzun bir dönem geçirir ve
Eğirdir’de yanına aldığı annesini, gittiği vazife mahallerinde beraberinde götürür. Seyahati sırasında
vatan özlemini sık sık dile getiren seyyah, Petersburg’da nihayete erdirdiği seyahatinden sonra İstanbul’a telgraf çekerek vatanına dönme isteğini
bildirir. Odessa’dan vapur ile döndüğü İstanbul’da
gözaltına alınır. Gözaltı esnasında bavulundan Çince yazılı belgeler ve seyahat notları çıkar. Hakkında
yapılan soruşturmalar bitince ona Anadolu’da postacılık dışında başka bir görev verilir. Zaman içinde
seyahatnamesinin yanı sıra farklı konularda üç kısa
risale daha yayınlar. Süleyman Şükrü’nün eserleri
bugün bile gerek kültür tarihimizi gerekse dünya
coğrafyasındaki insanların yaşayışlarını anlamamıza ve tetkik edebilmemize imkân sağlayan birer
cevher niteliğindedir.

Süleyman Şükrü, Musul’dan başlayan
seyyahlık macerasında Asya'yı dolaşarak
Avusturya'ya, oradan da Paris'e geçer.
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uties in Anatolia and mainly in Isparta and shares
his impressions on humanity. Archives show that
he lived as a fugitive for nearly eight years between
1900-1907, following his exile to Deir ez-Zor. Traveller was relegated to numerous posts during his
tenancy due to hostility of official Bedri, and on top
of this his father got sick and then passed away which got him into a depression. He moved in with his
widowed mother in Eğirdir and brought her along
to posts he was assigned to. He frequently voiced
his homesickness during his travels, and after his
journey ended in Petersburg, he sent a telegram to
Istanbul, demanding to return to his country. Upon
taking a ship from Odessa, he got detained in Istanbul. During his detention, documents written in
Chinese and travel notes were discovered in his luggage. After the investigation was complete, he was
assigned to another post in Anatolia. In the meantime, he published three short epistles on different
subjects aside form the travel book Even today, Süleyman Şükrü's works are gems for comprehending
and exploring both our cultural background and the
lives of the people living in different regions of the
world.

He begins his journey as a traveller
in Mosul and travels to Asia from
there to Austria and Paris.

DERGİ / MAGAZINE 65

SEYAHAT

Travel

ÖMER BUĞRA BİLGİ

MELİH USLU

AHLAT
Anadolu'daki İlk Büyük Türk Şehri

The First Major Turkish
City in Anatolia: AHLAT
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Selçukluların “İslam’ın Kubbesi” dediği Ahlat,
taştan yapılmış kilimleri andıran dev anıt taşlarıyla
Anadolu’nun Orhun Abidelerine ev sahipliği yapıyor.

B

itlis’ten Van’a doğru giderken, Bitlis’in Van
Gölü kıyısında, Nemrut ve Süphan dağları
arasında naif ilçelerinden Ahlat, Türklerin
Anadolu’ya giriş kapısıdır. Bu tarihî belde
doğal güzellikleri ve bereketli ovası nedeniyle Urartulardan Osmanlılara dek pek çok devlet
ve hanedana kucak açmıştır. Bu topraklar geçmişte
sinesinde barındırdığı her medeniyetten izler taşır.
Öyle ki burası Selçukluların “İslam’ın Kubbesi”, Osmanlıların “Ata Şehri”, Evliya Çelebi’nin ise “Oğuz
Taifesi Şehri” dediği memlekettir. Meyve bahçeleriyle bezeli ufak bir yamaç üzerine kurulu Ahlat’ta bir
taraftan Van Gölü’nün maviliğini seyrederken diğer
taraftan da Türkiye’nin üçüncü büyük dağı Süphan’ın
karlı zirvelerini izleyebilirsiniz.

SELJUK PATTERN
Design that fends off
evil eyes and symbolizes abundance

En route to Van from Bitlis, Ahlat, a naive district of
Bitlis on the banks of Van Lake surrounded by Nemrut and Süphan mountains, was Turks' entrance gate to
Anatolia. This historical district has embraced numerous states and dynasties from Urartians to Ottomans
due to its natural beauty and fertile lowlands. This region bears traces from all civilizations it hosted in the
past; so that Seljuks called it “The Dome of Islam”,
Ottomans “The City of Ancestors”, and Evliya Çelebi
“The City of Oghuz Crew”. Ahlat built on a small hillside adorned with fruit orchards, offers both the blue of
Van Lake on one side and snowy caps of Süphan, third
highest mountain in Turkey on the other.

Ahlat, referred to as “The Dome of Islam” by the
Seljuks, hosts Orkhon Monuments of Anatolia with
massive menhirs resembling rugs made of stone.
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Ahlat’ta yüzlerce tarihî anıt taş bulunuyor.
There are hundreds of historic menhirs in Ahlat.

KÜMBETLER DİYARI
Derin tarihî hüviyeti Ahlat’ı bir açık hava müzesine
dönüştürmüş. Eski Ahlat’ın merkezine Harabeşehir adı veriliyor.
Burası başta Selçuklular olmak üzere geçmiş medeniyetlerden
kalma kale, cami, köprü, hamam ve zaviye kalıntılarıyla dolu
dev bir açık hava müzesi. Burada aynı zamanda dünyanın en
büyük Türk-İslam açık hava mezarlığı da bulunuyor. Zamana
meydan okuyan mezar taşları ve özellikle kümbet tipi mezar
yapıları Ahlat’ı cazibe merkezi hâline getiriyor. Kaynaklara
göre Orta Asya’dan Anadolu’ya nakledilmiş ve en güzel
örneklerini Ahlat’ta vermiş kümbetlerin 100’ü aşkın örneğini
görmek mümkünmüş bir zamanlar. Fakat bunlardan 15 kadarı
günümüze sağlam ulaşabilmiş. Bu rakam dahi tüm Türkiye’de
bulunan kümbetlerin toplamından fazlaymış. 13. - 15. yüzyıllar
arasında inşa edilen Ahlat kümbetlerinden en değerlileri
ise Şeyh Necmeddin, Erzen Hatun, Usta Şagirt ve Bayındır
kümbetleridir.

LAND OF VAULTS
Its deep-rooted historic identity has transformed Ahlat
into an open-air museum. The centre of Old Ahlat is called
Harabeşehir (Ruin-town). This is a giant open-air museum
replete with castles, mosques, bridges, bathhouses and
zawiyas from past civilizations and mainly from Seljuks.
World's largest Turk-Islam open-air cemetery is also located
here. Tombstones that defy time and especially the vaultstyle tombs make Ahlat a centre of attraction. According to
sources, once it was possible to see more than 100 vaults in
Ahlat brought to Anatolia from Central Asia as well as the
best examples built in the town. However only around 15
tombs have made it to our day. Even this number exceeds
the total number of vaults in all Turkey. The most valuable
Ahlat vaults built between 13th and 15th centuries are Sheik
Necmeddin, Erzen Hatun, Usta Şagirt and Bayındır vaults.

Nemrut Gölü Krater Gölü / Nemrut Lake Crater Lake

ORHAN GAZİ’NİN MEMLEKETİ
Çağrı Bey, Ahlat’ta konakladı ve burayı Türk yurdu yapmaya
karar verdi. Alparslan karargâhını bu bölgeye kurdu ve 1071’de
Anadolu’nun kapılarını Türklere sonuna kadar açan Malazgirt
Savaşı öncesi burada soluklandı. Savaşta şahadet şerbetini
içerek şehit düşen askerler de yine Ahlat’a defnedildi. Bu
topraklar Kayı Boyu’nu 170 sene ağırladı ve aynı zamanda
Osmanlıların da ilk yerleşim yeriydi. Bir rivayete göre
Osmanlı'yı kuran Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi, Ahlat
doğumludur ve 20'li yaşlara kadar burada yaşamıştı. Van Gölü
asırlar boyunca Ahlat Denizi olarak anılır. 1655 yılında Ahlat’a
uğrayan Evliya Çelebi, Ahlat Denizi’nden tutulan balıkların
Acem tüccarlarına satıldığını, elde edilen parayla da Van
çevresindeki askerlerin maaşlarının ödendiğini yazar. Kâtip
Çelebi ise elma ve kayısı ağaçlarının olduğu meşhur bağlık
ve bahçelik bir yer olarak kaydeder. Ahlat zamanla önemli bir
ticaret merkezi haline gelmiş, ticaretin gelişmesi sanat ve
kültürün ilerlemesine de vesile olmuş, tıptan astronomiye dek
çeşitli alanlarda bilginler yetiştirmiş.

HOMETOWN OF ORHAN GHAZI
Çağrı Bey once lodged in Ahlat and decided to make it Turkish
land. Alp Arslan built his headquarters in this area and he
caught his breath here before Battle of Manzikert that
opened Anatolia's doors to Turks in 1071. Soldiers who were
martyred in the war were buried in Ahlat. These lands hosted
Kayı Tribe for 170 years and at the same time, it was the first
Ottoman settlement. Rumour has it that father of Osman Bey,
founder of Ottoman State, Ertugrul Ghazi was born in Ahlat
and he lived here until his twenties. Van Lake was referred to
as Ahlat Sea for centuries. Evliya Çelebi, who visited Ahlat
in 1655, wrote that the fish caught in Ahlat Sea were sold
to Persian merchants, and this money was used to pay the
salaries of soldiers around Van. Katip Çelebi recorded it as a
famous town with vineyards and orchards where apple and
apricot trees were grown. Ahlat became a major trade centre
in time and advancement of trade also led to advancements
in art and culture. Scholars in various fields from medicine to
astronomy were raised here.
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AHLAT BASTONU
Oldukça tanınmış olan Ahlat bastonları bölgede yetişen ceviz,
kiraz ve vişne ağaçlarından yapılmaktadır. Sağlam oluşu ve iyi
cila tutması sebebiyle özellikle ceviz tercih edilmektedir. Kökeni Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan Ahlat bastonlarının en
belirgin özelliği ise üzerlerine işlenen Türk motifleridir. Özetle
Anadolu’daki ilk büyük Türk şehri unvanına sahip olan Ahlat,
gerek tarihî ve doğal zenginlikleri gerekse ziyaretçilerine sunduğu kültürel ve mutfak zenginlikleriyle görülmeyi fazlasıyla
hak ediyor. Haydi, öyleyse farklı ve öğretici bir seyahat için
yola çıkıyoruz…

KURT İZİ

AHLAT CANE

Selçuklu Motifi
Milletin kahramanlığını ve
gücünü simgeleyen motif

Renowned Ahlat canes are made of walnut and cherry trees
in the region. Walnut is especially preferred for it is a sturdy
tree that is easily polished. The most typical characteristic
of Ahlat canes, originally made in Central Asia and have been
survived in Anatolia, are Turkish motifs engraved on them.
In brief, Ahlat with the title of the first major Turkish city in
Anatolia, well deserves to be visited both for its historical and
natural wealth and for the rich culture and cuisine it offers
to its visitors. Come on then, let's set off for a distinct and
educative journey...

WOLF MARK
Seljuk Motif
Design that symbolizes the nation's
heroism and power

Ahlat’ta Selçuklu
şehrinden kalanlar.
Seljuk legacies in
Ahlat.
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Ahlat Rehberi - Guide
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NASIL GİDİLİR?
Ahlat'a gitmenin en pratik yolu Muş'a uçmak. Muş'tan Ahlat'a
kara yoluyla yaklaşık 1,5 saatte ulaşılıyor. Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Muş'a haftanın her günü karşılıklı seferler düzenliyor.
Ayrıca vakit sıkıntısı olmayanlar, Ankara’dan trenle Tatvan’a,
Tatvan’dan kara yoluyla yarım saatte Ahlat’a ulaşabilirler.

HOW TO GO?
The most practical way to visit Ahlat is through Muş airport.
Ahlat is at one and a half hour driving distance from Muş.
Turkish Airlines organizes reciprocal flights from Istanbul to
Muş everyday of the week. Additionally, those with limited time
may take the train from Ankara to Tatvan which is at half an
hour driving distance from Ahlat.
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"Artık Kararlarımı

TÜRKÇE DÜŞÜNEREK
Veriyorum"

Üsküp Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4. Sınıf Öğrencisi

NERMİNA COROVİC

Yunus Emre Enstitüsü bana sadece Türkçe öğretmekle kalmadı;
hayatımı zenginleştiren bilgi, tecrübe ve arkadaşlıklar da kazandırdı.

“Now I make decisions thinking in Turkish!”
University of Skopje Department of Turkish Language and Literature Senior Student

Nermina Corovic

Yunus Emre Enstitüsü has not only taught me Turkish but also earned me knowledge, experience
and friendships which have enriched my life.

A

ilemle birlikte Üsküp’te yaşıyorum.
Çocukken Türk kültürünü, dilini, tarihini, yemeklerini; kısacası Türkiye
üzerine her şeyi merak ediyordum.
Üniversiteyi kazandıktan sonra Yunus
Emre Enstitüsünün kurslarıyla Türkçemi geliştirdim. Türkiye’ye altı kere geldim ve her gidişim bana
ayrı bir mutluluk getirdi. Ben artık kararlarımı ana
dilimde değil de Türkçe düşünerek veriyorum.
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I live with my family in Skopje. I was fascinated with
Turkish culture, language, history, cuisine, in short
everything about Turkey as a child. After entering university, I improved my Turkish thanks to the
courses organised by Yunus Emre Enstitüsü. I visited
Turkey six times and I was more than happy each
time. I now make decisions thinking not in my mother
language but in Turkish.

MUTLU ÖĞRENCİ Happy Student
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İstanbul Üniversitesi

Yükseliyor
Istanbul University on the Rise

İstanbul Üniversitesi 2015 yılında 81 buluş için patent başvurusunda
bulunarak “En Fazla Patent Başvurusu Yapan Üniversite Ödülü”nü aldı.
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ürkiye’nin her daim parlayan yıldızlarından
İstanbul Üniversitesi, aldığı uluslararası
ödüller ve dünya standartlarında yürüttüğü çalışmalarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Son olarak Londra
merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu
QS, “Yükselen Avrupa ve Merkez Asya’nın En İyi
Üniversiteleri 2016” sıralamasını açıkladı. QS’nin
akademik intiba, öğrenci-fakülte oranı, araştırma
etkisi, uluslararası görünüm gibi kriterlere göre
yaptığı sıralamada Türkiye’den 10 üniversite ilk
100’e girdi. İstanbul Üniversitesi ise 34. oldu. Sıralamada Rusya’dan Lomonosov Moskova Devlet
Üniversitesi geçen yıl olduğu gibi birinciliğini korurken, Novosibirsk Devlet Üniversitesi ikinci ve
Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi ise üçüncü
oldu. Temsil açısından Türkiye ve Rusya “Yükselen
Avrupa ve Merkez Asya” sıralamasında en başarılı
ülkeler arasında yer aldı.

Education

An ever-shining star in Turkey, Istanbul University
continues to make us proud with the international
awards it receives and operations it holds by global
standards. Lastly QS, a London based higher education rating institution, announced the list of “The
Best Universities in Rising Europe and Central Asia
2016”. In the ranking QS made according to criteria as academical impression, student-faculty rate,
research influence, and international image, 10
universities from Turkey made it to top 100. Istanbul University ranked 34th in this list. As Lomonosov
Moscow State University in Russia was at the top of
the list as it was in the last year, Novosibirsk State University was the second and Saint-Petersburg
State University the third on the list. Turkey and
Russia were among the most successful countries in
“Rising Europe and Central Asia” ranking in terms of
representation.

Türkiye Akademik Dergiler
Rehberi 2014’e göre, bilimsel
ve akademik dergilerin
yüzde 43,5’i üniversiteler
tarafından yayınlanıyor.
En fazla yayın ise 56 dergi
ile İstanbul Üniversitesi
tarafından çıkarılıyor.

According to Turkey
Academical Publications
Guide 2014, 43,5 percent of
scientific and academical
magazines are published
by universities. Istanbul
University publishes the
highest number of publications
with 56 magazines.

Istanbul University applied for patents of 81 inventions
in 2015 and received the “University That Applied for
Most Patents Prize”.

Prof. Dr. Aziz SANCAR

ÜNLÜLERİN OKULU

İstanbul’un kuruluşundan sonra
kurulan Fatih Medreselerine dayanan İstanbul Üniversitesi pek
çok meşhur ismin de okulu. Son
olarak Nobel Ödüllü Biliminsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel
Madalyası ve Sertifikasını mezunu olduğu İstanbul Üniversitesine
bağışladı.

SCHOOL OF THE
CELEBRITIES

Istanbul University with a background dating back to Fatih
Madrasahs found after Istanbul's
establishment is also the school of
numerous celebrities. Lastly, Nobel
Prize winner Scientist Prof. Dr. Aziz
Sancar, donated his Nobel Medal
and Certificate to Istanbul University he is an alumni of.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDEN

ÖZEL EĞİTİM
PROGRAMI

MEVLANA DEĞIŞIM
PROGRAMI
En az bir, en fazla iki
yarıyıl
Mevlana Exchange
Program
Minimum 1, maximum 2
semesters

5 Special Service Programs
From Istanbul University

1
FARABI DEĞIŞIM
PROGRAMI
Bir veya iki yarıyıl
Farabi Exchange
Program
One or two semesters

TÜRKIYE UZAY
AJANSI PROJESI
Fizibilite Aşamasında
Turkey Space
Agency Project
In feasibility phase

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında
yer alan İstanbul Üniversitesi, yeni hizmet
kalemleriyle önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

M

evlana ve Farabi Değişim Programlarına katılmak isteyen öğrenciler, en az bir en fazla iki
yarıyıl eğitim için programdan
faydalanabilecekler. Yakında kurulması planlanan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) bir
süredir gündemde olan bir konu. İstanbul Üniversitesi (İÜ) yetkilileri, TUA’nın kurulmasıyle birlikte
bu alanda yükseköğrenim görmüş gençlerin gerek
ajansta gerekse ajansla bağlantılı projelerde görev
alabileceklerini belirtiyor. İÜ bünyesinde kurulan
yeni bir laboratuvarda ise yağlı boyalar, tablolar,
resimler, yazı malzemeleri, kâğıt üzerine yapılmış
bakımları incelenecek ve bu kâğıtların yıpranması-
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Students who wish to apply to Mevlana and Farabi
Exchange Programs, may benefit from the program
for a minimum of one and a maximum of two semesters Turkey Space Agency (TUA) planned to be
established soon, has been a current topic for some
time. Istanbul University (IU) officials state that
with establishment of TUA, the students who receive higher education in this field may be assigned
to the agency or participate in affiliated projects.
In a new laboratory opened under IU, oil paintings, paintings, drawings, writing material and works
on paper will be analysed and the factors that lead
to wearing of paper will be investigated. Another
support from Istanbul University to Turkish Museo-

2
3

EĞİTİM

4

Education

YAĞLI BOYA TABLO
VE KÂĞIT KORUMA
- ONARIM
LABORATUVARI
Mayıs 2016’da açıldı
Oil Painting and Paper
Preservation- Repair
Laboratory
Inaugurated in May 2016

5
MÜZE DESTEK
PROJELERI
5 müze, 15 koleksiyon
Museum Support
Projects
5 museums, 15
collections

İstanbul Üniversitesi Beyazıt
Yerleşkesi içerisindeki
Beyazıt Kulesi, ilk olarak
1749 yılında yapıldı.

Beyazıt Tower in Istanbul
University Beyazıt Campus
was built in 1749.

Istanbul University, among the best 500
universities in the world will cater to a
major demand with new service items.
na sebep olan faktörler araştırılacak. İstanbul Üniversitesinden Türk müzeciliğine bir destek daha…
Üniversite, bünyesinde bulunan arkeolojik buluntu,
kültürel, sanatsal ve bilimsel değerdeki belge, doğal
kaynak, koleksiyonluk malzeme, yazma eser, tarihî
eser türündeki tabiat ve kültür varlıklarını belirledi. Bu eserler, Kültür Bakanlığına bağlı 5 müze ve
15’e yakın koleksiyon ile meraklılarının hizmetine
sunulacak. Proje ile bu eserlerin gelecek kuşaklara
aktarılması sağlanarak önemli bir kültür hizmeti icra
edilmiş olacak.

logy... University has determined the archaeological
findings, documents with cultural, artistic or scientific value, natural resources, collection materials,
manuscripts, natural and cultural assets with historical qualities under its roof. These artefacts will
be presented to the enthusiasts in 5 museums and
nearly 15 collections under Ministry of Culture. A
major cultural service will be carried out with this
project and these artefacts will be handed down to
the future generations.

DERGİ / MAGAZINE 77

ROTA

Route

Yeşilırmak Üzerinde,

MEDENİYETİN İZİNDE

MUSTAFA ÖZKAN

MEHMET HOSTALI

On Yeşilırmak, in Pursuit Civilization
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V

e Yeşilırmak… Antik Çağ filozofu Strabon’un eserlerinde adı “İris” olarak geçer. Sivas sınırlarındaki Kösedağ eteklerinden doğar, Karadeniz’e dökülür. O
nehir ki Anadolu topraklarında yıllarca
bir ağıtı bir öksüzün ağzından alır, başka bir kasabaya bırakır. Hasat zamanı düğünlerin heyecanını
taşır, başka bir diyara götürür. Yeşilırmak üzerinde
âdeta bir tarihî serüven vardır. Amasya, Yeşilırmak
denilince akla gelen ilk şehirdir. Amasya’yı anlatmak için binlerce yıl geriye gitmek doğru olur.
Çevresi doğal bir kale gibi dağlarla çevirilidir. Kral
mezarlarının dağlarında olması, onların bu güvenlikli bölgede yaşadıklarını gösterir. Amasya, sonraki
yıllarda Yeşilırmak’ın bereketlendirdiği bu güvenli
ovada, Selçuklulara ve Osmanlılara mahal olur.
Günümüzde ise eski medeniyetler döneminden
kalma birçok eserin bugüne ulaşması Amasya’yı
açık hava müzesine dönüştürmüştür.
ŞEHZADELER ŞEHRİ
Tarih boyu birçok uygarlığın birikimiyle zenginleşen Amasya, uzun yıllar darüşşifasıyla insanlara
deva olur. Onlarca önemli tıp insanı burada yetişir.
Osmanlı zamanında şehzadelerin eğitim aldığı bir
şehir olarak bu büyük devletin geleceğine yön ve-

Yeşilırmak’ın geçtiği yerler, binlerce yıl
bereketli topraklarını besleyen su havzalarıyla
medeniyetler beşiği sözünü hak ediyor.
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The region Yeşilırmak runs through
rightfully deserves the title “cradle
of civilizations” with water basins
that have nurtured the fertile soils for
thousands of years.
And Yeşilırmak… It is referred to as “Iris” in Ancient
philosopher Strabon’s works. It rises in the foots of
Kösedağ on Sivas border and flows into Black Sea.
That river which takes a lament from an orphan's
mouth and leaves it in another town, for many years
on Anatolian lands. It flows with the excitement of
weddings during harvest season and brings them to
another country. It is as if a historical journey takes place on Yeşilırmak. Amasya is the first city that
appears in mind when Yeşilırmak is mentioned. One
must go back thousands of years to narrate Amasya's story. It is surrounded by mountains as if guarded

ROTA

Route

by a natural fortress. King tombs on the mountains
indicate that the kings also lived in this safe area.
Amasya later became a Seljuk and Ottoman city in
this secure and fertile flatland nurtured by the river.
Today, Amasya is an open-air museum as numerous
artefacts dating back to ancient civilizations still
stand.
CITY OF PRINCES
Amasya enriched with the legacy of numerous civilizations throughout the history, was a healing centre
for many years with its hospital that raised tens of
prominent medical scientists. It became known as
the city where princes were raised and which shaped the future of this great empire. Yıldırım Beyazıt
(Bayezid I), Mehmed I, Murat II, Sultan Mehmed the
Conqueror, Bayezid II, Selim I and Murat II studied
in Amasya. These princes had numerous works built
in Amasya both because they took interest in the
region and followed state matters. Today there is
a giant library in Amasya where a good number of
rare manuscripts are preserved. It is possible to find
tens of works from beylik period to Republic in this
precious building. Yeşilırmak also gives life to legendary romances. The love of Ferhat and Şirin blossomed here. Ferhat's love, who dug through mountains
around Amasya to rejoin with his beloved, was heard
from neighbouring cities Samsun and Tokat. So that
Yeşilırmak does not only carry water but it carries
poetry, myths, civilization from these lands to the
world...

ren padişahların yetiştiği bir şehir unvanını kazanır.
Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, İkinci Murat,
Fatih Sultan Mehmet, İkinci Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Sultan İkinci Murat, Amasya'da yetişmiştir. Bu şehzadeler hem bölgesi ile alakadar
oldukları hem de devlet meselelerini takip ettikleri için Amasya’da birçok eser inşa edilir. Bugün
Amasya’da çok değerli el yazması eserlerle dolu
büyük bir kütüphane bulunmaktadır. Beylikler
döneminden cumhuriyete kadar onlarca eseri bu
nadide yapıda görmek mümkündür. Yeşilırmak,
destansı aşklara da hayat verir. Ferhat ile Şirin’in
aşkı bu topraklarda yeşerir. Sevdiğine kavuşmak
için Amasya’nın dört bir tarafındaki dağları delen
Ferhat’ın sevdası komşu şehirler olan Samsun ve
Tokat’tan da duyulur. Öyle ki Yeşilırmak sadece su
taşımaz, şiir taşır, destan taşır, medeniyet taşır bu
diyarlardan dünyaya…
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AYŞE NUR AZCA

Radyo
DÜNYAYA AÇILAN "KUTU"

“Box” Opening to the
World: Radio

2

0. yüzyılın önemli kitle iletişim araçlarının başında şüphesiz ki radyo geliyor.
Radyo, ışığa, görüntüye, kameraya ya
da oyunculara ihitiyaç duymadan; haberden “arkası yarın” olarak adlandırılan
roman okumalarına, müzikten sesli tiyatrolara kadar insanları bilgilendiren ve eğiten bir icat olmuştur. Türkiye’de radyo, 1927 yılında Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi (TTTAŞ) tarafından kuruldu.
Bu yıllarda yayınlar canlı olarak yapılıyordu. 1936
yılında radyonun yönetimi, devlet kurumu olan
PTT'ye geçmiştir. Radyo, PTT tarafından 1940 yılında Matbuat Umum Müdürlüğüne devredilmiştir.
Teknolojik olarak güçlenmiş, yayın süresini ve yayın
gücünü de bu dönemde artmıştır. 1946’da radyo
yayınları Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü

Radyo, geçmişten günümüze her
zaman var olan, fakat hiçbir zaman
eskimeyen eğlenceli ve bilgilendirici
bir kutu olmaya devam edecektir.

Radio is undoubtedly the leading medium among the
major mass communication media in the 20th century. Radio is an invention that has informed and
educated people with news, book readings called
“cliffhanger”, music and audio plays without requiring
light, image, camera or actors. Radio was established in Turkey in 1927 by Turkish Radio Telephone INC
(TTTAŞ). Shows were broadcast live in this period. In
1936, radio administration was handed over to state institution PTT. Radio was transferred to Public
Publishing Directorate by PTT in 1940. It was technologically advanced with an improved airtime and
power current in this period. Media and Tourism Ge-
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Radio will
continue
to be an
entertaining
and educative
box that has
survived from
past to our day
but will never
get old.
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Türkçenin Sesi Radyosu Kültürlerarası
Dostluk ve Etkileşim Ödülü'nü alarak
başarısını göstermiştir.
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The successful broadcast life of Sound
of Turkish Radio is crowned with the
Intercultural Friendship and Interaction Prize.

NOSTALJİ Nostalgia

tarafından yapılmıştır. 1927 yılında Türkiye’ye kendini açan bu kutu, her eve misafir olmazdı. İlk olarak
kahvehaneler ve kamu alanlarında var olan radyo,
dinleyenlerini buralarda beklerdi. İletişim ve haberleşmenin kısıtlı imkânlarla sağlandığı bu dönemde
haberler, her akşam kahvehanelere toplanan halk
tarafından merakla dinlenir; uzun süre tartışması yapılırdı. İlerleyen zamanlarda radyonun evlere
girmesiyle kadınların ve özellikle de çocukların vazgeçilmezi hâline geldi. Başköşede yerini alması ve
dantelli örtülerle muhafaza edilmesinin sebebi evin
en kıymetli eşyası olarak görülmesindendi. Radyo
kimin evinde var ise mutlaka ona konuk olunur,
bütün bir dikkatle haberler dinlenir; her gün heyecanla arkası yarında okunacak romanlar beklenirdi.
Zira radyo insanların hem bilgi aldığı hem de kültür
sanat faaliyetlerinin takip edildiği yerdi.
RADYO TİYATROSU
Bir kişi ve koca bir tiyatro eseri… Ortada hiçbir
zahmet yokmuş gibi gözüken fakat bütün yükü tek
bir sese bırakan ve bir o kadar da dinleyicinin hayal gücünü açan bir alandan bahsetmek istiyorum.
Radyo tiyatroları, 1940-1946 yılları arasında telifli
eserlere yönelmiş halkı Madam Butterfly, Toska,
Marya’nın Kaprisleri, Kibarlık Budalaları, Şair Evlenmesi gibi Batı’nın klasik eserleriyle tanıştırmıştır.
Daha sonra ise halk hikâyelerine yönelmiş, herkesin çok iyi bildiği ve tekrar tekrar dinlemekten
zevk alacakları Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre gibi
eserlerle dinleyiciyi başbaşa bırakmıştır. Bu dönem
radyo tiyatrosu, çocuk dinleyenlerini de göz ardı
etmemiştir. 1941 yılında radyo tiyatrosunun içinde
yer alan Radyo Çocuk Kulübü Programı ile radyo
çocuk oyunları yayınlanmıştır. Bu oyunların içinde dünya klasiklerinden Pinokyo, önemli kişilerin
yaşam öyküleri çocukların hayal dünyasına sunulmuştur.
TÜRKÇENİN SESİ
Yunus Emre Enstitüsünün projesi olarak Türkçe
öğretmek ve Türk kültürünü bütün dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan Türkçenin Sesi Radyosu,
Türkçe öğrenimine yardımcı olmak için geniş kitlelelere ulaşan ilk radyodur. İnternet radyosu olarak
yayın hayatına başlayan Türkçenin Sesi Radyosu,
Avrupa Dil Portfolyosu'ndaki dil öğretim sistemine
uygun olarak kurulmuştur. Haftanın yedi günü 24
saat yayında olan radyo, birçok farklı programı ve
müzik türlerini içinde barındırmaktadır. Yayınlanan
bu programlar, Türkçenin temel, orta ve ileri düzeyde dil seviyelerine uygun olarak düzenlenmiştir.
Türkçenin Sesi Radyosu yayın hayatındaki başarısını, Ulusal Radyo Platformu (OYDAR) tarafından
sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen 2.Radyo
Akademi Ödülleri kapsamındaki Kültürlerarası
Dostluk ve Etkileşim Ödülü'nü alarak göstermiştir.

neral Directorate made radio shows in 1946.
This box that opened itself to Turkey in 1927, was not
found in all households at first. Radio initially awaited
its audience in venues like coffee houses and in public
spaces. In this period where communication and correspondence were held with limited means, news were
followed curiously by public that gathered in coffee
houses in the evenings, and broadly discussed. As
radios entered households in time, it became essential for women and especially for children. It was the
honour guest preserved under doileys because it was
considered the most valuable item in the house. If you
had a radio at home, you would certainly host guests
and news would be listened with utmost attention;
the books read in the cliffhangers were awaited with
excitement. Because radio was the medium where
people both got informed and followed culture-arts
activities.
RADIO PLAY
One person and a full theatre play... I would like to
talk about a concept that seems effortless although
the whole burden falls on the voice of a single a actor and which fed the imagination of the listeners as
much. Radio plays introduced the public with copyright works between 1940-1946 and with Western
classics such as Madame Butterfly, Tosca, Maria's
Caprices, The Bourgeois Gentlemen, and Poet's
Wedding. Later radio turned to folk stories and presented the audience with works as Kerem and Aslı,
Tahir and Zühre people would not get tired of listening
over and over. Radio theatre did not ignore the children too. In 1941, with Radio Children's Club Show,
radio theatre started to broadcast children's plays.
Among these plays were world classic Pinocchio, life
stories of important people which appealed to children's imagination.
SOUND OF TURKISH
Yunus Emre Enstitüsü project Sound of Turkish Radio
Station, established with the aim of instructing Turkish language and promoting Turkish culture to the
world, is the first radio station that reaches masses
and assists people in learning Turkish. Sound of Turkish Radio, started its broadcast life as an internet
radio, was established abiding by the language instruction system in European Language Portfolio.
Radio that broadcasts twenty-four hours of the day
and seven days of the week, presents the audience
with various shows and musical genres. These shows
are designed for basic, intermediate and advanced
Turkish language levels. The successful broadcast life
of Sound of Turkish Radio is crowned with the Intercultural Friendship and Interaction Prize it received
in 2nd Radio Academy Awards organised by National
Radio Platform (OYDAR) on social media.
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Gaziantep
Gastronominin Başkenti:

MELİH USLU

AHMET APAYDIN

Capital of Gastronomy: Gaziantep

A

ntep denince akla baklava ve kebaplar
gelse de şaşırtıcı ölçüde zengin tarihî
ve kültürel birikime sahip bir şehir
durur karşımızda. Kebapçılar, katmerciler, ciğerciler ve tabii ki baklavacılar,
kente adım atanların iştahını kabartmak için yarışırlar âdeta. Eskimiş hâlini yeni bir yüzle sarıp sarmalayan kentin, dar ve kıvrımlı sokaklarında yürümek,
adım adım bulmaca çözmek gibi bir duygu uyandırır
insanda...

Although baklava and kebab are the first ones to
appear in minds when Antep is mentioned, we are
before a city with an astonishingly wealthy historical
and cultural background. Kebab shops, pastry makers, liver sellers and of course baklava places seem
like they are in a competition to whet visitors' appetites. Walking on the narrow, meandering streets
of the city that covers its worn appearance with a
new face, makes one feel like solving a puzzle step
by step...

KÜLTÜRLER KAVŞAĞI
Antep’in işgal edildiği 1920’li yıllarda, dar sokak
aralarında yapılan kent savunması getirmiş zaferi.
Sağlı sollu yüksek duvarlardaki kemerli kapılar ka-

CROSSROAD OF CULTURES
In 1920s, Antep was under occupation. The city
defended itself on the narrow alleyways and won a
victory. When the arched gates on the high walls on
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pandı mı, “hayat” içeride kalıveriyor şehirde. Hayat,
kapalı avlulara verilen isim burada. Genellikle taş
döşemeli olan avluların bazıları motiflerle süslenmiş,
bazıları ise çeşmeleri bezeyen gül kabartmalarıyla...
Güneydoğu Anadolu usulü taş işçiliğinin eşsiz örneklerini sergileyen geleneksel Antep evleri, eski
ustaların eseri. Anteplilerin gözü gibi baktığı güzelim evler, yüzyılların alıp götürdüklerine karşın hâlâ
kentin göz bebeği olan kale, ticaretin asırlardır oluk
oluk yaşandığı Kalealtı, baharat kokulu Arasta Çarşısı, sokak aralarına dağılmış kâgir hanlar, renkler ve
sesler panayırı olan bu kentin karmaşık ruh hâlinin
iz düşümleri gibi... Kenti ikiye bölen akarsuyun kıyısındaki Yüzüncü Yıl Parkı'nı çevreleyen kent ise
Gaziantep'in modern yüzü. Bir zamanlar yörenin

both sides of city's streets are closed, “life” suddenly
gets isolated from the outside. “Life” is the name
given to courtyards here. Most paved with stones,
some of the courtyards are decorated with patterns, and some with rose embossing that adorn the
fountains... Traditional Antep houses that display
unique examples of Southeastern Anatolian stone-masonry, are works of old masters. These fine
houses Antep locals dote upon, castle that is still the
apple of city's eye although worn down by centuries, Kalealtı where a dynamic trade is continued for
centuries, Arasta Bazaar smelling of spices, stone
inns scattered around streets are like projections of
the complex mood of this city which is a color and
sound fair... The area surrounding Yüzüncü Yıl Park
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Gaziantep, included in the UNESCO
Creative Cities Network with its eight
thousand years old cuisine in synthesized, resembles a giant, colorful table
set in the southeastern Anatolia.

on the banks of the river that intersects the city is
Gaziantep's modern face. Jewish people once resided in Eyüboğlu district and Düğmeci Neighborhood which is now home to the ruins of a synagogue,
in this city once celebrated diversity. Church built in
Tepebaşı in 1892 is another symbol of city's multicultural past. Kendirli Catholic Church on Atatürk
Boulevard is one of the temples that survive the
past...

8 bin yıllık mutfağıyla UNESCO Yaratıcı
Şehirler Ağı’na dâhil edilen Gaziantep,
Anadolu'nun güneydoğusuna kurulmuş
renkli ve dev bir sofrayı andırıyor.

zenginliklerinden biri olan Yahudiler, Eyüboğlu'nda
ve şimdilerde bir havra kalıntısının bulunduğu Düğmeci Mahallesi'nde yaşamış. Tepebaşı'nda 1892'de
inşa edilen kilise, kentin çok kültürlü geçmişinin
sembollerinden bir başkası. Geçmişi günümüze taşıyan kilise yapılarından biri de Atatürk Bulvarı üzerindeki Kendirli Katolik Kilisesi...
MİSTİK, ZARİF VE İŞTAHLI
Antik Çağ’da Dolike adıyla anılan Gaziantep, pek
çok kaynağa göre dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri. Kommagene'den Bizans'a sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan kent, 11. yüzyıldan itibaren Türk
hâkimiyetine girmiş. Kurtuluş Savaşı yıllarında düş-
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MYSTICAL, ELEGANT AND APPETENT
Gaziantep known as Doliche in the Antique Age, is
one of the oldest settlements in the world according
to numerous sources. The city that hosted countless
civilizations from Commagene to Byzantine, has
been under Turkish rule since 11th century. It received
“Gazi (Veteran)” title for the battle fought against
enemy occupation in the years of Turkish War of Independence. Antep Castle rising over city's highest
hill Kudret Rock has preserved its glory since the
Hittites. The tunnel in the castle that resembles the
entrances of Roman amphitheaters, battlements
and observation terraces offering a 360 degrees
city panorama, the ruins of mosques and baths dating back to Ottoman are worth seeing. One must
visit Şahinbey Neighborhood to observe the finest
examples of local houses. High stone walls of houses
lined up along narrow alleyways, are built to protect the residents from the scorching summer heat.
There is as much history below the city as there is
above. There are tunnels called “cave” in most old
houses. Researchers liken Gaziantep's underground
to a massive ant nest.

GURME Gourmet

man işgaline karşı verdiği mücadele ile gazi unvanına
layık görülmüş. Kentin en yüksek tepesi olan Kudret
Kayası’nın üzerinde yükselen Antep Kalesi, Hititlerden bu yana görkemini koruyor. Kalenin, Roma
tiyatrolarının girişine benzeyen tüneli, 360 derecelik kent panoraması sunan mazgal ve seyir terasları,
Osmanlı döneminden kalma cami ve hamam kalıntıları görülmeye değer yerlerden. Yöre evlerinin en
güzel örneklerini görmek için Şahinbey Mahallesi’ne
uğramak gerekli. Daracık sokak aralarında sıralanan
evlerin yüksek taş duvarları, mahalle sakinlerini yazın
kavurucu sıcaklarından korumak amacıyla inşa edilmiş. Antep’te şehrin üstü kadar altı da tarih kokuyor.
Eski evlerin pek çoğunda “mağara” denilen dehlizler
bulunuyor. Araştırmacılar, Gaziantep'in altını dev bir
karınca yuvasına benzetiyor.

THROUGH INNS
Streets stretching out among kebab houses at every
step, baklava places and shops that sell textiles
and fabrics with local patterns, open to historical
Uzun (Long) Bazaar famous for its copper-smiths
and spice stores. It is not difficult to come across
shops which offer the best variety of Antep kebabs
in the vicinity. Ali Nazik kebab served on aubergine
puree, şöbiyet pastry, keme mushrooms, küşleme
(back meat of sheep) and many more... After Uzun
Bazaar, mother of pearl workshops are the next in
line. Archaeology Museum where mosaics and archaeological artifacts unearthed in Zeugma and
nearby archaeological sites are exhibited, is one of
Gaziantep's most exciting corners. Gaziantep is the
city of old and elegant mosques as well... The oldest
mosque Ömeriye, Boyacı with a minaret with a wooden roof and a pulpit carved from rosewood, Tekke where Mevlevi dervishes sought enlightenment
once, Kurtuluş with its magnificent stone-masonry
and minarets built over the bell tower are some of
the historical mosques in the city... Gaziantep which has been a trade center throughout the history,
appears as a city of bazaars and inns and that befits
its dignity. You must visit some of the inns as Kürkçü
(Fur makers) Inn, Tuz (Salt) Inn, Mecidiye Inn, Şıra
Inn which will surely make their presence felt as you
tour the city. For those who would like to make their
Gaziantep itinerary richer with excursions, Doliche
Ruins and Underground Sepulchers, Belkıs-Zeugma
and Rumkale are the ideal destinations.
SPICES SCENTED STREETS
Autumn months find people retreating from streets into homes, in a colorful rush in Antep. Because

HANLAR ARASINDA
Adım başı kebapçı, baklavacı ile yerel motiflerle süslenmiş dokuma ve kumaş satan dükkânların
arasında uzanan sokaklar, bakırcı ve baharatçılarıyla ünlü tarihî Uzun Çarşı’ya açılıyor. Yakın çevrede
Antep kebabının en güzel çeşitlerini sunan mekânlara rastlamak zor değil. Patlıcan püresi üzerine servis edilen Ali Nazik kebabı, şöbiyet, keme mantarı,
küşleme ve daha neler neler… Uzun Çarşı’dan sonra
sırada, sedef atölyeleri var. Zeugma ve çevresindeki ören yerlerinden çıkarılan mozaik ve arkeolojik
eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi, kentin en
heyecan verici köşelerinden. Gaziantep, eski ve zarif camiler kenti aynı zamanda... En eskileri Ömeriye, ahşap çatılı minaresi ve gül ağacından oymalı
minberiyle Boyacı, bir zamanlar Mevlevi dervişlerinin feyiz makamı olan Tekke, görkemli taş işçiliği
ve çan kulesi üstüne eklenen minareleriyle Kurtuluş
kentteki tarihî camilerden bazıları... Tarihi boyunca
bir ticaret merkezi olan Gaziantep, bugün de şanına yakışır bir çarşılar ve hanlar kenti görünümünde.
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GURME Gourmet

Kent sokaklarında dolaşırken mutlaka varlıklarını
hissettirecek olan Kürkçü Han, Tuz Hanı, Mecidiye
Hanı, Şıra Han’dan birkaçını gezip görmek gerek.
Gaziantep gezisini çevre turlarıyla zenginleştirmek
isteyenler için Dülük Harabeleri ve Yeraltı Mezarları, Belkıs-Zeugma ile Rumkale ideal adreslerden.
BAHARAT KOKULU SOKAKLAR
Sonbahar ayları, sokaklardan evlere çekilen hayatları renkli bir telaş içinde yakalar, Antep'te. Zira kadınlar, evlerin gündelik koşuşturmasının dışına çıkarak,
akıl almaz bir üretim sürecine katılır. Günün erken
saatlerinde, İnönü Mahallesi'ndeki evlerden yükselen fıstık çıtlatma sesleri, Demirligane ve Perilikaya
Mahallelerinden sokağa yayılan keskin acı biber kokusu ve “yazlık” denilen teraslarda kurutulan dolmalık biber ve patlıcanlar, Savcı Mahallesi'ndeki dev kazanlara daldırıp çıkarılan cevizli sucuklar, hep onların
ellerinden geçiyor. Kolay mı? Yemek yemenin bir
yaşam biçimi olarak görüldüğü bir coğrafyadır burası. Kebap yemenin saati ise neredeyse yok. Sabaha
karşı saat beşte beyranla başlayan yeme içme geleneği, katmer, yuvalama ve baklava eşliğinde gece
yarısına kadar sürüyor. Yüz yıllık Tahmis Kahvesi'ne
uğrayıp “cümbüş” denilen bir tür orkestra eşliğinde
bol köpüklü Türk kahvesi içmek ise artık bir Antep
klasiği. Gaziantepli Yazar Ahmet Ümit'e göre farklı
kültürlerin katkısıyla çeşitlenen yöre mutfağı, cennet sofrasının nasıl olacağı konusunda fikir veriyor.
Antep lezzetlerini denediğinizde ünlü yazara hak
verebilirsiniz.
ÇARŞI ÇARŞI İÇİNDE
Gelişmiş sanayisi ve iki milyona ulaşan nüfusuyla
Güneydoğu Anadolu'nun ihracat lideri olan Gaziantep, Anadolu turizminin başkenti olmayı hedefliyor.
Bu amaçla inşa edilen 20 kadar otel, binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Gazeteci Coşkun Aral'a göre
Gaziantep, turizmini çeşitlendirerek yıllık bir milyon
olan turist hedefinin üzerine de çıkabilir. Gerçekten
de adım adım bir müze kente dönüşen şehirde insanı şaşırtacak çok şey var: 4 bin yıllık oyuncaklar
görebileceğiniz Türkiye'nin ilk cam eserleri müzesi
Medusa bunlardan sadece biri. Ayrıca planetaryum
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women go beyond the daily rush of their households
and participate in an incredible production process.
In the wee hours, pistachio cracking sounds rise
from houses in İnönü Neighborhood; sharp odor
of hot peppers emanate from the Demirligane and
Perilikaya Neighborhoods, bell peppers and aubergines are dried on the terraces called “summerly”,
churchkelas are dipped into massive cauldrons in
Savcı Neighborhood, and it is all their work. Is it
easy? This is a region where dining is regarded a life-style. And it is almost always kebab time. It is
customary to first eat beyran (Rice with soup) at
five in the morning, and eating and drinking continues till midnight with katmer pastry, yuvalama
(soup with meatballs) and baklava. It is an Antep
classic to stop by at 100 years old Tahmis Coffeehouse and have a foamy Turkish coffee accompanied by an orchestra called “Cümbüş (Jollity)”.
According to writer Ahmet Ümit from Gaziantep,
local cuisine which is diversified thanks to contributions of various cultures, gives an idea on how the
table in paradise might be. You might agree with the
famous writer upon trying Antep delicacies.
BAZAAR WITHIN BAZAAR
Export leader of Southeastern Anatolian region
with its developed industry and a population reaching up to two millions, Gaziantep aims to become
Anatolia's tourism capital. Thousands of people are
employed in nearly 20 hotels built for this purpose.
According to journalist Coşkun Aral, Gaziantep might exceed the goal of attracting a million tourists
yearly by diversifying its tourism. Indeed there are
innumerable attractions to amaze one in this city
which gradually transforms into a museum city:
Turkey's first glass-work museum Medusa where
you can see 4000 years old toys, is just one. In ad-

bilim merkezi, masal parkı, botanik bahçesi ve ekolojik kent projeleri, şehrin turizmin potansiyeli ortaya çıkaran etmenler arasında. Gaziantep Kalesi'ni
merkez alan 5,5 kilometrelik Kültür Yolu ise şehre
yeni bir değer kazandırıyor. Ali Nacar Camii, Naib
Hamamı, Gümrük Hanı, Zincirli Bedesten, Tahmis Kahvesi, Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nın
da aralarında bulunduğu tam 19 han, 9 cami ve 4
hamamın sıralandığı yılankavi sokaklarda yürümek,
tarihin katmanları arasında süzülmeye benziyor.
Kültür Yolu üzerindeki 500 kadar ev ve konak ile
binden fazla dükkânın restore edilmesiyle şehrin
âdeta çehresi değişiyor. Alışveriş rotası olarak da
kullanılan bu rota üzerinde yemenicilik, bakırcılık, sedef kakmacılığı ve kutnu kumaş dokumacılığı
gibi yöreye özgü el zanaatları yaşatılıyor. Geçmişten günümüze ticaretin oluk oluk aktığı bir merkez
konumundaki şehir, dev bir açık hava pazarını andırıyor. Tarihî hanlar peş peşe sıralanırken, çarşılar
iç içe geçiyor. Sahi Kerem'in Aslı'ya yaktığı türküde
bulunmaz Hint kumaşı olarak anılan ve el emeği göz
nuru ile yaşatılmaya çalışılan kutnu kumaşın pırıl pırıl renklerle tel tel dokunmasına başka nerede tanık
olabilir ki insan?

Yemek yemenin bir yaşam biçimi
olarak görüldüğü bir coğrafyadır
burası.

dition; planetarium science center, fairy tale park,
botanical garden and ecological city projects are
some elements demonstrating city's tourism potential. 5,5 kilometers long Culture Road that takes
Gaziantep Castle as its center, is a new asset for
the city. Walking on the serpentine streets where a
total of 19 inns, 9 mosques and 4 bathhouses including Ali Nacar Mosque, Naib Bath House, Gümrük
Inn, Zincirli Bedesten, Tahmis Coffeehouse, Almacı
Bazaar and Bakırcılar (Copper-smiths) Bazaar are
lined up, is like gliding through layers of history. The
city's face is changing with restoration of around
500 houses and mansions on the Culture Road
and more than a 1000 shops. On this road which also functions as a shopping route, authentic
handicrafts as yemeni-making (flat-heeled shoe),
copper-working, mother of pearl inlaying and kutnu
fabric weaving are survived. City, an utterly dynamic trade center from past to present, resembles a
huge open air bazaar. As historical inns are lined up
one after the other, bazaars are intertwined. Where
else can one witness how kutnu fabric, survived as
a handicraft and referred to as “Like Gold” in the
song written by Kerem for his lover Aslı, is weaved
fiber by fiber in bright colors?

This is a region where dining is
regarded a life-style.
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Sabahların

ZEYNEP YEĞİNER

3Vazgeçilmezi
Three Essentials in the Morning

T

ürkiye’den dünyaya armağan bir lezzet
olan susamlı halka simit, geçmişi Osmanlılara dayanan Viyana Fransız kökenli kruvasan ve Bavyera’nın geleneksel atıştırmalığı pretzel… Sizin tercihininiz hangisi?

A delicacy presented by Turkey to the world, sesame
ring bagel, croissant of Viennese-French origin dating back to the Ottomans and traditional Bavaria
snack pretzel...
Which one would you prefer?

SİMİT

BAGEL

Acıktığınızda bir bardak sıcak çayın yanına ne iyi gider? Tabii ki
dumanı üstünde gevrek bir simit, biraz da beyaz peynir… Geçmişi Osmanlı Devleti’ne kadar uzanan simit, aslında sultanların
sofralarından günümüze gelmiş. Saray mutfaklarında geliştirilip sultan hediyesi olarak dağıtılan bu geleneksel lezzeti şimdilerde her yerde bulmak mümkün. Ucuzluğu ve doyuruculuğu
sayesinde herkese hitap eden simidi, klasik tarifinin dışında
kaşarlı, sucuklu ve pekmezli seçenekler hâlinde de tercih edebilirsiniz.
Fiyat: 1 TL

What goes well with a glass of hot tea when you are hungry?
Of course a fresh, crispy bagel and a piece of feta cheese...
With a history dating back to the Ottoman State, bagel that
is a delicacy of Sultan tables has survived to our day. This
traditional delicacy invented in palace kitchens and handed
out as gifts from the Sultan, can be found everywhere
nowadays. Bagel that appeals to all as an affordable and
filling snack, have cheddar, sujuk and molasses types in
addition to the classical recipe.
Price: 1 TL
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KRUVASAN
Fransızların gururu kruvasanın hikâyesinin Osmanlılara
dayandığını biliyor muydunuz? 1683 yılında Viyana’yı
kuşatmak için tüneller açan Osmanlı ordusunu fark
eden fırıncıların bu olay üzerine hilal şeklinde pişirmeye
başladıkları kruvasan, Kraliçe Marie Antoinette’in Fransız
kralıyla evlenmesinden sonra Fransızlara mal olmuş.
Günümüzde kahvaltıların vazgeçilmezi olan kabarık, üstü
çıtır çıtır ve hafif yanık, tereyağı kokan ve ısırınca etrafa
kırıntılar saçan bu klasik lezzeti bir fincan kahve eşliğinde
deneyebilirsiniz. Fiyat: 2 avro (yaklaşık 6 TL)

CROISSANT
Did you know that the story of French people's pride
croissant involves the Ottomans? Bakers who spotted the
Ottoman army digging tunnels to surround Vienna in 1683,
started to bake croissant in the shape of crescent on this
occasion and after Queen Marie Antoinette married the
French king, it became a French national delicacy. Today
an essential in breakfasts, try this classical puffy snack
smelling of butter that is crunchy and lightly burnt on top
and crumbles when heated, with a cup of coffee.
Price: 2 Euros (Around 6 TL)

PRETZEL

PRETZEL

Bavyera bölgesinin geleneksel atıştırmalığı olan pretzelin tarihi, MS 610 yılına dayanıyor. İtalyan bir rahibin öğrencilerine
ödül olarak hazırladığı bu yiyecek, bir dua ritüeli olan kolları
kavuşturma eyleminden esinlenerek hazırlanmış. Un, maya,
su, tereyağı ve deniz tuzuyla hazırlanan pretzelin kıvrımlarında
kıtır kıtır bir lezzet yakalarken, orta kısmında ise yumuşacık bir
doku tadabilirsiniz. Almanya’nın güneyi, Avusturya ve İsviçre
başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde kahvaltıların vazgeçilmezi hâline gelen pretzelin susamlı, çekirdekli, karamelli
ve cevizli çeşitleri bulunuyor. Fiyat: 2 avro (yaklaşık 6 TL)

Traditional snack of Bavaria region, pretzel's history dates back
to 610 AC. This food prepared for the first time by an Italian
priest as a gift to his students, was prepared with inspiration
from crossing arms action which is a prayer ritual. As the curves
of pretzel prepared by using flour, yeast, water, butter and sea
salt are crunchy, the middle section has a soft texture. Pretzel
that is an essential for breakfasts mainly in Southern Germany,
Austria and Switzerland and in many European countries, has
sesame, seed, caramel and walnut varieties.
Price: 2 Euros (Around 6 TL)
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Tatlıların Şahı

Baklava
King of Desserts: Baklava

B

aklava lezzetini, Anadolu buğdaylarından
öğütülen sarı una ve tam olgunlaşmadan
toplanmış “boz” denilen yağlı ve koyu
yeşil Antep fıstığına borçlu. Baklavanın
dayanıklılığının sırrı ise hamurun arasına
konulan harcın altına irmik ve sütten oluşan bir karışım sürülmesi. Kaliteli baklavanın özelliklerinden
biri de şerbetinin iyi hazırlanmış ve dengeli dökülmüş olması. Şerbeti dengelenmemiş baklavanın
boğazı yaktığı ve baklavalıktan çıkarak sıradan bir
hamur tatlısına dönüştüğü biliniyor. Ancak baklava ne kadar kaliteli olursa olsun, dördüncü günden
sonra tadını ve rayihasını yitirmeye başlıyor. İyi bir
baklava koklandığında burnunuza mutlaka tereyağı, fıstık, ceviz kokusu vermesi ve renginin altın
sarısı olması gerekiyor. Her şey bir yana baklava
ustalarının “sevgiyle yoğrulmayan hamurdan iyi
baklava olmaz” sözü kaliteli baklavanın gerçek sırrını anlatıyor.

Baklava owes its taste to yellow flour ground from
Anatolian wheat, and oily, dark green pistachio called
“boz” picked before ripened. The secret of baklava's
durability lies in semolina and milk spread under the
mixture between doughs. Another feature of quality
baklava is a well prepared and evenly poured syrup.
It is common knowledge that if syrup is not poured
carefully, it may leave a burning taste at the palate
thus making baklava a mediocre pastry. However, no
matter how good the baklava is, it starts to lose its
taste and odour after the fourth day. A good baklava must smell of butter, pistachio and walnuts and
it must be golden yellow. All aside, the real secret
behind good baklava is apparent in a saying of baklava masters: You cannot make good baklava from a
dough which was not kneaded with love.
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Asırlardır Türk
mutfağının baş tacı
olan baklava, yerken beş duyuya hitap eden tek tatlı olarak
tanınıyor. Peki, baklavanın iyisi
nasıl anlayabiliriz?
Baklava, on the pedestal of Turkish
cuisine for centuries, is known
as the only dessert which
simultaneously appeals to all
five senses. So how to pick
out the best
baklava?

SOFRA Cusine
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HARİTA

Map

Türkiye'nin

DÜNYA MİRASLARI
World Heritage in Turkey

Türkiye’de, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında
yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne
kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 15
adet varlığın alınması sağlandı. İşte o liste:

15 assets in Turkey have been included
in UNESCO World Heritage List thanks
to the efforts carried out by General
Directorate for Cultural Assets and
Museums. The list is below:
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10
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M

8
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13

9

CM

4

MY

CY

12

CMY

15

14

1

2
11

6

7

1 Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)
2 Pamukkale-Hierapolis (Denizli)
3 İstanbul’un Tarihî Alanları
4 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)
5 Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum)
6 Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta)
7 Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla)
8 Safranbolu Şehri (Karabük)
9 Troya Antik Kenti (Çanakkale)
10 Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
11 Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)
12 Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir)
13 Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu (Bursa)
14 Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri
15 Efes (İzmir)
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1 Göreme National Park and Cappadocia (Nevşehir)
2 Hierapolis (Denizli)
3 Historical Districts in Istanbul
4 Divriği Great Mosque and Hospital (Sivas)
5 Hattusa (Boğazköy) – Hittite Capital (Çorum)
6 Mount Nemrut (Adıyaman - Kahta)
7 Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla)
8 Safranbolu Town (Karabük)
9 Troy Ancient City (Çanakkale)
10 Edirne Selimiye Mosque and Social Complex (Edirne)
11 Çatalhöyük Neolithic City (Konya)
12 Pergamon Multilayered Cultural Landscaping Zone (İzmir)
13 Bursa and Cumalıkızık: Birth of the Ottoman Empire (Bursa)
14 Diyarbakır Castle and Hevsel Gardens
15 Ephesus (Izmir)

K

burası
sizin yeriniz
1954’ten beri tüm bankacılık işlemlerinde

