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AKDENIZ’IN
NAR KENTI

Lidyalılardan Perslere, Helen
Krallığı’ndan Romalılara, Bizans’tan
Osmanlı’ya uzanan bir medeniyet
kavşağıdır Side.
Asırlarca farklı kültürlere ev sahipliği yaptıktan sonra, sakinlerinin
“yeryüzündeki cenneti” bulmak
üzere göç etmesine atıfla tarihçiler tarafından Eski Antalya olarak
adlandırılan Side, Anadolu dilinde
“nar” anlamını taşıyor.
Anadolu’nun en eski yerleşim
birimlerinden biri olarak tarihin kadim çağlarına tanıklık eden bu liman
kenti, taş bloklarına işleyen yüzlerce
yıldan sonra hâlâ eşsiz güzelliğiyle
dalgalanan Akdeniz’i dinliyor.
Pomegranate City of
Mediterranean SİDE
Side is a crossroads of civilizations
tracing to Lydians and Persians, Hellenes and Romans, Byzantine and
Ottoman Empires.
After harbouring numerous cultures
for centuries, Side is named as old
Antalya by historians referring to
the exodus of Side locals in order
to discover the “paradise on earth”
and means “pomegranate” in Anatolian language.
This coastal town, a witness of
the ancient ages in the history
as one of the oldest settlements
in Anatolia, listens to Mediterranean Sea still waving in its
matchless beauty even after
centuries engraved in its stone
blocks.

MERHABA | Greetings
Prof.Dr.Şeref Ateş

Dearest '.tr' readers,

unus Emre Enstitüsü, kültürel diplomasi bağlamında
mesafe ve mevsim ayrımı yapmaksızın yakın ve uzak
coğrafyalardaki kültür sanat faaliyetlerine devam ederken, Kuzey Yarım Küre ve Türkiye’de son yılların en
sıcak günlerinin yaşandığı bir yaz mevsimine girdik. Yaz mevsimiyle birlikte dergimize, bundan sonra Anadolu’nun sahip olduğu
eşsiz güzellikleri köşe bucak, mevsim mevsim sizlerle paylaşacağımız “Miras” sayfasını ekledik.

As Yunus Emre Enstitüsü continues to carry out culture-arts activities
in regions near and far without regard to distance and season within
the context of cultural diplomacy, we have entered a summer season in
Northern Hemisphere and Turkey in hottest days of the recent years.
With summer season we have included “Legacy” page in our magazine
where we will share the matchless beauties all across Anatolia season by
season.

Mevsim ve mesafelerin, insanlar ve coğrafyalar arasındaki etkileşime olan etkisi her geçen gün azalırken, insanlar ve coğrafyalar
arasındaki ulaşım ve haberleşme olanaklarında giderek çeşitlenen
ve kolaylaşan bir yükseliş yaşanıyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, hep birlikte tanıklık ettiğimiz bu baş döndürücü değişimin
bizleri hangi şaşırtıcı noktalara ulaştırabileceğini araştıradursun,
iletişim ve haberleşmenin geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu kapağımıza taşımayı düşündük. Sizleri, Önce Söz Vardı
diyerek, insanoğlunun birbiriyle iletişim kurma serüveninin başlangıç noktasından itibaren iletişim ve haberleşmenin tarihinde
bir yolculuğa çıkaracağımız bu sayıda, kişiler ve devletlerarasında
yaya olarak haber taşıyan ezbercilerden, Anadolu kasabalarında
dolaşan havadisçilere, koşarak haber taşıyan peyklerden, Osmanlı
Posta Teşkilatına uzanan geniş bir dosya hazırladık.

As the influence of seasons and distances on people and regions gradually
fade, the means of transportation and communication between people
and regions become more varied and simpler each day. While science and
technology enthusiasts continue to research as to which surprising points
this unprecedented change we all witness will lead us, we have decided to
select the journey of communication and correspondence from the past as
our cover story. In this issue, we will take you on a journey in the history
of communication and correspondence all the way back to the origin of
the journey of people communicating by saying ‘Word Came First’, and
we have also devised a comprehensive file featuring topics as messengers
who memorised and carried news between individuals and states on foot,
news bringers who roamed Anatolia towns, satellites or runners, and
Ottoman Postal Organisation.

Dosya konumuz, Anadolu kasabaları ve kentlerinden geçerken,
bu mekânlardaki meydan ve sokak başlarında zamanın geçişine
sessizce tanıklık eden simit tablaları ilişti gözümüze. İçinden edebiyat geçen bu susamlı lezzeti anlatırken, simit kokusu ve simitçilerin de müdavim olduğu, sanat tarihi ve mimarinin en önde gelen
mabedi ve dünyanın “8. Harikası” Ayasofya’yı sayfalarımızda ağırladık. Ayasofya’nın yüzlerce yıla meydan okuyan kubbesi ve heybetli sütunlarının arasından geçerek çıktığımız İstanbul sokaklarında, bu defa bu şehre hayranlığıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda
hayatını kaybeden Umberto Eco’nun izlerini takip ettik. Bir şehri
keşfetmenin en iyi yolunun sokaklarında kaybolmaktan geçtiğine
inanan Eco’nun destansı hikâyeler ve efsanelere sahip İstanbul’unda antik çağlara uzanan heyecan verici bir keşfi sayfalarımıza taşıdık. Toplumsal hafızada sismik aktiviteden öfkeye, depremden
çökmeye, Tanrı Zeus’tan Garip Dede’ye ve nihayet hazin bir gerçeklikten kayıp bir efsaneye dönüşen bir olayı Efsaneden Gerçeğe
başlıklı makalemizde ele aldık. Anadolu’nun kadim medeniyet
birikiminin sahip olduğu ayrıştırılması zor katmanlara dair hayret
verici çağrışımları olan bu antik ve folklorik keşif dünyaca ünlü
seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’nın ilginç portresi ve kendisiyle
yapılmış keyifli bir söyleşiyle birlikte dergimizde yer aldı.

Subject of this issue’s file are bagel trays that silently witness the time
passing in squares and street corners of towns and cities in Anatolia
which caught our sight. We narrated the story of this sesame delicacy
through which literature flows, and hosted the 8th wonder of the world
Hagia Sophia, a prominent temple in history of art and architecture
frequented by bagel-sellers where smell of bagels prevail. We took Istanbul
streets passing by the dome of Hagia Sophia that defies the centuries and
its monumental columns, and we traced Umberto Eco, also known for
his admiration to Istanbul, who recently passed away. We featured a
thrilling discovery dating back to ancient ages in Eco’s Istanbul abound
with epic legends and myths as Eco was a writer who believed that the
best way to explore a city is to get lost in its streets. We covered an incident
where a seismical activity transformed into rage in collective memory,
where ‘God Zeus became Garip Dede’, and which finally turned into a
lost myth from a tragic event in the article titled ‘From Myth to Reality’.
This ancient and folkloric discovery that astonishingly evokes the layers
in the ancient Anatolian civilization which are difficult to distinguish, is
featured in this issue alongside the interesting portrait of Alev Ebüzziya
and an enjoyable interview we held with her.

Son sayımızda Paris sokakları ve Sudan kıyılarından Kayseri’deki
Selçuklu Müzesine uzanan tüm diğer içeriği bir takdim yazısına
sığdırmak elbette kalem ve kelama haksızlık yapmak olacağından,
sizleri .tr dergisinin Anadolu’dan dünyaya açılan sayfalarını keşfetmeye çağırıyoruz. Anadolu bilgeliğinden kültürel diplomasiye
uzanan içeriğiyle, .tr dergisinin yeni sayısına hoş geldiniz…

It would be unfair for the pen and word to fit the whole content from
Paris Streets to Sudanese Coasts and Seljuk Museum in Kayseri into a
single introduction so we invite you to explore the pages of ‘.tr’ magazine
opening from Anatolia to the world. Welcome to the new issue of
‘.tr’magazine with a content covering topics from Anatolian wisdom to
cultural diplomacy...

Y
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Başkan / President

AJANDA | Daily

KONSER/CONCERT

BİR CAZ AKŞAMI
Bu yıl 20’nin üzerinde mekânda 200’ü aşkın yerli ve
yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek olan
23. İstanbul Caz Festivali, Türk hafif müziği ve cazının
emektar isimlerinden biri olan Özdemir Erdoğan’ı
ağırlıyor. Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün
sahibi Erdoğan, geçtiğimiz yıl yayımladığı Türkiye Jazz
Tarihinde Işıksız Kalanlar albümünden şarkılar ve
unutulmayan bestelerle müzikseverlere nostalji dolu bir
akşam yaşatacak.

12 TEMMUZ, 20.00
İSTANBUL ERKEK LİSESİ BAHÇESİ
A JAZZ EVENING
23rd Istanbul Jazz Festival to be organised in more than 20
venues this year with participation of local and foreign artists
exceeding 200, hosts Özdemir Erdoğan, a veteran figure in
Turkish easy listening and jazz music. Erdoğan awarded with
Lifetime Achievement Prize in the Festival this year, will be
before the audience in a nostalgic night performing songs
from his album titled ‘Türkiye Jazz Tarihinde Işıksız Kalanlar’
released last year and unforgettable songs.

JULY 12th, 8 PM
İSTANBUL HIGH SCHOOL GARDEN

ASPENDOS EFSANESİ
15. sanat yılını kutlayan Anadolu Ateşi, yeni projesi Aspendos
Efsanesi-Aspendos’ta Tarihe Yolculuk ile karşınızda. Aspendos’un
yapılış evreleri, dönemin kostümleri ve savaş arabalarının kullanıldığı
prodüksiyon, video eşleştirme yöntemiyle antik tiyatronun dış
duvarlarına yansıtılarak başlayacak. İzleyicilerin içeriye alınması ile
beraber Aspendos’un etkileyici hikâyesi, uzun metrajlı bir film ve dans
gösterisi eşliğinde anlatılacak.

.tr magazine

15-22 TEMMUZ, 21.00
ASPENDOS ANTİK TİYATROSU, ANTALYA
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THE LEGEND OF ASPENDOS
Celebrating its 15th year, Anadolu Ateşi (Fire of Anatolia) dance group is
on the stage with the new project ‘The Legend of Aspendos-A Journey
to Aspendos’. The video explaining the construction phases of Aspendos
through the attire of the period and chariots, will be projected on the outer
walls of the ancient theatre. The fascinating story of Aspendos will be
narrated accompanied by a full-length film and dance performance after
audience enters the theatre.

JULY 15TH-22ND, 9 PM
ASPENDOS ANCIENT THEATER, ANTALYA

GAYE SU AKYOL
Alaturka müziğin alternatif
sesi olarak tanınan genç
sanatçı, sıra dışı parçalarıyla
dikkat çekiyor. Orta Doğu
nağmelerini sesine yansıtan
Akyol, Develerle Yaşıyorum
isimli albümüyle adından
söz ettiriyor. Türk müziğini
Batı ezgileriyle buluşturan
sanatçı, başarılı sahne
performansıyla izleyicilerin
beğenisini kazanıyor.

14 TEMMUZ, 21.15
ENKA AÇIK HAVA TİYATROSU, İSTANBUL
Known as the alternative voice of Turkish music, young
artists stands out with her unusual songs. Akyol who echoes
Middle Eastern tunes in her voice, made a name for herself
with her album titled ‘Develerle Yaşıyorum’. Artist combining
Turkish music with Western melodies, is popular with her
successful stage performance.

JULY 14th, 9.15 PM
ENKA OPEN AIR THEATER, İSTANBUL

SERGİ/EXHIBITION

BİR SANATÇININ İZİNDE

Bir Sanatçının İzinde: İstanbul-Paris-İstanbul Sergisi, İstanbul’da sanatçı bir
ailede dünyaya gelen Mario Prassinos’un 20. yüzyılda Paris’te başlayan sanatsal
kariyerini konu alıyor. Sanatçının resimlerden kitap illüstrasyonlarına ve dokuma
örneklerine, portrelerden gravürlere uzanan farklı eserlerini bir araya getiren
sergi, Prassinos’un çarpıcı ve özgün karakterini, sürrealizmle başlayıp realist bir
anlayışa yönelen üslubunu ortaya koyuyor.

14 AĞUSTOS’A KADAR, PERA MÜZESİ
IN PURSUIT OF AN ARTIST
‘In Pursuit of an Artist: Istanbul- Paris- Istanbul Exhibition is about Mario Prassinos’
art career that began in Paris in the 20th century, who was raised in a family of artists
in Istanbul. Exhibition featuring various works by the artist from paintings to book
illustrations and textile samples, from portraits to gravures, reveals Prassinos’
WWWimpressive and authentic personality, and his style that transformed into
realism from surrealism.

UNTIL AUGUST 14th, PERA MUSEUMWWV

HARİKA MATEMATİK
Ziyaretçilerine geniş olanaklar ve gelişmiş bir teknik altyapı
sunan etkinlik, çocuklara öğrendiklerini uygulama, yaşıtlarıyla
birlikte bilgi ve becerilerini geliştirme ve ekip olarak çalışma
fırsatı sağlıyor. Etkinlik kapsamına dâhil edilen atölye alanı,
oditoryum ve Türkiye’nin ilk indoor trambolin parkı da geleceğin
büyükleri olan çocuklara ve gençlere özel bir dünya sunuyor.

13 KASIM’A KADAR, UNIQ İSTANBUL
WONDERFUL MATHEMATICS
Event that presents the visitors with ample opportunities and
an advanced technical infrastructure, offers the children to
further their knowledge and skills with their peers and work as a
team through an application taught. Workshop area, auditorium
and Turkey’s first indoor trampoline park within event’s scope,
introduces the children and youth who are future adults with an
exclusive world.

UNTIL NOVEMBER 13th, UNIQ İSTANBUL

İNSAN İNSANI ÇEKERMİŞ
İnsanın serüvenine odaklanan etkinlik, 80 fotoğrafçının 80 yıllık
süreçte çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Küratörlüğünü Fotoğraf
Sanatçısı Merih Akoğul’un üstlendiği sergi, fotoğrafçıların kendilerine
özgü bakış açılarıyla izlenimcilikten anlatımcılığa, belgeselden
sanata, Anadolu fonundan stüdyonun gelişmiş olanaklarıyla üretilen
çağdaş portrelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

UNTIL DECEMBER 18th, İSTANBUL MODERN
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HUMAN ATTRACTS HUMAN
Event that focuses on humankind’s journey features photographs by 80
photographers taken in a period of 80 years. Curated by photography
artists Merih Akoğul, the exhibition has a broad range encompassing
subjects from impressionism to expressionism, from documentary to
art, from Anatolian background to modern portraits produced in studios
by utilising advanced technology through individual perspectives of
photographers.

.tr magazine

18 ARALIK’A KADAR, İSTANBUL MODERN
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BAŞLIKLAR Titles
“Türkiye’deki İslami Desenler Bir Hazine.” “Islamic Patterns in Turkey Are Treasures”
Adatepe’de Seminerler Başlıyor Seminars to Begin in Adatepe

MASAL TADINDA

Likya Yolu

LYCIAN WAY LIKE A FAIRY TALE

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, her yıl binlerce
yürüyüş tutkununun tercih ettiği 509 kilometrelik
Likya Yolu’nu masallarla tanıtıyor.
Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism introduced the
509 kilometres long Lycian Way visited by thousands of hiking
enthusiasts each year, through fairy tales.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünya genelinde Likya Yolu’na ilginin artırılması amacıyla
“Likya Yolu’nda Masallar” adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında
ABD, Almanya, Çin, Fransa, Finlandiya, İngiltere, İsviçre, İsveç, İspanya,
İtalya, Sırbistan ve Yunanistan’dan
16 gazeteci ile sosyal medyada seyahat üzerine içerik üreten kullanıcılar,
Likya Yolu’nu deneyimlemek üzere
Türkiye’ye davet edildi. Masal anlatıcısı Judith Liberman’ın mitoloji ve
geleneksel halk masallarından oluşturduğu seçki, beş günlük program
boyunca konuklara, yolda verilecek
hikâye molalarında anlatıldı.

In order to promote Lycian Way
worldwide, Republic of Turkey
Ministry of Culture and Tourism
realised the project titled “Fairy Tales
on the Lycian Way”. As part of the
project, 16 journalists from the USA,
Germany, China, France, Finland,
England, Switzerland, Sweden, Spain,
Italy, Serbia and Greece and users who
create content regarding the journey
on social media, were invited to
Turkey to experience the Lycian Way.
A collection by fairytale teller Judith
Lieberman featuring mythological and
traditional folk tales, were narrated
to the visitors on tale breaks given on
the way throughout the five days long
program.

Bu hikâyelerle Türkiye’nin tanıtımına yönelik videolar içeren “Turkey.
Home”un sosyal medya kanalları için kısa videolar oluşturuldu. Videolar, #TalesOnTheLycianWay ve
#AnatolianTales” etiketleriyle sosyal
medya üzerinden takipçilere ulaştırılıyor.

Short videos for “Turkey.Home”
social media channels featuring
promotional videos for Turkey, are
produced on these tales. Followers
may access these videos with tags
#TalesOnTheLycianWay
and
#AnatolianTales on the social media.

.tr magazine

Lycian Way, the first marked
international hiking trail in Turkey,
begins in Fethiye villages and extends
over Antalya beaches connecting
Lycian cities. It is possible to camp,
be a guest in country houses or stay in
fine pensions throughout the trail that
passes over Teke Peninsula through
Patara, Kalkan, Kaş, Olympos and
Tekirova.
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ürkiye’nin işaretlenmiş ilk uluslararası yürüyüş parkuru olan
Likya Yolu, Fethiye’nin köylerinden başlayıp antik Likya şehirlerini birbirine bağlayarak Antalya sahillerine kadar uzanıyor. Patara, Kalkan,
Kaş, Olimpos ve Tekirova üzerinden
Teke Yarımadası’nı aşan parkur boyunca çadır kurmak, köy evlerine konuk olmak veya güzel pansiyonlarda
konaklamak mümkün.

GÜNDEM | Agenda

“TÜRKİYE’DEKİ

İslami Desenler Bir Hazine”
“ISLAMIC PATTERNS IN TURKEY ARE TREASURES”
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Hollandalı İslami Geometrik Desen Sanatları
Araştırmacısı Eric Broug, Türkiye’deki tarihî yapılarda bulunan süslemelerin
keşfedilmesi gerektiğini söylüyor.
Islamic Geometrical Pattern Arts Dutch Researcher Eric Broug who visited Istanbul in recent days,
says that the wall reliefs on historical buildings in Turkey should be discovered.

.tr magazine
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slam sanatındaki geometrik desenler,
dünya mirasına değer katan 1400 yıllık köklü bir geleneğe işaret ediyor. Bu
görkemli birikimi geniş kesimlere anlatmak isteyen isimlerden biri ise Hollandalı Araştırmacı Eric Broug. Özel bir
okulun davetlisi olarak İstanbul’a gelen
Broug, uzun yıllar Orta Doğu üzerine
çalışmalar yapmış. Akademik okumalar
sırasında karşısına çıkan bir kitaptan
etkilenerek İslami geometrik desenlere
ilgi duymaya başlamış. Bir kitapla başlayan merak, zamanla tutkuya dönüşmüş ve onu dünyanın dört bir yanına
sürüklemiş. Hâlen İslami desen âlemi
üzerine hem seminerler veren hem de
atölye çalışmalarına devam eden araştırmacı, Batı Afrika’dan Uzak Doğu’ya
uzanan geniş bir coğrafyada süsleme
sanatı geleneğini yeniden canlandırmanın hayalini kuruyor. Türkiye’nin
bu alanda büyük bir zenginliğe sahip
olduğunu söyleyen Broug, Türkiye’nin
İslami geometrik desenleri yeniden keşfetmesi gerektiğini belirtiyor.

Geometrical patterns in Islamic art
point to the 1400 years old rooted
tradition which enriches world
heritage. One of the figures who desire
to share this spectacular background
with masses is the Dutch Researcher
Eric Broug. Broug who visited Istanbul
at the invitation of a private school,
held studies on Middle East for many
years. His interest towards Islamic
geometrical patterns was inspired
by a book he read for academical
purposes. This interest inspired by a
book was transformed into a passion
in time, and lead him to travel
around the world. Researcher still
conducting seminars and workshops
on the world of Islamic patterns,
dreams of reviving the decoration
art in a broad region stretching from
West Africa to Far East. Broug, stating
that Turkey possesses a large wealth
in this field, marks that Turkey needs
to rediscover the Islamic geometrical
patterns.

ADATEPE’DE

Seminerler Başlıyor
SEMINARS TO BEGIN IN ADATEPE

Yaz ve sonbahar aylarında Adatepe köyündeki eski bir ilkokul binasında düzenlenen
Taş Mektep seminerlerinin bu yılki programı belli oldu.

Taş Mektep that has organised informative
and cultural workshops in Adatepe
village in Ayvacık district of Çanakkale
since 1999, offers a full schedule also this
year. Event that has hosted many famous
artists, writers, poets and academicians
who have contributed in cultural
agenda of Turkey to date, aims to enable
transformation of knowledge in a natural
atmosphere. Taş Mektep seminars
have on a broad perspective on topics
varying from literature to mythology,
from philosophy to history and from
science to arts. Additionally ceramics,
noodle, bread, cheese, paste making and
pickling workshops are held in the event.
Some of this year’s featured seminars are
as follows: July 21-24: Trojan War and
Legends in European Art (Zerrin İren
Boynudelik), August 1-7: Notos Writing
Workshop, August 13-14: Uighurs on
Silk Road (Melek Özyetgin),August 2528: Greek Cuisine in the Ottoman Period
(Marianna Yerasimos), September 2-4:
Birdwatching School (Burcu Arık Akyüz).
For information: www.tasmektep.com
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999’dan bu yana Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde bilgi ve kültür atölyelerine devam
eden Taş Mektep’in bu yılki programı
yine dopdolu. Bugüne dek Türkiye’nin
kültür gündemine katkıda bulunmuş
pek çok ünlü sanatçı, yazar, şair ve akademisyeni ağırlayan etkinlik, bilginin
doğal bir atmosfer içerisinde paylaşımını hedefliyor. Taş Mektep seminerleri edebiyattan mitolojiye, felsefeden
tarihe ve bilimden sanata uzanan geniş
bir perspektifte düzenleniyor. Ayrıca
seramik, erişte, ekmek, peynir, salça
ve turşu yapım atölyelerinin de kurulduğu etkinliğin bu yılki programında
öne çıkan başlıklardan bazıları: 2124 Temmuz: Avrupa Resminde Troya
Savaşı ve Efsaneleri (Zerrin İren Boynudelik), 1-7 Ağustos: Notos Yazarlık
Atölyesi, 13-14 Ağustos: İpek Yolu’nda
Uygurlar (Melek Özyetgin), 25-28 Ağustos: Osmanlı döneminde Rum Mutfağı
(Marianna Yerasimos), 2-4 Eylül: Kuş
Gözlem Okulu (Burcu Arık Akyüz).
Bilgi için: www.tasmektep.com
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Organised in an old elementary school building in Adatepe village in summer and fall months, this
year’s Taş Mektep seminars schedule was established.
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BAŞLIKLAR Titles
Önce Söz Vardı First There Was Word
Türklerin İletişim ve Haberleşme Tarihi Turkish History of Communication and Correspondence

Veli Güven

EFSANEDEN GERÇEĞE,

Tanrı Zeus’tan

Garip Dede’ye
FROM MYTH TO REALITY, FROM GOD ZEUS TO GARİP DEDE
Anadolu insanı devasa bir sözlü kültür hazinesine ve bu hazinenin
beslediği zengin efsanelere sahiptir. Kimi zaman ıssız bir dağın tepesi
kimi zaman ıssız bir tepede tek başına kalmış bir çınar ağacı bu
efsanelerden birinin konusu olur.
People of Anatolia possess a substantial oral culture and rich myths
nurtured by this treasure. Sometimes a desolate mountain peak,
and sometimes a lonely sycamore on an uncharted hill
become the subject of these myths.

DOSYA | File

A

dına efsaneler uydurulmamış bir
nehir, bir göl ya da bir dere var
mıdır Anadolu’da? Keşiş Dağlarından Munzur’a, Ağır Göl’den Kaz
Dağlarına tüm tabiat unsurları Anadolu
insanının zihninde, yaşanmış ya da yaşandığı varsayılan olayların canlı kahramanlarıdır.

I wonder if there is a river, lake or
creek in Anatolia for which no legend
is fabricated? From Keşiş (Monk)
Mountains to Munzur, from Ağır Lake
to Mount Ida, all natural elements are
living characters of assumed past or
current events in the minds of Anatolian
people.

Bu hikâyelere, efsanelere inanmak gerekir mi? Bunları tatlı birer masal olarak
dinleyip geçmeli mi, yoksa ciddiye mi
almalıyız? Ben ciddiye almak gerektiğini
düşünenlerdenim. İnsanoğlunun kolektif hafızası tarihin derinliklerinden süzülüp gelen olayların kara kutusu gibidir.
Bu kutunun içerisinde var olanlar en az
tarihin yazılı belgeleri kadar mühimdir.
Kolektif hafıza, binlerce yıl öncesinde yaşanan olayların zaman içerisinde
değişip, gelişip, olağanüstü bir kimlik
kazanıp, günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Belki artık aslından çok
uzaktırlar ama kökeninde hâlâ aynı çıkış
noktasını taşımaktadırlar. Adı, yapısı ve
içinde dolaşanlar değişse de sokak hâlâ
aynı sokak, hikâye aynı hikâyedir. İşte
bu hikâyelerden biri de İstanbul’un üç
gölünden biri olan Küçükçekmece ile ilgili anlatılan efsanevi menkıbedir.

Should one believe in these stories,
myths? Should one listen to them as
sweet tales or take them seriously? I
am one of those who think that they
should be taken seriously. Collective
memory of humanity resemble a black
box of filtered events coming from the
depth of history. What is inside this box
is as significant as written historical
documents. Collective memory ensures
that the events occurred thousands
of years ago survive until our day by
changing, developing and gaining a
supernatural identity. They might be far
from their original forms but their points
of origin remain the same. Although
their names, structures and characters
change, the street is the same street,
the story is the same story. And one of
these tales told is the mythical story of
Küçükçekmece, one of the three lakes
in Istanbul.

Küçükçekmece Gölü; Küçükçekmece,
Avcılar ve Esenyurt ilçeleri ile çevrelenmiş deniz özelliği gösteren bir lagün
gölü. Gölün fazla sularını denize aktarırken, bir yandan da göl suları azaldığında
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Pek çok Anadolu
efsanesine kaynaklık eden
Munzur Vadisi, 1971 yılında
millî park ilan edilmiş.
Halfeti köyleri, Birecik
Baraj Gölü’nün suları
altında kalan minareleri ve
evleriyle hafızalardan kolay
silinemeyecek fotoğraflar
sunuyor (karşı sayfada,
üstte).

.tr dergi

16

Source of numerous
Anatolian myths, Munzur
Valley was declared a
national park in 1971.
Halfeti villages offer
unforgettable scenes with
its minarets and houses
flooded by water from
Birecik Dam Lake (next
page, above).

Küçükçekmece Lake surrounded by
Küçükçekmece, Avcılar and Esenyurt
districts is a lagoon showing sea
qualities. It connects to Marmara Sea

through a shallow creek by which excess
water in the lake is discharged into the
sea, and sea water is brought to the
lake when the water level drops. This
exchange that renders the lake partly
salty continues for hundreds of years.
I spent my childhood on the banks of
this lake, listening to different versions
of a mysterious myth that got about on
lake’s past. According to the myth which
retains its context although embellished
with new motifs by the locals every time
it is told, there used to be a village where
lake is located before it submerged and
vanished centuries ago. Throughout
my childhood and youth I spent on the
banks of the lake, I heard from tens of
people that on Fridays their grandfathers
had witnessed the sight of a minaret of
the mosque in the sunken village. The
curiosity I had had for mosque’s minaret
I could never catch a sight of on Fridays,
transformed with my history education,
and with questions on my mind regarding
the existence of the village around the
submerged minaret, I reviewed the story
in detail I was already familiar with this
time as a historian and summarised it
as follows:
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deniz suyunu göle aktaran sığ bir dere ile
Marmara Denizi’ne bağlanan gölün, aynı zamanda gölü kısmen tuzlandıran bu
alışverişi yüzlerce yıldır devam ediyor.
Çocukluğum, bu güzel gölün kıyısında ve
gölün geçmişine dair dilden dile dolaşan
esrarengiz bir efsanenin farklı anlatımlarını dinleyerek geçti. Yerli halkın her
anlatımda farklı motiflerle süslemesine
rağmen içeriği aynı olan hikâyeye göre,
gölün yerinde eskiden bir köy bulunuyordu ve o kayıp köy yüzlerce yıl önce sular
altında kalmıştı. Gölün kıyısında geçen
çocukluğum ve ilk gençliğim sırasında onlarca insandan, dedelerinin cuma günleri
batık köyün cami minaresini gördüklerine
dair şahitliklerini duymuştum. Kayıp köyün hiçbir cuma gününde göremediğim
cami minaresine dair merakım, tarih eğitimi almaya başlamamla farklı bir boyuta

.tr magazine

THE TEST GARİP DEDE WENT
THROUGH
A follower of Hadji Bektash, a whitebearded cherub with no friends or
relatives, a comrade of the God, passes by
the village in the myth to test how selfish

DOSYA | File
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taşınmış; zihnimde batık minarenin çevresindeki köyün varlığına dair oluşan soru işaretleriyle bu defa bir tarihçi olarak,
zaten yabancısı olmadığım o hikâyeyi
tüm detaylarıyla gözden geçirmiş ve şöyle özetlemiştim:
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GARİP DEDE’NİN SINAVI
Hacı Bektaş müritlerinden nurani yüzlü,
aksakallı, kimi kimsesi olmayan bir Hak
dostunun yolu yerli halkın bencilliğini
sınamak için hikâyemize konu olan köye düşer. Köyün evlerini dolaşarak bir
lokma ekmek, sıcak bir aş ister ama hiç
kimse bu garip dervişi evine davet edip
sofrasını açmaz. Uğramadığı tek bir ev
kalan Garip derviş köyün sonuna doğru ilerlerken umudunu o son eve bağlamıştır. Yavaşça çaldığı kapıyı eteklerine
tutunan çelimsiz çocuklarıyla orta yaşlı
bir kadıncağız açar. Yoksul olduğu her
hâlinden anlaşılan kadın, dervişi evine
davet eder. Bir lokmalık ekmeğini, tabaktaki son aşını ikram ederek doyurur
Hak dostu ihtiyar dervişi. Karnı doyan
ihtiyar, “Çocuklarını alarak bu bencil köyü terk et. Ancak sakın arkana bakma.”
der. Garip Dede’nin uyarısını dinleyen
kadın çocuklarını da alarak köyü terk
ettiği sırada olacaklara dair merakına
yenik düşerek arkasına baktığında, yere
doğru çökmekte olan köyün kısa bir sürede sular altında kaldığını görür.
Küçükçekmece Gölü’ne adını veren
“küçük çekmece” tamlamasının Garip
Dede’nin hikâyesine benzer bir kaynağı

locals are. He goes from one house to
another, asking for a piece of bread and
a hot meal however nobody invites this
eccentric dervish into their houses or
to their tables. There is only one house
left the dervish has not visited and he
pins his hopes on that house. He lightly
knocks on the door, which is opened
by a middle-aged woman with feeble
children holding onto her skirt. This
woman who is apparently very poor,
invites the dervish into her house. She
offers this old dervish who is a friend
of God, her little piece of bread and
the last bite on the plate. Old man who
filled up says “Take your children and
leave this selfish village behind. But
never look back.” The woman takes
Garip Dede’s warning; however as she
leaves the village with her children, her
curiosity gets the best of her and she sees
the village collapse and submerge in a
short time.
It is rumoured that the phrase “küçük
çekmece” (small drawer) the lake is
named after, originates from a tale
similar to tale of Garip Dede, and the
area is referred to as “collapse zone”
since then. Rumour aside, the lake is
named after the boats called “çekmece”
parked on the banks back then, rowed by
hand to cross the lake and the boats being
small. As there is no scientific evidence
that Garip Dede character in the myth
ever lived, it is also impossible for him
to be a follower of Hadji Bektash even if
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Bir derviş abdalın sırf kendisiyle yiyeceklerini bölüşmedikleri için koca bir
köye yaşam felsefesiyle taban tabana zıt
bir davranışla beddua etmesi ne kadar
mümkündür? Garip Dede’nin ufak tutarsızlıklarla da olsa yaygın ve hâlâ dahi
gerçekliğinden şüphe duymayan taraftarlar bulan hikâyesi kolektif hafızada
sadece duygusal sebeplerden dolayı mı
tutunabilmiştir? Bu hikâyede geçen,
“beddua”, “sular altında kalan köy” ve
“arkaya dönüp bakmama” gibi motifler,
farklı efsanelerde de mevcut mudur?
Öyle ya Garip Dede’nin, kadının arkasına bakmamasını istediği sahnenin bir
benzeri Hz. Ali’nin cenaze olayında da

he had lived because it is not realistic
to assume that in that period a Muslim
dervish toured the capital of Byzantine
to show the true path to the people. The
century Garip Dede is claimed to have
lived in is questionable but that aside
there are inconsistencies in the myth.
Because according to the myth, a saint
of God cursed a village and caused it to
vanish however cursing a people is an
unlikely behaviour in dervish tradition.
Is it truly possible for a wandering
dervish to behave in a way that is
very different from his life philosophy
and curse a whole village of people
just because they did not share their
food with him? Garip Dede’s tale, still
popular and have believers who do not
have the slightest doubt about it despite
minor inconsistencies, could remain
in the collective memory only due to
emotional reasons? Do motifs such as
“curse”, “submerged village” and “not
looking back” exist also in other myths?
The truth is that the scene in which
Garip Dede tells the woman not to
look back is evocative of Prophet Ali’s
funeral. Story goes as follows: before he
passed away, Prophet Ali tells his sons
Hasan and Hüseyin to load his body
on a camel after he dies, that a man
will come to pick up his body and they
should never look back when the man
arrives. After his passing, his sons load
Prophet Ali’s body on a camel just as he
willed, and when they turn their backs,
a man comes to collect the body. But
Hasan’s curiosity also gets the best him
and when he looks back he sees that it is
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olduğu ve o günden bu yana da bölgeye
“çökmece” dendiği rivayet edilir. Rivayet
bir yana göl adını, üzerinde köprü olmadığı zamanlarda kıyısında bulunan ve
elle çekilerek karşıya geçmek için kullanılan “çekmece” adlı sallar ve bu salların
küçük oluşlarına borçludur. Bu hikâyede bahsi geçen Garip Dede’nin varlığına
dair bilimsel bir kanıt bulunmadığı gibi, yaşamış olması durumunda bir Hacı
Bektaş müridi olmasının da mümkünü
yoktur. Zira o dönemde Bizans’ın başkentinde irşada çıkmış bir Müslüman
dervişin varlığı pek gerçekçi değildir. Garip Dede’nin yaşadığı zaman dilimi olarak öne sürülen yüzyılın tartışmalı oluşu
bir yana, menkıbesinin tutarsız yanları
da söz konusudur. Zira hikâyeye göre
bir Hak ereni, beddua ederek bir köyün
yok olmasını sağlamıştır ki bedduayla
bir halkı lanetlemek, derviş-abdal geleneğinden beklenmeyecek bir davranıştır.

geçmektedir. Buna göre Hz. Ali, ölmeden önce oğulları Hasan ve Hüseyin’e,
öldüğünde cenazesini bir deveye yüklemelerini, cenazeyi bir adamın gelip
alacağını ve adam geldiğinde asla arkalarına bakmamalarını söyler. Hz. Ali’nin
vefatından sonra oğulları tıpkı babalarının vasiyet ettiği gibi Hz. Ali’nin cenazesini bir deveye yükledikten sonra,
sırtlarını döndüklerinde, adamın biri
cenazeyi almak üzere yanlarına gelir. Bu
sırada, olan bitenlerle ilgili merakına yenik düşen Hasan, geri dönüp baktığında
cenazeyi almaya gelenin bizzat Hz. Ali
olduğunu görür. Hikmetin görünmez
bir perde arkasında yaşanmasındansa
uyarıları dinlemeyen birilerinin merakı
yüzünden kuşaklar boyunca anlatılacak
birer ibret hikâyesine dönüşmesini sağlayan “dönüp arkaya bakmama” motifi
,bizzat İslam kültüründe vardır. Bu konu
üzerine yaptığım araştırmalar sırasında,
bedduayla “çöken” köy motifinin yüzlerce yıl öncesinde ve bambaşka bir kültürün kalıntıları arasında, antik bir Anadolu efsanesinde bulunduğunu keşfettim.
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TANRI ZEUS’UN GAZABI
Eski Yunan mitolojisinde tanrılar tanrısı
olarak nitelendirilen Zeus, Tanrı Apollon’u da yanına alarak insanoğlunun ahlakını sınamak ister. Dilenci kılığına girerek dolaşmaya başlayan tanrılar, İstanbul
Boğazı yakınlarına geldiklerinde önlerine
çıkan küçük bir göl kıyısındaki köyü fark
ederler. Yapmak istedikleri küçük sınav
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Kütahya yakınlarındaki
Aizanoi Antik Kenti,
dünyanın en görkemli
Zeus anıtlarına ev sahipliği
yapıyor.
Aizanoi Ancient City
near Kütahya hosts the
most magnificent Zeus
monuments in the world.

Prophet Ali himself who came to collect
his body. “Not looking back” motif which
reminds that someone who does not let
the wisdom remain behind the curtains
and ignores warnings due to curiosity,
becomes a character in a parable to be
told for generations, is also in the Islamic
culture. While I was conducting research
on the subject, I discovered the motif of
“village ‘collapsing’ due to curse” motif
among the ruins of a totally different
culture, in an ancient Anatolian myth
dating back to centuries ago.

WRATH OF GOD ZEUS
Zeus referred to as God of Gods in
ancient Greek mythology, decides to test
the morals of humans with God Apollo
on his side. Gods disguised as beggars
start wandering, and when they come
near Bosporus, they notice a village on
the banks of a small lake. They start
walking about the streets, knocking on
the doors of all the houses of this village,
perfectly suited for the little test they
want to perform. However they get more
and more furious as each door they
knock on are shut in their faces and
begin to think that no one will pass the
test they are holding.
Feeling both furious and hopeful at the
same time, they proceed towards the
last house at the edge of the village, and
an older woman opens the door when
they knock on it. Although Zeus forgives
the woman who invites the beggars into
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Öfke ve umutla karışık duygular içerisinde köyün en uç noktasındaki son eve
doğru giderek kapısını çaldıklarında,
kapıyı yaşlıca bir kadın açar. Köydeki
diğer insanlardan farklı olarak dilencileri eve davet edip, son lokmasını onlarla paylaşan kadını affetse de diğer
köylülere duyduğu öfkesi geçmeyen
Zeus, yaşlı kadına “Hemen bu köyü terk
et ve sakın dönüp arkana bakma!” der.
Evine aldığı dilencilerin tanrı olduğunu
geç fark eden kadın, hayretler içerisinde
köyden ayrılırken merakına yenik düşer
ve dönüp arkasına baktığında köyünün
toprağa gömüldüğünü ve sular altında
kaldığını görür. Tanrı Zeus’un binlerce,
Garip Dede’nin yüzlerce yıldır anlatılan
hikâyesi kronolojik olarak daha eski olanın kendinden sonrakini dönüştürdüğü
hikâyelere oldukça uygun birer örnektir. Zeus’a bir köyü yok etmeye yetecek
tanrısal güçler atfedilmesi ve bu metafiziksel gücünü kullanarak bir köyü yok
etmiş olmasına dair anlatının Yunan

her house and shares her last bite with
them unlike other people, he is still
angry towards the other villagers and he
tells the old woman “Leave this village
immediately and do not look back
under no circumstance!”. Woman who
realizes that the beggars she let into her
house are gods, leaves the village behind
astounded however curiosity takes a
hold of her and when she looks back
she sees the village collapse into ground
and submerge. The myth of Zeus told for
thousands of years and Garip Dede’s
story told for hundreds of years, are good
examples which demonstrate that the
chronologically older story transforms
the successive one. Considering the
narrative in which Zeus possesses divine
abilities and is strong enough to wipe out
a village and he uses this metaphysical
power to do so alongside other motifs in
Greek mythology, it becomes apparent
that Zeus myth inspired the Garip Dede
legend. Different civilizations built
on the same region transforming the
values of the other also has a place in
oral culture, and as an Ancient Greek
myth is handed down from generation
to generation, it assumes the world
view and motifs in the daily life of the
narrator in collective memory. Following
the conquest of Istanbul, Turks who settle
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için biçilmiş kaftan olan bu köyün sokaklarında dolaşarak bütün evlerin kapısını çalmaya başlarlar. Ancak çaldıkları
tüm kapılar birer birer yüzlerine kapandıkça öfkelenmeye ve köydeki hiç kimsenin yaptıkları sınavı geçemeyeceğini
düşünmeye başlamışlardır.
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mitolojisinin diğer motifleriyle düşünülmesi durumunda, Zeus efsanesinin Garip
Dede menkıbesinin ilham kaynağı olduğu
aşikârdır. Aynı coğrafya üzerinde kurulan farklı medeniyetlerin birbirlerine ait
değerleri dönüştürmesi sözlü kültürde de
yer bulmuş, Antik Yunan’a ait bir efsane
nesilden nesile aktarılırken toplumsal hafızada nakilcisinin dünya görüşü ve gündelik hayatının motiflerine bürünmüştür.
İstanbul’un fethinden sonra bölgeye yerleşen Türkler, yerel halktan duydukları
bu hikâyeyi sahiplenerek içselleştirmiş
ve günümüze kadar taşımış olmalıdır. Bu
asırlar süren hafıza aktarım sürecinde
Tanrı Zeus, Müslüman bir halk dervişine
dönerken efsanenin diğer kahramanları ve
olayın yeri aynı kalmıştır.
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BATHONEA’DAN KÜÇÜKÇEKMECE’YE
Tanrı Zeus’tan Garip Dede’ye uzanan bir
anlatının dönüşümünün gerçekleştiği binlerce yıla dağılmış bir yapbozu, bir efsanenin kaynağını keşfetmiş olmanın verdiği heyecanla tamamlamaya çalıştığım
sırada, zihnimdeki yapbozda eksik kalan
detaylar olduğunu fark etmiştim. Öyle ya,
bu yapbozun parçalarını bir araya getirmemi sağlayan çocukluk hatıralarımda,
Küçükçekmece Gölü sularının çekildiği
bazı günlerde onlarca insanın gördüğü bir
cami minaresi bulunuyordu. Kolektif hafızanın mitolojik bir anlatıdan uyarladığı
bir menkıbe olsa da geçmişte o gölün üzerinde bir minare gördüğünü söyleyenlerin hepsi inandıkları o menkıbenin neden
olduğu bir göz yanılması mı yaşamıştı?
Antik Yunan ya da Osmanlı tarihinde bu
iki medeniyetin farklı coğrafyalarında olsa
dahi sulara gömülmüş bir köy var mıydı
gerçekten? Zihnimde mitolojiden menkıbeye doğru tamamlansa da efsaneden
gerçeğe doğru tekrar dağılan bir yapbozla
baş başa kaldığım sırada Küçükçekmece
Gölü ve çevresinde yapılmakta olan arkeolojik bir çalışmadan ve bu çalışmada
ortaya çıkarılan Bathonea antik kentinden
haberdar oldum. Geçmişi 2 bin 700 yıl öncesine uzanan ve MÖ 557 yılında yaşanan bir depremle yerle bir olmadan önce
İstanbul’un en büyük limanlarından biri
olduğu anlaşılan bu kent, Tanrı Zeus’tan
Garip Dede’ye, Bathonea’dan Küçükçekmece’ye ve nihayet efsaneden gerçeğe uzanan bir yapbozun son parçalarını oluşturuyordu.
Kaynaklarda bahsi geçen ama Kocaeli

Kaş açıklarındaki
Kekova Adası’nın
kıyısındaki Batık
Şehir’in Antik Çağ’da
sulara gömülen
efsanevi Atlantis kenti
olduğu düşünülüyor.
The Sunken City on
Kekova Island coast off
Kaş shore is thought
to be the legendary
Atlantis city that sunk
in the Ancient Age.

in the area embraced and internalized
this story told by the locals and this way
it has survived to our day. As God Zeus
becomes a Muslim wandering dervish
throughout centuries of memory transfer,
the other characters and the location have
remained unchanged.

FROM BATHONEA TO KÜÇÜKÇEKMECE
As I tried to complete a jigsaw puzzle with
pieces scattered around thousands of years
throughout which the transformation of a
narrative from God Zeus to Garip Dede
took place, with the thrill of discovering
the source of a legend, I realised that
there were missing details in the puzzle
in my mind. In my childhood memories
which enabled me to collect the pieces of
this jigsaw, there was a mosque minaret
tens of people claimed to have sighted
on some days when water level drops
in Küçükçekmece Lake. Although it is
a legend adapted from a mythological
narrative by collective memory, did all
those people who claimed that they saw a
minaret on that lake experience an optical
illusion induced by the legend they believe
in? Was there really a sunken village in
different regions of the two civilizations
in Ancient Greek and Ottoman histories?
Although it became complete in my mind
from mythology to legend, as I came

Nero Lighthouse in
Patara, Antalya known
to be the oldest in the
world had a height of
12 metres high two
thousand years ago.

Among these discoveries is the last piece
of a jigsaw puzzle from myth to reality;
the ruins of an ancient lighthouse merges
with the silhouette of the mysterious
minaret in the village believed to have
submerged with the curse of Garip Dede.
The structure thought to be a mosque’s
minaret after being told for hundreds
of years with an altered function, is in
fact the lighthouse of Bathonea ancient
city. The people who survived in the city
that was damaged in an earthquake
and sunk in large part including the
lighthouse probably due to a tsunami
that occurred after the earthquake, must
have linked this disaster to God Zeus’
wrath. This event embellished with
motifs in the faith and daily practices
of Muslim Turks who settled in the
“collapse” area centuries after the event
in Bathonea city, transformed into wrath
from seismic activity, into collapse from
earthquake, into Garip Dede from God
Zeus and finally from a dreary reality to
a lost legend in collective memory.
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Bu keşiflerin arasında efsaneden gerçeğe
uzanan yapbozun son parçası bulunuyor,
göl içinde kalmış antik bir deniz fenerinin kalıntıları Garip Dede’nin bedduasıyla
sular altında kaldığına inanılan köydeki
esrarengiz minarenin silüetiyle birleşiyordu. Yüzlerce yıldır dilden dile aktarılarak
şekil ve işlev değiştirerek cami minaresi
olduğu sanılan şey, aslında Bathonea antik kentinin deniz fenerinin ta kendisiydi. Bundan binlerce yıl önce yaşanan bir
depremde hasar gören ve deniz feneriyle
birlikte büyük bir kısmı deprem sonunda
yaşanan muhtemel bir tsunamide sulara
gömülen kentte hayatta kalan halk, yaşadıkları felaketi Tanrı Zeus’un öfkesine bağlamış olmalıydı. Bathonea kentinde yaşananların üzerinden asırlar geçtikten sonra
“çökmece” bölgesine yerleşen Müslüman
Türklerin kendi inanç ve gündelik pratiklerine ait motiflerle süslediği bu olay, toplumsal hafızada sismik aktiviteden öfkeye,
depremden çökmeye, Tanrı Zeus’tan Garip
Dede’ye ve nihayet hazin bir gerçeklikten
kayıp bir efsaneye dönüşmüştü.

Dünyanın en eskisi
olarak bilinen Antalya
Patara’daki Neron
Deniz Feneri’nin 2
bin yıl önce 12 metre
yüksekliğe sahip
olduğu biliniyor.
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Üniversitesinin öncülüğü, Bristol Üniversitesinin katkıları ve Kültür ve Turizm
Bakanlığının desteğiyle ortaya çıkarılana
kadar bir varsayımdan ibaret olan ve nihayet 2008 yılında yapılan kazılarda Küçükçekmece Gölü’nün Avcılar tarafından
Firuzköy sırtlarına yayıldığı keşfedilen bu
antik kent, arkeoloji dünyasında büyük bir
heyecan uyandırmıştı. Neolitik dönemden
başlayarak Hurri, Hitit ve Roma dönemlerine kadar uzanan pek çok kalıntı ve buluntuya ulaşılan Bathonea’da iki liman,
büyük taşlarla örülmüş su yolları, su toplanan dev bir sarnıç, devasa caddeler ve
meydan ile saray yapısı olduğu düşünülen
büyük bir yapı kompleksi ortaya çıkarılmıştı.

across a jigsaw puzzle that is scattered
once more from myth to reality, I heard
about an archaeological dig held in
and around Küçükçekmece Lake and
Bathonea ancient city unearthed. This
city dating back to 2700 years ago and
is thought to be one of the largest ports
in Istanbul before it was destroyed by an
earthquake in 557 BC, is the last piece
in the puzzle tracing from God Zeus to
Garip Dede, Bathonea to Küçükçekmece
and finally from myth to reality.
This ancient city mentioned in sources
but remained a mere assumption until it
was unearthed by initiation of Kocaeli,
contributions of University of Bristol
and support of Ministry of Culture and
Tourism, and discovered to stretch from
Avcılar side of Küçükçekmece Lake to
ridges of Firuzköy in digs conducted
finally in 2008, caused tremendous
excitement in archaeology world. Many
ruins and artefacts from various periods
were recovered in Bathonea, oldest dating
back to Neolithic Age and others to Hurri,
Hittite and Roman periods, and two ports,
waterways built with big rocks, a huge
tank to collect water, grand streets and
a square and a large building complex
thought to be a palace were discovered.
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gecmis

zaman pesinde
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Dr. Ekrem Saltık
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In Pursuit of the Past

Önce Söz Vardı
FIRST THERE WAS WORD

İnsanoğlu başlangıçta doğada gördüğü canlı cansız tüm objeleri amaçlı ya da
amaçsız resmetmeye çalışmış, ötekiyle olan iletişimini işaretleşerek sağlamıştı.
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In the beginning, man made an effort to draw all living and
non-living things in the nature with or without a purpose, and
communicated with others through signs.
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nsanı yeryüzündeki diğer canlılardan ayıran temel özelliklerin başında gelen simgesel araçlar kullanabilme yeteneği görülmese de varlığı hissedilen soyut şeyleri işaretlerle
ifade etme ve sembollerle resmetme
ihtiyacı söz konusu olduğunda yetersiz kalıyordu. İnsan, yüz yüze olmadığı durumlarda da kendini ifade
edebilmek ve soyut şeyleri de anlatabilmek için henüz varlığından haberdar olmadığı sözlere ve dolayısıyla
kelimelere ihtiyaç duyuyordu artık.
Tarih ve sosyoloji biliminin verilerinin de işaret ettiği gibi, başlangıçtan
itibaren ilk önce aile daha sonra da
çevresindeki diğer ailelerden oluşan
toplumsal çevre ve çemberin içinde
sosyalleşen insan, yaşadıklarını bu
sosyal çevreyle çeşitli şekillerde paylaşmak zorundaydı. Bu zorundalık
bireyin paylaşımlarının ve kişisel deneyimlerinin güdümündeki anlamlandırma sürecinde de etkili oluyordu. Gündelik hayatta yüz yüze iletişim kurulurken işaretleri, sembolleri
nihayetinde ses ve sözleri kullanan
insanın ötekiyle arasına giren mesafeler arttıkça iletişimin şekilleri de
değişiyordu. Ateşi bulduktan sonra
kısa sürede onu işlevselleştirmeyi de
başaran insan, ateşi yüksek yerlerde
yakarak göğe yükselen dumanları,
bazen de uzaklardan duyulabilecek
kadar yüksek sesler çıkaran tamtamları birer iletişim nesnesi olarak
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Güney Afrika’daki
Cederberg Dağı’nda
bulunan mağara resimleri
çok eski bir iletişim
yöntemine işaret ediyor.
Cave paintings
discovered in Cederberg
Mountain in South Africa
points to an ancient
communication method.

The skill of utilising symbolic tools,
a key feature that distinguishes man
from other living beings on the world,
proved to be insufficient when the
need to express abstract or intangible
concepts that cannot be observed but
sensed or to illustrate these through
symbols, arose. Man now needed words
not existent or known yet, to express
one’s self also when away and describe
abstract concepts. As data of history
and sociology indicate, man that
initially socialised with own family, and
later with the social environment and
circle comprised of other surrounding
families, had to share experiences
with this social circle diversely. This
necessity also affected the process of
interpretation guided by individuals’
sharing and personal experiences.
Man employed signs, symbols and
finally sounds and words in daily life
for face-to-face communication, and
as the distance between man and
the others increased, the forms of
communication transformed as well.
Soon after fire was discovered, man
succeeded to make it functional and
by starting fires at higher grounds,
he utilised smoke as a method of
communication as well as drums with
sounds high enough to be heard from
far. In Ancient Greece, communication
between individuals or states were
carried out by messengers on-foot or
official spokespeople. Communication

These instruments of communication
mostly with a lifetime enough to
represent only “that” moment, also lost
their reliability at times as the distance
increased and main themes of the
expressions varied. Man not satisfied
with momentary communication,
expressed one’s self by sharing
ideas with the other in the social
environment where man was forced to
cohabit with the other; however when
man felt the need to make expressions
permanent and as a result discovered
numbers making notches on tree
trunks and cave walls and eventually
writing by forming the notches that
represent numbers. This instrument
of communication initially emerged
as marks representing words were
inscribed on rocks and tree trunks, and

Peru’da bulunmuş İnka
Uygarlığı’ndan kalma
seramik objeler, asırlar
öncesinin estetik anlayışını
günümüze taşıyor.
Ceramic objects dating
back to Inca Civilization
discovered in Peru, bring
the aesthetic view of
centuries ago to our day.
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Çok zaman ömürleri sadece “o an”ı
ifade edecek kadar olan bu iletişim
araçları, mesafe arttıkça ve ifade
edilen şeyin ana fikri değiştikçe güvenirliliklerini de yitirebiliyorlardı.
Anlık iletişimlerden tatmin olmayan
insan, düşüncelerini ötekiyle yaşamak zorunda kaldığı sosyal ortamda
yine ötekine aktararak kendini ifade
ederken, ifadelerinin kalıcılığını sağlama ihtiyacı hissedince, ağaç gövdelerine ve mağara duvarlarına çeltikler atarak sayıları, sayıları ifade ettiği
çeltiklere şekiller vererek de yazıyı
keşfetmiş oldu. Başlangıçta kayalara
ve ağaç gövdelerine işlenen ve sözcüklerin birer işaretle temsil edilmesi şeklinde ortaya çıkan ve ilk hâliyle
sadece somut şeylerin ifade edildiği
bu iletişim aracı tarihsel süreçte gelişerek zamanla kelimelerin de yan
yana getirilmesiyle somut ve soyut
her şeyin ifade edilebildiği kalıcı bir
iletişim aracına dönüşmüştü. Bu anlamda günümüzdeki alfabenin ortaya çıkmasından evvel Çinlilerin geliştirdiği ve binlerce işaretten oluşan
alfabe kullanışlı olmadığı için pek
fazla yayılmazken, Kenan halklarının geliştirdiği ve günümüz alfabesine de benzeyen alfabe, ticari ilişkiler
ve bu ilişkilerin rekabete dönüştüğü

was held by equestrian messengers in
Mongolian Empire. Before invention
of writing, another interesting
instance regarding all types of written
communication was a method based
on memorization developed by the
Incas. The Incas built news mansions
on their lands which may be considered
as the first examples of libraries today.
Messengers on-foot who carried news
and letters between persons or states
would gather in these mansions
which did not have shelves or books
on those shelves as the libraries today
do. Messenger would memorise the
information he took over to transfer it
to the next destination and deliver it to
the mansion or the addressed person
by running.
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kullandı. Eski Yunan’da kişi ya da
devletler arasındaki iletişim yaya
olarak seyahat eden haberci ve sözcü niteliğindeki görevliler aracılığıyla yapılıyorken bu iletişim Moğol
İmparatorluğu’nda atlı habercilerle
yapılıyordu. Yazının icadından önce, günümüzde yazıyla yapılan her
tür iletişimin nasıl yapıldığıyla ilgili
bir diğer ilginç örnek de İnkaların
geliştirdiği ezbere dayalı ulaştırma
yöntemiydi. İnkalar, toprakları üzerinde günümüzdeki kütüphanelerin
belki de ilk örnekleri olabilecek haber konaklarını inşa etmişlerdi. Günümüz kütüphaneleri gibi rafları ve
o raflardaki gibi kitapları olmayan
bu haber konaklarında kişiler ya da
devletler arasında haber ve söz taşıyan yaya haberciler bir araya geliyor,
bilgiyi bir sonraki yere taşımak için
devraldığı bilgiyi ezberine alan haberci, öteki konağa ya da muhatabına
koşarak ulaştırıyordu.
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MÖ 11. yüzyılda yazılan
Ölüler Kitabı, Eski Mısır ile
ilgili ipuçlarıyla dolu.
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‘Book of the Dead’
written in 11th century B.C.
is replete with hints on
Ancient Egypt.
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dönemlerde yaşanan savaşlar aracılığıyla bilinen dünyaya yayılmıştı.
Yazının insan hayatında kapladığı
yer arttıkça yaygınlaştırma amacıyla taşınabilir ve kullanılışlı olması
da önem kazanır olmuştu. Böylece
yazı taşınamayan kayalardan, ağaç
gövdelerinden sonra artık kil tabletlere, - ince bir mum tabakasıyla sıvanmış - tahtalara, bitki yapraklarına
(papirüs), kumaş parçalarına (ipek
vs.), hayvan derilerine (parşömen)
ve nihayet başlangıçta kumaş parçası, kenevir, dut ağacı ve birtakım
bitkisel katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilen kâğıt üzerine
yazılmaya başladı. İnsanlığın ortak
birikimi olan ve gereci yaşanılan bölge ve yüzyıla göre farklılık gösteren
yazının aktarıldığı yaprakların bir
araya getirilmesiyle elde edilen destenin oluşmasıyla da “kitap” ortaya
çıkmış oldu.
İletişimin zamanla yazının farklı şekillerde işlevselleştirilmesiyle sürdürüldüğü dönemlerden Orta Çağ’a
gelindiğinde, Osmanlı coğrafyasında bireylerin birbirleriyle iletişim
kurarak sosyalleşebildikleri başlıca
yerler, merkezde ve büyük şehirlerde bulunan cami, mescit ve kahvehanelerdi. Özellikle şehirlerde ve
büyük kasabalardaki kahvehanelerde, taşradaki köy ve kasabalardaysa
ağaların divanları ve köy odalarında
toplanılır, buralar bireyin sosyalleşmesini de sağlayan bir işlev görürdü.
Kahvelerin köylere girişi daha yakın

at first these marks represented solely
tangible things. This instrument has
developed in the historical process and
become a perpetual communication
instrument in time as these words were
conjoined to represent all tangible and
intangible concepts. In this respect,
before the current alphabet emerged,
the alphabet developed by the Chinese
containing thousands of signs did
not become widespread however the
alphabet developed by Canaan people
resembling the alphabet today had
spread around the known world through
trade relations and wars that broke
out in the periods when competition
emerged as a result. As writing
became more and more substantial
in human life, it being portable and
practical for popular purposes came
into prominence. Thus writing was
transferred from immovable rocks and
trunks to clay tablets, pieces of wood
-plastered with a thin layer of wax-,
plant leaves (papyrus), pieces of fabric
(silk vs.), animal skin (parchment)
and on paper initially produced by
combining pieces of fabric, hemp, tapa
and various herbal additives. “Book”
emerged by collecting leaves with
writing, a collective accumulation of
mankind practised with tools varied
depending on the region and century.
In
Middle
Ages,
a
period
communication is carried out by
making writing functional in various
ways, the main meeting points in the
Ottoman region for individuals to
establish communication and socialize
with others were mosques, masjids
and coffee-houses in centres and
metropolises. Particularly in cities and
large towns people would come together
at coffee-houses and in villages and
towns in landlords’ lounges and village
chambers, and these would function as
venues that enable people to socialize.
Coffee-houses entered villages later;
coffee-houses were opened in villages
close to centres towards the end
of modernisation period, and this
phase gained pace as the number of
coffee-houses increased following the
proclamation of the Republic. As prized
guests and the elders of the community
would behave in a relaxed manner,

others who generally visited to listen
to conversations, would sit at allocated
areas either by crossing their legs or
kneeling. Once a certain number is
reached, the conversation would get
deeper, and tea would usually be
served by “qehweci” at service of the
landowner. These hangouts where
people used to socialise outside of
mosque and masjids, became haunts
in time visited by villagers every
single night, even for a short period
of time. People would not approve of
a local not attending these meetings
unless there was an important excuse
regarding health or similar cases.
In rural areas, the wealthy of the
region would spend their evenings in
selamliques with distinctive rules and
customs where the members of rich
families discussed political news and
local issues and settled the disputes
between the families. The selamliques
where middle-class met would host
“halva conversations”, the people who
gathered in halls would sit on cushions
and share anecdotes, legends, myths
and tales, read poems. These meetings
would get more crowded in Ramadan
months. Selamliques and village
chambers were gradually replaced by
coffee-houses with modernisation.

Antoine Ignace
Melling’in çizimiyle
19. yüzyıl başlarında
İstanbul’da bir kahvehane
gravürü.
A gravure by Antoine
Ignace Melling depicting
an Istanbul coffee house in
the early 19th century.

.tr magazine

After the 16 th century, Ottoman
coffee-houses transformed into
hangouts where people from different
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bir zamanda başlamış, modernleşme
döneminin sonlarına doğru merkeze
yakın köylerde birkaç kahve açılmış,
bu süreç Cumhuriyet’in ilanından
sonra açılan kahve sayısının artışıyla ivme kazanmaya başlamıştı. Köy
odaları ve divanlarda değerli konuklar ve cemaatin ileri gelen büyükleri
rahat davranabilir, bu tanımlamanın
dışında kalan ve genellikle sohbetleri dinlemeye gelen kişilerse kendilerine ayrılan yerlerde genellikle
bağdaş kurarak ya da diz çökerek
otururlardı. Ahalinin belirli bir niceliğe kavuşmasıyla sohbetler koyulaşır, buralarda çay servisini genellikle
ağanın hizmetinde olan “qehweci”
yapardı. Cami ve mescitler dışında
bireylerin bir araya gelerek sosyalleşebildiği bu mekânlar zamanla
köylülerin her akşam mutlaka kısa
bir süreliğine de olsa ziyaret ettikleri uğrak yerlerine dönüşmüşlerdi.
Köylülerden herhangi birisinin bu
sohbetlere katılmayışı eğer sağlık ya
da benzeri önemli bir bahanesi yoksa
genellikle hoş karşılanmazdı. Taşrada yörenin zenginlerinin akşamlarını
geçirdikleri selamlık olur, kendine
göre kural ve âdetleri olan selamlıklarda bir araya gelen zengin ailelerin fertleri devletle ilgili haberleri,
yöresel konuları konuşur, buralarda
aileler arasındaki anlaşmazlıklar da
çözülmeye çalışılırdı. Orta seviyeden
insanların toplandığı selamlıklarda
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1900’lü yılların
İstanbul’unda bir
kahvehane. Bu mekânlar,
Osmanlı’da bir sohbet
alanı işlevi görmüş.
A coffee house in
Istanbul of 1900s. These
hangouts functioned as
locations for conversation
in the Ottoman period.
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ise “helva sohbetleri” yapılır, geniş
odalarda bir araya gelen halkın minderlerin üzerinde fıkralar, menkıbeler, efsaneler ve hikâyeler anlatarak,
maniler okuyarak yaptıkları bu toplantılar özellikle ramazan aylarında
daha da kalabalıklaşırdı. Selamlıklar
ve köy odaları modernleşme dönemiyle birlikte yavaş yavaş yerlerini
kahvelere bırakmaya başlayacaktı.
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Osmanlı kahvehaneleri 16. yüzyıldan sonra halkın çeşitli kesimlerinden insanların bir araya gelerek
sohbet ettikleri, namaz vakitlerinin
beklendiği bu arada özellikle okuryazar ya da en azından hitabeti güçlü
olan kimselerin, çok zaman doğaçlama olan hikâyelerini, beraberlerinde
getirdikleri kitapları ya da hazırda
bulunanların getirdikleri yazıları
dinleyenlere okudukları mekânlara
dönüşmüşlerdi. Buralarda kitaplarla ilgili tenkit ve eleştirilerin yanı
sıra edebiyat, bilim ve sanatla ilgili
sohbetler de yapılırdı. Kahvehanelerdeki bu sohbetler zamanla nitelik
değiştirmeye başlamış, devletle ilgili
muhalif konuşmaların yanı sıra ülkedeki herhangi bir durumla ilgili bilgi
alışverişleri de bu mekânlardan yapılır olmuştu. Halkın bir araya gelerek
“kahvehane havadisleri” ve muhalif
konularda konuşmak konusundaki
ısrarı bazı dönemlerde buraların devlet tarafından kötülük yuvası olarak
algılanıp kapatılmasına da neden
olmuştu. Kahvehanelerin kapatıldığı bu dönemlerde tüccarların İstanbul’a getirdikleri kahveler de daha
gemilerden indirilmeden denize dö-

segments of the society got together
and conversed, waited for the prayer
time, and particularly literate people
or good public speakers mostly told
their improvised tales, read books they
brought along or texts handed by the
audience. Books would be reviewed or
critiqued here and conversations on
literature, science and arts would be
held. The content of these conversations
in the coffee-houses changed in time,
and coffee-houses became places
where people shared their dissenting
opinions against the government or
simply exchange local or national
news. People’s persistence on gathering
and chatting on “coffee-house news”
and oppositional subjects, resulted in
some governments antagonising these
hangouts and sometimes shutting them
down. In these periods when coffeehouses were shut down, the coffee
imported to Istanbul by the merchants
were spilled into the sea and destroyed
before shipping. In the 19th century with
development of printing techniques,
the number of printed sources in
the country began to increase. A
public opinion started to emerge
especially due to newspapers as their
numbers increased each day. Initially
national and international news were
announced by “news bringers” however
before long, newspaper publishing
became widespread and popular in
coffee-houses Newspapers, usually
purchased by coffee-house owners,
would be read aloud for coffee-house
customers who did not know how to
read sometimes by a customer and
sometimes by a local imam. During

In the Ottoman State, the criers
announcing command and edicts
of capital city would make usually
days long journeys on horseback to
and visit marketplaces, coffee-houses
and squares where locals gathered in
crowds and shared the agenda with
the public. This verbal communication
method directly affected by means of
communication, continued in mosques
where Muslims gathered and regularly
convened especially for Friday and Eid
prayers. Imams, as well as relaying the
agenda to their congregations, would
function as audiobooks in social life
when daily life was hectic and books
were not popular due to educational,
financial and linguistic issues. Due
to a wide variety of reasons Ottoman

Peyk. Osmanlı’da
kütüphaneler de bir
sosyalleşme mekânıydı.
1800’lü yıllarda Augustin
François Lemaitre
çizimiyle Ragıp Paşa
Kütüphanesi (altta).
Peik. Libraries were also
venues for socialization
in the Ottoman era. Ragıp
Pasha Library in 1800s
illustrated by Augustine
François Lemaitre (below).
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Osmanlı Devleti’nin, merkezden
uzak olan yerlerinde payitahtın emir
ve buyruklarını bildiren tellallar at
sırtında yaptıkları çoğu günler süren
yolculuklardan sonra halkın iç içe ve
kalabalıklar hâlinde bulunduğu pazar yerlerine, kahve ve meydanlara
giderek yüksek sesle gündemi halka
aktarırlardı. İletişim olanaklarının
doğrudan etkilediği bu sözlü iletişim
yöntemi, çoğunluğu Müslüman olan
ve özellikle cuma ve bayram namazlarında düzenli bir şekilde bir araya
geldikleri camilerde de devam etmişti. İmamlar, gündemi cemaatlerine
aktardıkları gibi gündelik yaşamın
ezici yoğunluğundan ve kitaba olan
mesafenin dilsel, eğitsel ve parasal
sorunlar yüzünden oldukça fazla olduğu sosyal yaşamda bir nevi sesli kitap işlevi görürlerdi. Büyük bir
kısmı taşrada yaşayan Osmanlı halkı

modernisation period, most customers
visiting coffee-houses to read or listen
to newspapers, lead to emergence of a
new hangout, and as reading sections
in the coffee-houses expanded, brand
new venues “reading houses” where
people read opened. As coffee-houses
began to take a larger place in social
life, they started to influence literature
more. For instance Nev’î pointed out
the relation between books and coffee
as follows: “If the teacher does not
drink two cups of coffee a day/ He
cannot give lessons during day and
read books at night.”
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külerek imha ediliyordu. 19. yüzyıla
gelindiğinde matbaa tekniğinin gelişmesiyle birlikte ülkedeki basılı kaynaklarda artmaya başlamış özellikle
sayıları her geçen gün artan gazeteler
okunarak ya da okutularak bir kamuoyu oluşturmaya da başlamışlardı.
Başlangıçta ülke ve ülke dışından
haberler “havadisçi”ler tarafından
duyuruluyor; çok geçmeden gazete
basımının da yayılmasıyla kahvehanelerde gazeteler de okunmaya başlıyordu. Genellikle kahvehanenin
sahibi tarafından alınan gazeteler,
okuma bilmeyen kahvehane müşterileri için bazen okuma bilen herhangi
biri bazen de mahalle imamı tarafından yüksek sesle okunurdu. Modernleşme döneminde müşterilerin
çoğunun kahvelere gazete okumak
ya da dinlemek için gidiyor olması
ortaya yeni bir mekânın çıkmasını
sağlamış; kahvehanelerdeki okuma
bölümleri genişlediği gibi yepyeni bir mekân olan ve okuma işinin
yapıldığı “kıraathane”ler de ortaya
çıkmıştı. Kahvehanelerin sosyal yaşamda kapladığı yer büyüdükçe kahvenin de edebiyattaki yansımaları da
artıyordu. Örneğin Nev’î, “İrte derse
çıkamaz gice kitâba bakamaz/Eğer
içmezse müderris iki fincân kahve”
diyerek kitap kahve ilişkisine işaret
ediyordu.

DOSYA | File

Türk edebiyatı,
13. ile 19. yüzyıllar
arasında Arap ve
Fars kültürleriyle
zenginleşerek divan
edebiyatını doğurdu.
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Divan literature
emerged with
introduction of Arabic
and Farsi literatures
to Turkish literature
between 13th and 19th
centuries.
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önemli bir iletişim aracı olarak kabul
edilebilecek olan kitaba olan mesafesi
çeşitli açılardan oldukça fazlaydı. Bu
bağlamda divan edebiyatı, halk edebiyatı, tasavvuf edebiyatı gibi yazın
türleri geliştiren Osmanlı yazınında
özellikle sözlü anlatım geleneğinin devam ettirildiği farklı alt formlar da ortaya çıkmıştı. Bu formların belki de en
ilginç olanı okuma yazması olmayan
bireylerin dâhi sahip oldukları hafıza
ve doğaçlama yeteneği sayesinde sürdürebildikleri ve 16. yüzyıldan sonra
ortaya çıkan âşık edebiyatıydı. Âşık
edebiyatının çok zaman ümmi olan
temsilcileri, kendi yazdıkları ya da tasarladıkları şiir, efsane gibi eserlerini
ya da ağızdan ağza söylene söylene
sonraki nesillere aktarılmış ve yaygınlaşmış efsaneleri, nota bilmeseler dahi
sazlarından rasgele çıkardıkları melodiler eşliğinde dinleyicilerine aktarıyorlardı. Bu aktarım söz konusu âşıkların, sahip oldukları nasihat, haber ve
her türlü bilgiyi halkın yoğun olarak
bir arada bulunduğu kahve, esnaf çarşısı, pazar ya da meydanlarda etraflarına toplananlara gündelik konuşma
dilinde anlatması şeklinde gerçekleşiyordu. Anlatılanlar herhangi bir
yerden okunmadan sadece işitilerek
de ezberlenebildiği için ümmi olanlar
bile bu edebiyatın önemli eserlerini
verebilmişler, kullanılan dil sıradan
Osmanlı insanının gündelik dili olduğu için de bu gelenek günümüze kadar
devam edebilmişti.

society dominantly settled in the country
was considerably unfamiliar with books
which could be considered a major
means of communication. In this context,
Ottoman literature in which various
literary genres as divan literature,
folk literature and Sufi literature were
developed subgenres where particularly
oral narrative tradition was continued,
emerged. Maybe the most intriguing of
these forms was minstrel literature that
emerged after the 16th century which
could be carried out by individuals
who did not even know how to read
but possessed a good memory and
improvisation skills. Representatives
of minstrel literature largely illiterate,
performed poems or myths they wrote
or envisaged or legends passed down
orally and spread through circulation
with the audience, accompanied by
random melodies from their instruments
they played without any musical
training. This conveyance took place
as the minstrels in question narrated
the advices, news pieces and all kinds
of information in everyday, colloquial
language to those surrounded them in
densely populated locations as coffeehouses, artisan markets, marketplaces
or squares. As the narratives could be
memorised by ear without having to
read, even the illiterates produced major
works in this genre, and this tradition
has been survived to this day for the
language used was the spoken language
of Ottoman commoners.
Throughout the classical ages in the
Ottoman society, news were shared
by sheikhs, wandering dervishes, the
respected elders and leaders of clans
and also heard from the clergy and
madrasah teachers who were considered
knowledgeable and open-minded, and
crumbs of information were credited.
This interesting exchange of information
would take place in mansions of the
wealthy, selamliques, reading rooms of
elders of the family with a wide network
of relatives, and large courtyards of
madrasahs. News bringers who lodged at
inns and caravansaries and were aware
that they would not have to give account of
their words to others -at least to those they
met during their daily stays- dominated
this method of learning where news and

A postcard dating
back to 1907 depicts
Ottoman citizens
waiting in front of a
post office.
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1907 yılından kalma
bir kartpostal, postane
önünde bekleyen
Osmanlıları gösteriyor.

information featured in available books
were relayed. News circulated in this
environment were heard during the chats
of farmers frequenting village chambers
who had no expectations and were ready
to be amazed, and coffee-house regulars
who killed the time between mosque visits
and prayer times in doubt and -partiallylearned. Ottoman society had an auditory
memory as many other contemporary
societies at that period and accordingly
a structure suitable to memorise news
and books by ear. It began to change with
interferences of Muslim copyists who
broke new grounds by writing in styles
which would facilitate reading news
and books aloud and transformed their
art into a craft with which they could
make a living. In writing tradition which
worked towards transforming books
from being heard or listened objects
into other things, verbs such as “listen!”
those could be ended with exclamation
points were removed from new editions
of manuscripts, and replaced by verbs
as “understand!”, “figure!” directly
addressing the reader. As philosopher
Will Durant marked, in all sciences
except those sourcing from Holy Koran,
teachers’ statements were considered
essential. In the Ottoman society with
a communication and correspondence
culture shaped in line with this code, it
was not the news which formed the basis
but the words of those who announced
the news in the social life of people who
received information not through written
sources but by hearing for centuries.
Ottoman people learn not from a book but
from another person, and learned about
people not the books.
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Osmanlı toplumunda klasik çağlar
boyunca haberler, bilgi ve bilgiye
dair açılımlara sahip olduğu düşünülen şeyhlerden, abdallardan, aşiretin saygı duyulan ihtiyarlarından ve
aşiret liderlerinden duyulduğu gibi
din adamlarından ve medrese hocalarından dinlenir, dinlenilen bilgi kırıntılarına itimat edilirdi. Bu ilginç
bilgi alışverişi, zengin konaklarında,
selamlıklarda, geniş akrabalık bağları
olan ailelerin büyüklerine ait okuma
odalarında, medreselerin geniş avlularında yapılırdı. Haberlerin ve mevcut
kitapların içindeki bilgilerin aktarıldığı bu öğrenme şeklinde han ve kervansaraylarda konaklayan ve sarf edecekleri sözlerin hesabını – en azından
gündelik bir konaklama sırasında tanışılan – haber sahiplerinin egemenliği
söz konusuydu. Bu zeminde yayılan
haberler köy odalarına devam eden
beklentisiz ve hayrete hazır çiftçilerin,
cami ve namaz saatleri arasında geçen
zaman dilimlerini şüpheyle öldüren
kahvehane müdavimlerinin sohbetleri
sırasında duyulur ve – kısmen – öğrenilirdi. Osmanlı toplumu çağdaşı olan
birçok toplum gibi kulak hafızasına,
dolayısıyla haberleri ve kitabı işiterek
de zihnine alabilecek bir yapıya sahipti.
Haber ve kitapların yüksek sesle okunmayı kolaylaştıracak üsluplara sahip
içerikleri yazma sanatında çığır açan ve
sanatlarını, para kazanılan bir zanaata
dönüştüren Müslüman müstensihlerin
müdahaleleriyle zamanla değişmeye de
başlamıştı. Kitabı işitilen ya da dinlenilen bir nesne olmaktan uzaklaştırmaya
çalışan yazım geleneğinde sonlarına ünlem işareti konabilecek “dinle!” gibi fiiller yeni yazma nüshalardan çıkarılarak,
yerine “anla ki!” gibi doğrudan okuyanı
kasteden fiiller konulmaya başlanmıştı. Filozof Will Durant’ın da dediği gibi
Kur’an hariç diğer bütün ilimlerde kitap
değil, öğretmenin söyledikleri esastı. İletişim ve haberleşme kültürü bu düstur
doğrultusunda şekillenen Osmanlı toplumunda, bildiklerini genellikle asırlar
boyunca yazılı bir kaynaktan değil de
işiterek öğrenen insanların sosyal yaşamında haber değil haberi söyleyenin
sözleri esastı. Osmanlı insanı kitaptan
değil, insandan öğrenir, kitabı değil insanı öğrenirdi.
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Mürsel Ferhat Sağlam

TÜRKLERİN İLETİŞİM VE

Haberleşme Tarihi

TURKISH HISTORY OF COMMUNICATION AND CORRESPONDENCE
Çeşitli çağlarda dünyaya hâkim olan Türklerin
geçmişte iletişim ve haberleşmedeki becerisi
nasıldı? Türkler, iletişim ve haberleşme çağının
geliştirilmesinde veya sürdürülmesinde
nerede duruyorlardı?

How skilled were Turks, who ruled the world
in different periods, in communication and
correspondence in the past? What was the
position of Turks in developing or sustaining the
era of communication and correspondence?

İ
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letişim ve haberleşme, bin yıl evvel
bugünkü kadar kolay ve hızlı değildi.
Bir ülkeyi fethetmek için dahi aylar
süren askerî, ekonomik, sosyal ve siyasal hazırlıkların yapılması gerekirdi.
Dolayısıyla o tarihlerde, resmî ve siyasi
gelişmelerin iletiminde ve haberleşmede tek seçenek vardı: Postacılık.
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Osmanlı Posta Teşkilatının tarihi, imparatorluğun kuruluş zamanlarına kadar gitmektedir. Bu cümlenin ardından
kafalarda, Osmanlı İmparatorluğu’nun
haberleşme ve iletişimde köklü bir altyapıya sahip olduğu düşüncesi doğabilir. Fakat bu alanda daha fazla bilgiye,

Communication and correspondence
were not as effortless and fast a
millennium ago as they are now. The
conquest of a country would require
months of military, economic, social
and political preparations. Therefore
only a single means to communicate the
official and political developments, and
communicate in general was available
back then: Postal Services.
16. yüzyılda Sultan
Üçüncü Murat’a eşlik eden
peykler (sağda).
Satellites that
accompanied Sultan Murad
III in the 16th century (right).

The history of Ottoman Postal Service
dates back to Empire’s establishment
period. This statement might inspire
the idea that the Ottoman Empire
had a rooted communication and

bu nedenle de derinlikli araştırmalara
ihtiyaç duyuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında devletin kendisini yenilemesi gerektiğine inanılarak hazırlanan Tanzimat Fermanı, Gülhane’de
okunarak ilan edilmiştir. Tanzimat’ın
ilanından sonra başlatılan ıslahatlardan
biri olarak kurulan Posta Nezareti, 23
Ekim 1840’ta faaliyete geçmiştir. Buna
göre kabaca bir tarihler arası sınır çizilecek olursa 1300-1840 tarihleri arasında
Osmanlı’da posta teşkilatı belirli aşamalardan geçmiştir demek mümkündür.
Devletin ilk padişahı Osman Gazi döneminde haberleşme, “koşucular” ile
sağlanıyordu. Bunlara “ulak”, “tatar” ya
da “çapar” da denilmekteydi. 14. ve 16.
yüzyıl arasında bu teşkilat, profesyonel
bir hâl alarak “peyk” adlı yapıya dönüştürülmüştür. Bu kişiler özel eğitime tabi
tutulur ve ardından sarayda görevlendirilirdi. 45 yaşına kadar bu görevi ifa
eden bir peyk daha sonra Peyk Ocağından emekli olurdu. Avrupa’da yaya habercileri ortalama olarak 20’li yaşların
başlarında görev esnasında ölürken,
Osmanlı Devleti’ne bağlı peykler ise sorunsuz şekilde görevlerini yerine getiriyorlardı. Tabii bu durum Avrupalıların
yakın ilgisini çekmiştir.

Mailbags in Galata
illustrated by W.T.
Maud in 1901.

correspondence infrastructure. However
more information and in-depth research
is required in this field. Imperial Edict
of Gülhane drafted in the late years of
the Ottoman Empire with the belief that
the state was in need of reorganisation,
was declared in Gülhane Park. Postal
Ministry was established as a reform
after declaration of Reorganisation,
and became operational as of October
23rd 1840. So it is possible to claim that
roughly between years 1300-1840, the
postal organisation in the Ottoman went
through certain phases.
In the period of Osman I, the first
sultan of the state, correspondence was
conducted by “runners” also referred to
as “messenger”, “Tatar” or “chopper”.
This organisation became professional
between 14th and 16th centuries, and
was transformed into a structure called
“Peyk (Satellite)”. These individuals
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W.T. Maud’un
1901 tarihli çizimiyle
Galata’da posta
çuvalları.
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Tarihte atı ehlileştiren, savaşta ve barışta atı en iyi şekilde kullanan millet
olarak anılan Türkler, doğal olarak yaya kültürünü benimsememişlerdir. Buna karşın Osmanlı İmparatorluğu’nda
Peyk Ocağına büyük önem verilmiştir.
İmparatorluğu oluşturan bütün teşkilatlarda bir standart ve nitelik olduğu gibi,
yaya haberci (peyk) teşkilatında da bir
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standart ve nitelik söz konusuydu. Peyklerin en belirgin özelliği, ağızlarında delikli demir topla koşmalarıdır. Bunun
sebebi delikli demir topun “dalaklanma”
denilen ölümcül vakayı engellediğine
dair düşüncedir. Ayrıca bu top, ağızdaki
tükürük salgısının sürekliliğini sağladığı
için de önemliydi.
POSTA TEŞKİLATINA YÖNELİK
ISLAHATLAR
Osmanlı döneminde imparatorluğun genişlemesiyle birlikte haberleşmeye olan
ihtiyaç da giderek artmıştır. Posta teşkilatındaki ıslahatlar, belirli dönemlerde
ihtiyacı karşılamak için revize edilerek
sürdürülmüştür. Avrupalı tarihçilerin
“Muhteşem Türk” olarak adlandırdıkları Sultan Süleyman, Lütfi Paşa’nın
sadrazamlığı döneminde (1539-1541)
ülke çapında menzilhaneler yaptırarak,
haberleşmenin temel öğesi olan postayı daha nitelikli bir teşkilatlanmaya
kavuşturmuştur. Uzun bir aradan sonra
posta teşkilatı ile ilgili köklü bir çalışma, bu kez Sultan Birinci Abdülhamid
döneminde (1774-1789) Tataran Ocağı
ismiyle modernize edilerek yapılmıştır.
En son ve köklü ıslahat, 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile birlikte uygulanmaya konmuştur.
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Osmanlı’da posta, Sultan İkinci Mahmut
devrine kadar yalnızca devletin haberleşmesi için kullanılıyordu. Posta hizmetinin halk tarafından da kullanılması
fikri ilk kez Sultan İkinci Mahmut tarafından düşünülmüş ve 1839’da Gülhane
Parkı’nda okunan fermanla bu düşünce
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1914 tarihli bir posta
pulunda Sultanahmet
Camii.
Blue Mosque on a
postal stamp dated
1914.

would receive special training and be
assigned to palace afterwards. A satellite
would provide services until age 45, and
would then retire from Satellite Range. As
runners on foot in Europe would generally
die on duty in their early 20s in average,
Ottoman Empire satellites would perform
their duties without experiencing any
problems. Europeans naturally took close
interest in this case.
Turks remembered as the nation that
tamed horses, and best horse riders both
in times of war and peace, did not adopt
pedestrian culture naturally. On the
other hand, Ottoman Empire attached
great importance to Satellite Range. As
there is a standard and quality to all
institutions constituting the Empire, there
was a standard and quality to pedestrian
messenger organisation. The most distinct
quality of satellites was they would run
with iron balls with holes in their mouths.
The reason behind this was the belief that
it prevented a lethal condition concerning
the spleen. In addition, this ball was
significant for it maintained salivation in
the mouth.

REFORMS AIMED AT POSTAL SERVICE
With expansion of the Empire in

hayata geçirilmiştir. Şöyle ki ilk olarak
1840’ta Posta Nezareti kurulmuştur. Nazır olarak atanan ilk kişi Ahmet Şükrü
Bey, bir komisyon kurarak posta yasası
hazırlamaya çalışmış ve bu yasa hazırlanırken Fransız Posta Yasası’ndan yararlanılmıştır. 44 maddeden oluşan Posta
Yasası 16 Kasım 1840’ta yürürlüğe girmiştir.
Posta Nezaretinin teşkilatlanmasına,
tahmin edileceği üzere başkentten başlanmıştır. İstanbul’da Postahane-i Amire
adıyla ilk merkez postane açılmıştır. Ardından şehir merkezlerinden başlanarak
postaneler yaygınlaştırılmıştır. Böylece
imparatorluğa bağlı tebaa artık kendi işleri için de (haberleşme, bir yerden başka bir yere herhangi bir ürün yollama,
mektup ve benzeri…) posta teşkilatından yararlanabilmiştir.
Sonuç olarak profesyonel anlamda yaklaşık iki asırlık maziye sahip, zihniyet ve
teşkilatlanma olarak ise bin yıldan fazla bir mazisi olan Türk Posta Teşkilatı,
Osmanlı İmparatorluğu devrinde âdeta
çağ atlamış ve teşkilatlı bir hâl almıştır.
Bundan sonra da posta teşkilatı teknolojik gelişmelerin ışığında gelişimini sürdürecektir.

Postal services were utilized solely for
state correspondence until the period of
Sultan Mahmut II. Sultan Mahmut II was
the first to suggest that the public could
also benefit from postal services and this
was realized with the edict declared in
Gülhane Park in 1839. That is to say that
the first Postal Ministry was established
in 1840. The first minister assigned,
Ahmet Şükrü Bey formed a commission to
prepare a postal law drawn upon French
Postal Law. Postal law comprised of 44
items came into effect on November 16th,
1840.
The organisation of Postal Ministry
was initiated in the capital as might be
expected. The first general post office
was opened in Istanbul with the name
Postahane-i Amire. Post offices became
widespread starting with city centres.
This way the people living on lands of
the Ottoman Empire started using postal
services also for their own business
(correspondence, sending goods, letters
from one place to another, and etc.)
In conclusion, Turkish Postal Organisation
with approx two centuries of professional
background, and a history exceeding a
thousand years in terms of mentality and
organisation, stepped into a new age in
the Ottoman Empire period, and became
more organised. Postal organisation
will continue to improve in the light of
technological developments also in the
future.
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Old Post Office in
Eminönü. An Ottoman
stamp with the
signature of Sultan
Abdülhamid II (below).

the Ottoman period, the need for
communication gradually increased.
Reforms in the postal service were revised
and continued to meet the demands that
arose in certain periods. Suleiman referred
to as “Magnificent Turk” by European
historians, commanded the establishment
of “menzilhanes” across the country
(lodges where runners changed horses)
during the vizier-ship of Lütfi Pasha
(1539-1541) and postal service, the key
component of correspondence, became a
more qualified organisation. After a long
time, postal organisation underwent a
radical change when it was modernised
with the name Tataran Society in the
period of Sultan Abdülhamid I (17741789). The latest, rooted reform was
implemented with Imperial Edict of
Gülhane issued in 1839.
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Eminönü’ndeki Eski
Postane Binası. Sultan
İkinci Abdülhamid
tuğralı Osmanlı pulu
(altta).
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Sultan Abdülmecit, telgraf takımıyla
yakından ilgilenmiş ve ilk mesajı da kendisi
çekmişti. Bu hizmeti disipline etmek üzere bir
Telgraf Müdürlüğü kurdurdu.

Sultan Abdülmecit took a close interest in
telegram set and sent the first message
himself. He commanded the establishment of
telegram directorate to regulate this service.
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1863

İlk posta pulu, Beşinci Posta Nazırı Agâh Bey girişimiyle
13 Ocak tarihinde kullanılmaya başlandı.

First postage stamp was used on January 13th with
initiative of Fifth Minister of Postal Services Agâh Bey.

1871

Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğünün
birleştirilmesi kararı alındı.
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1876

İlk milletlerarası posta nakli şebekesi
kurularak hizmete başladı.

Ñ
:.

A decision was made to integrate postal
ministry with telegram directorate.

First international postal transfer network was
established and commenced services.

1901

Koli ve havale işlemlerinin
(para transferleri) kabulüne başlandı.

1939

Telefon hizmetlerini
bünyesine katan kurum,
Ulaştırma Bakanlığına
bağlandı.

Parcel transfer and transactions
were launched.

Organisation that integrated telephone
services into its structure, became a part of
Ministry of Communication.

1995

Kurum, Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel
Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon AŞ olarak
yeniden yapılandırıldı. Havale ve posta çeki
işlemlerinde otomasyona geçildi.

Organisation was restructured as
Republic of Turkey Postal Service
General Directorate and Turkish
Telecommunication Inc. Money
transfer and postal cheque
transactions were
automatised.
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Doç. Dr. (Assoc. Prof.) Ferhat Aslan

Mikhail Markovskiy

İSTANBUL’UN EFSANEVİ SİMGESİ:

Ayasofya

ISTANBUL’S MYTHICAL SYMBOL: HAGIA SOPHIA

.tr magazine

Dünyanın göz bebeği İstanbul’a gelerek efsunlu mabet Ayasofya’yı gezdiğinizde,
tarihin karanlık çağlarını aşarak kulaklarınızı dolduran efsaneler eşliğinde attığınız her adımda
bir yandan Bizans ve Hristiyanlık, diğer yandan da Osmanlı ve İslam medeniyetinin
kültürel kodlarına şahit olacak; bu olağanüstü mabedin eşsiz ruhunu iliklerinize kadar
hissederek Türkiye’ye hayran kalacaksınız...
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When you travel to the apple of world’s eye Istanbul and visit the enchanted Hagia Sophia temple,
you will witness the cultural codes of Byzantine and Christianity on one hand and Ottoman and
Islam civilization on the other, accompanied by legends that fill your ears beyond the dark ages of
history and will admire Turkey, feeling the unique spirit of this spectacular shrine...

DÜNYANIN 8. HARİKASI
Ayasofya, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının önde gelen mimari yapılarından
biridir. Çünkü geleneksel bazilika planı
ile merkezi kubbeli planı kendi bünyesinde bir araya getiren ilk eserdir. Yapının üç nefi, bir apsisi, iç ve dış olmak
üzere iki narteksi bulunmaktadır. Apsisten dış nartekse kadar uzunluk 100
metre, genişlik 69,50 metredir. Kubbenin zeminden yüksekliği 55,60 metre,
çapı ise kuzey güney doğrultusunda
31,87 metre, doğu batı doğrultusunda
ise 30,86 metredir.

8th WONDER OF THE WORLD
Hagia Sophia is a prominent architectural
structure for art history and world of
architecture. It is the first structure in
which the traditional basilica layout is
combined with central dome plan. The
building has three naves, one abscissa,
and one outer and one inner narthexes.
The length from abscissa to the outer
narthex is 100 meters, and its width is
69.50 meters. The height of ceiling from
the floor is 55.60 meters; its diameter is
31,87 meters in north-south direction
and 30.86 meters in east-west direction.
The construction and architectural
features of Hagia Sophia that has been
standing for 1500 years, led to emergence
of numerous myths. The architectural
features which led to these myths are as
follows: Hagia Sophia is the fastest built
cathedral in the history of the world. It is
one of the structures that has functioned

1500 yıl boyunca ayakta duran Ayasofya’nın yapılışı ve mimari özellikleri,
etrafında pek çok efsanenin teşekkül
etmesine sebep olmuştur. Efsanelerin
teşekkülüne zemin hazırlayan bu mimari özellikler şöyledir: Dünyanın en hızlı
inşa edilmiş katedralidir. Dünyanın en
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Rising in the heart of Istanbul, Hagia
Sophia was built by Isidore of Miletus
and Anthemius of Tralles (Aydın),
the greatest architects of the era by
command of Emperor Justinian (482565). Construction launched on February
23rd 532 was completed in five years and
church was opened to worship with a
ceremony on December 27th 537. On the
opening day of Hagia Sophia, Emperor
Justinian entered the shrine he had
built as a solid expression of Empire’s
ideology, and screamed “Suleiman, I left
you behind!” referring to the temple of
Prophet Suleiman in Jerusalem.
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stanbul’un kalbinde yükselen Ayasofya, İmparator Justinianos (527-565) tarafından, yaşadıkları çağın en büyük
mimarları olan Miletoslu (Milet) İsidoros ile Trallesli (Aydın) Anthemios’a
inşa ettirilmiştir. 23 Şubat 532’de başlayan inşaat, beş yıl gibi kısa bir sürede
tamamlanmış ve kilise 27 Aralık 537’de
törenle ibadete açılmıştır. Ayasofya’nın
açılış günü İmparator Justinianos, imparatorluk ideolojisinin mücessem bir
ifadesi olarak inşa ettirdiği mabedin içine girip; Kudüs’teki Hz. Süleyman Mabedi’ni kastederek, “Ey Süleyman seni
geçtim!” diye haykırmıştır.
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as a temple for the longest period of time.
It is the oldest cathedral in the world that
still stands to this day. For a thousand
years, it remained as the largest cathedral
in the world until the construction of
Seville Cathedral was completed in 1520
in Spain, and no larger cathedrals could
be built before that. Today, it is the fourth
largest cathedral in the world regarding
the surface area. Its dome is the fourth
biggest with its diameter, among “ancient
cathedral” domes.
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uzun süreyle ibadethane olmuş yapılarından biridir. Dünyanın ayakta kalabilen en
eski katedralidir. Yapıldığı dönemden itibaren yaklaşık bin yıl boyunca (1520’de
İspanya’daki Sevilla Katedrali’nin inşaatı tamamlanıncaya kadar) dünyanın en
büyük katedrali olmuş, büyüklüğü aşılamamıştır. Günümüzde ise kapladığı alan
itibarıyla dünyanın dördüncü büyük katedralidir. Kubbesi “eski katedral” kubbeleri arasında çapı bakımından dördüncü
büyük kubbe sayılmaktadır.
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NEDEN EFSANELERE KONU
OLMUŞTUR?
İstanbul’un tarihî silüetini belirleyen en
önemli mimari eserlerden biri olan Ayasofya; 25 Aralık 537’de açılışından, 29
Mayıs 1453’te İstanbul’un, Fatih Sultan
Mehmet tarafından fethedilmesine kadar
915 sene “Patrik Katedrali”, İstanbul’un
fethinden 24 Kasım 1934’te alınan kararla
müze oluncaya kadar 481 yıl “Büyük Fetih
Camii”, bu tarihten itibaren ise “Ayasofya
Müzesi” olarak varlığını devam ettirmiş,
Hristiyanlık ve İslamiyet olmak üzere iki
büyük dinin en önemli mabedi olmuştur. Ayasofya sadece bir mabet olmanın
ötesinde, gerek Bizans gerekse Osmanlı
İmparatorluklarının sosyal ve siyasal hayatının da merkezlerinden birini teşkil
etmiştir. Bundan dolayı Ayasofya etrafında bu iki kültürden beslenen zengin bir
efsane zinciri oluşmuştur. Ayasofya gibi
muhteşem bir mabedin yapımı için gerekli olan sütunların ve mermerlerin nasıl
tedarik edildiğini bakın efsane nasıl anlatıyor: Süleyman Peygamber’in eşi Şemsiyye, bir gün Süleyman Peygamber’den
yeryüzünde eşi benzeri olmayan bir saray

1897 yılında ünlü
Alman ansiklopedisi
Meyers Lexikon ’da
yayınlanmış Ayasofya
kesiti. Ressam Fausto
Zonaro’nun eserinde
Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’a girişi (altta).
A cross-section
of Hagia Sophia
published in famous
German encyclopedia
‘Meyers Lexicon’ in
1897. Mehmed the
Conqueror entering
Istanbul by artist Fausto
Zonaro (below).

WHY IS IT A SUBJECT TO MYTHS?
Hagia Sophia, a principal building that
defined Istanbul’s historical silhouette, was
the “Patriarch Cathedral” for 915 years
from the day it was opened on December
25th 537 till May 29th 1453, the day Mehmed
the Conqueror conquered Istanbul. It
served as the “Great Conquest Mosque”
for 481 years until it was transformed into
“Hagia Sophia Museum” on November 24th
1934 with the decision taken. It has been
the most important temple of two religions:
Christianity and Islam. Aside from being
a temple, it was a centre for social and
political environment of both Byzantine
and Ottoman Empires. This is why Hagia
Sophia is surrounded by a series of legends
fuelled by the two cultures. The legend
concerning the procurement of the columns
and marbles required to construct a temple
as magnificent as Hagia Sophia, is as
follows: Prophet Suleiman’s wife Şemsiyye
asks Suleiman to have a unique palace
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KUBBEDEKİ PEYGAMBER KEMİKLERİ
Binlerce yıldır ayakta kalmayı başaran
Ayasofya’nın kubbesinin bugüne kadar
gelebilmesinin sebebi nedir hiç merak
ettiniz mi? Efsaneye göre bunun sebebi,

PROPHET BONES IN THE DOME
Have you ever wondered why the dome
of Hagia Sophia that has been standing
for thousands of years, is still intact?
Legend has it the dome is still strong
because of prophet bones are placed
between the bricks during Hagia Sophia’s
construction. Legend is as follows: During
construction of Hagia Sophia’s dome,
the monks of the period told Emperor

43
.tr dergi

yaptırmasını ister. Süleyman Peygamber
de devlere, perilere, insanlara ve cinlere,
cennet gibi güzel bir yerde yüce bir saray
yapmaları emrini verir. Yeryüzünde Aydıncık Dağı denen yeri beğenen devler
ve periler buraya bir saray yapmak için
tüm âlemi dolaşıp adalardan, Elbürz Dağı’ndan ve Kaf Dağı’ndan, çeşit çeşit ve
renkli mermerler bulup sütunlar kesip
getirirler. Bütün malzemeyi hazırlayıp
sarayı yapmaya başlarlar. Ayasofya’da
olan altı adet somaki mermerin de tıpkı bu sarayda olduğu gibi devler tarafından Kaf Dağı’ndan getirildiği başka
hiçbir yerde bulunmadığı rivayet edilir.
Efsane, Ayasofya gibi muhteşem bir mabedin yapımı ve inşası için kullanılan
malzemenin bir araya getirilmesinin ne
kadar olağanüstü olduğunu anlatmaya
yönelik oluşturulan efsanin en önemli
kahramanı olan Süleyman Peygamber;
gerek Yahudilik’te gerek Hristiyanlık’ta
gerekse de İslamiyet’te çok iyi bilinen
bir hükümdar peygamberdir. Böylece efsane Ayasofya’nın, Süleyman Peygamber’in inşa ettiği mabet ya da saray kadar
muhteşem ve yapılması da o derece imkânsız bir eser olduğu mesajını bizlere
vermektedir.

to be built. Prophet Suleiman orders the
giants, fairies, men and genies to build a
magnificent palace in a heavenly place
on earth. Giants and fairies select the
region called Aydıncık Mountain for
the palace. They travel to the realm and
find all kinds of colourful marbles and
have columns cut on the islands, Alborz
Mountain and Mount Kaf. They prepare
all construction material and start
building the palace. Legend has it that the
giants brought the six porphyries to Hagia
Sophia from Mount Kaf like the materials
used in palace’s construction and they
cannot be found anywhere else. Prophet
Suleiman is the leading character in this
myth on the extraordinary procurement
of the materials used to build the
spectacular Hagia Sophia temple and is
a ruler-prophet well known in Judaism,
Christianity and Islam. The legend
relays the message that Hagia Sophia is
a structure as sublime and impossible
to build as the temple or palace built by
Prophet Suleiman.
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Ayasofya’nın yapımı esnasında kubbenin sağlam olması için tuğlaların arasına geçmiş peygamberlere ait kemiklerin
konmasıdır. İşte o efsane: Ayasofya’nın
kubbesi yapılacakken zamanın keşişleri
İmparator Justinianos’a: “Eğer bu kubbenin depremlerden zarar görmeden, kıyamete kadar ayakta kalmasını istiyorsan,
tuğlaların arasına geçmiş peygamberlere ait kemikleri koymalısın.” derler. Keşişlerin bu tavsiyesine uyan İmparator,
Arap memleketlerinden geçmiş peygamberlerin kemiklerini toplatıp, İstanbul’a
getirterek Ayasofya’nın kubbesine koydurur. Tuğlalar örülür, kubbe kurşunla
kaplanır kubbenin üzerine de saf altından devasa bir haç konur. Kubbenin tamamlandığını gören İmparator, bunun
şerefine bir ziyafet vererek yoksulları sevindirir. Böylece bu efsane kendi kurgusu içinde Ayasofya’nın madden büyük
ve muhteşem olan kubbesinin manen
“peygamber kemikleriyle” desteklendiğini, bundan dolayı da kıyamete kadar
sapasağlam, yıkılmadan ayakta kalacağını vurgulamaktadır.
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MİRAÇ MUCİZESİ VE AYASOFYA
Hz. Muhammed’in miraca çıktığında
Ayasofya’yı görmesi ve bir gün bu mabette Müslümanların ibadet edeceğini
müjde alması ile ilgili çok ilginç bir rivayette şunlar anlatılmaktadır: Bir gece
Melek Cebrail gelir, Hz. Muhammed’i
miraca davet eder. Cebrail ile Hz. Muhammed gök tabakalarını ve cennet katlarını gezip dolaşmaya başlarlar. Firdevs
cenneti makamına da girerler. Orada
camiye benzeyen bir makam görürler.
Bu binanın içinde kırk adet yakuttan
direk vardır, içerisinin çevresi zümrüt
ve firuze taşlarla kaplanmış, döşemeleri gümüşten yapılmış, dışarı avlu billur
üzerine değişik ziynetlerle süslenmiştir. İçerisinde altın ve gümüş lülelerden
oluşmuş havuzda devamlı Kevser suyu
akmaktadır. Buraya girenlerin bir daha
çıkmak istemedikleri anlatılmaktadır.
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Hz. Muhammed, “Ey kardeşim Cebrail! Bu güzel ve süslü makam neresidir?”
diye sorar. Cebrail de “Ya Muhammed!
Ümmetin için Allahuteala o makamı
oluşturmuştur. Buna Büyük Cami derler.
Bu makamın benzeri dünyada üç tarafı
deniz, bir tarafı da kara ile çevrili ‘Kostantiniyye’ şehrinde bulunmaktadır. Bu

Justinian “If you want this dome to
withstand earthquakes and stand till the
eternity, you must place Prophet bones
between the bricks.” Emperor follows
their advice and has the bones of old
Prophets collected from Arab lands,
brings them to Istanbul and places them
in Hagia Sophia’s dome. Bricks are laid,
dome is covered with lead, and a giant
cross made of pure gold is placed on top.
Upon completion of the dome, Emperor
holds a feast on this occasion and makes
the poor happy. This legend underlines
that the incredibly huge and spectacular
dome of Hagia Sophia is spiritually
reinforced with “prophet bones”, and
this is why it will stand until the end of
days.

ASCENSION MIRACLE AND HAGIA
SOPHIA
The interesting legend regarding Prophet
Muhammad’s ascent to heaven, him
seeing Hagia Sophia, and learning
that one day Muslims will worship in
this temple is as follows: One night
Angel Gabriel comes and invite Prophet
Muhammad to ascension. Gabriel and
Prophet Muhammad visit the layers of
skies and heavens. They also visit the
Garden of Eden. They see a structure
resembling a mosque. There are forty
ruby columns inside the mosque and it
is decorated with emerald and turquoise
stones and silver decks. The courtyard
is crystal, ornamented with various
precious gems. Water from the Holy

Hz. Muhammed, Cebrail ile vedalaşıp
miraçtan döndükten sonra ashabına
Ayasofya makamını anlatır. Her biri kulaktan âşık olurlar ve “İnşallah ölmeden
evvel o güzel makamın içine girip ibadet
etmek kısmet olur.” derler. Rivayete göre, Ayasofya Camii’nde hâlâ iki ruhani
melek bulunmaktadır. Bu iki melek gece
gündüz Ayasofya’nın kubbeleri altında
Allah’ı tesbih ederler, kıyamete kadar
tavaf ederler. Bu anlatılanlarda dünyevi
tapınakların daha çok “cennet” olarak
ifade edilen doğaüstü bir alanda ben-

After saying goodbye to Gabriel and
returning from the ascension, Prophet
Muhammad tells his companions
about Hagia Sophia. All of them fall
in love with it upon hearing about it
and pray to God so that they will get
the chance to enter and worship in
that beautiful place before death.
Legend has it that two spiritual angels
still reside in Hagia Sophia Mosque.
These two angels worship God day and
night under the domes of Hagia Sophia
and circumambulate it till doomsday.
Worldly temples having counterparts
in a supernatural domain referred to
as “heaven” has an important place
in this myth. This universal motif can
also be observed in myths in Egyptian,
Mesopotamian and Assyrian cultures.
This legend told in an ancient Ottoman
manuscript, indicates that Hagia

An image from the
book ‘Hagia Sophia
Constantinople’ depicting
the restoration of Hagia
Sophia in 19th century
carried out by Italian
architect G.T. Fossati.
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şehirde ‘Sofiya’ adlı güzel bir ibadethane
ve yüce bir makam vardır. Bunun adına
da Küçük Cami derler. Burada gördüğün yüce makamın dünyadaki timsalidir. Senin ümmetine onun içinde ibadet
etmek nasip olacaktır.” diye cevap verir.
Hz. Muhammed, Cebrail’den bu sözleri
işitince Allah’a şükredip, o güzel makamı gönlünce görüp seyreder. Hz. Allah
ile konuştuktan sonra Allahuteala buyurur: “Ya Muhammed! Dünyadaki Küçük
Cami’de bir kimse safi niyetle iki rekât
namaz kılıp, niyaz ederek sevabını sana
bağışlarsa, o kulum günahlara batmış
biri olsa bile onu cennet ehli yaparım. O
iki rekât namaz yerine de kabul olunmuş
70 rekât namaz sevabı veririm. Ve kim
40 gün o camide, Ayasofya’da ibadetle
meşgul olursa ona dört peygamber sevabını veririm. Bu dört peygamberden
birincisi Âdem, ikincisi Nuh, üçüncüsü
İbrahim, dördüncüsü de sensin ya Muhammed!”

Prophet Muhammad asks, “My
brother Gabriel! What is this beautiful,
pompous place?” Gabriel replies “O
Muhammad! God created that place for
your community. It is called the Grand
Mosque. A similar place is found in
“Constantinople” city, surrounded by sea
on three sides and land on one side. There
is a beautiful temple called “Sophia” in
this city and it is a sublime place. That
is called the Small Mosque and it is an
image of this sublime place you see, on
earth. Your community will worship in
that temple.” Upon hearing Gabriel’s
reply, Prophet Muhammad thanks God
and watches that beautiful place after his
heart. God commands Muhammad: “O
Muhammad! Whoever performs a tworakat prayer with pure intentions, prays
in this temple and makes good deeds
for you, even if that person is a sinner,
I will make him a master in heaven.
And instead of a two-rakat prayer, I will
regard that as a 70 rakat prayer. And
whoever worships for forty days in that
mosque, in Hagia Sophia, I will give him
the merits of the four prophets. First of
these four prophets is Adam, second is
Noah, third is Abraham and fourth is
you, O Muhammad!”

İtalyan Mimar G. T.
Fossati’nin 19. yüzyıldaki
Ayasofya restorasyonunu
anlatan Aya Sofia
Constantinople adlı
kitaptan bir görsel.
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River flows in the pool made up of gold
and silver meerschaum. It is said that
if someone enters this pool they would
never want to get out.
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Sophia is a very holy place also for the
Muslims.

zerlerinin olması motifi önemli bir yer
tutmaktadır. Bu evrensel motife Mısır,
Mezopotamya ve Asur kültüründen kaynaklanan efsanelerde de rastlanmaktadır.
Eski bir Osmanlıca yazma eserde yer alan
bu bilgiler, Ayasofya’nın Müslümanlar
nezdinde ne kadar kutlu bir ibadethane
olduğu mesajını vermektedir.

.tr magazine

ELİMİN ALTINDAKİ MÜSTESNA
İstanbul’un, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinden sonra Ayasofya “Büyük Fetih Camii”ne dönüştürülmüştür.
Ancak bu dönüşüm sürecinde Ayasofya’da dünya mimarlık tarihindeki önemine halel getirecek herhangi bir değişiklik yapılmamış, mabedin tüm özellikleri zenginleştirilerek korunmuştur.
Hatta Ayasofya’da bulunan ve Bizans
sanatının şaheseri olarak kabul edilen
mozaikler olduğu gibi korunmuş, mozaiklere zarar verilmemiştir. İşte bu
durum halk muhayyilesinde şu şekilde izah edilmektedir: Hz. Muhammed,
Mekke’yi fethettikten sonra içindeki
putları yıkmak için Kâbe’nin içine girer,
ashabına içerideki tüm putların yıkılmasını söyler. Ashap, putları kırdığı esnada Hz. Muhammed bir tasvirin üzerine eline koyar ve oradakiler tüm putları
kırarken, “Elimin altındaki müstesna.”
der. Hz. Muhammed’in elinin altındaki
tasvir Ayasofya’nın apsis yarım kubbesi
içinde bulunan; kucağında Çocuk İsa
ile Meryem Ana Mozaiği’ndeki tasvirin
aynısıdır.
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Gün gelir İstanbul fethedilir. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’ya girer ve Ayasofya’nın ilk cuma namazına yetişmesi
için camiye çevrilmesini emreder. Ustalar işe koyulurlar. Bu arada mozaikler
de sıvanmaya başlanır. O esnada Hz.
Muhammed’in başından geçen hadiseyi

THE EXCEPTION UNDER MY HAND
After Istanbul was conquered by
Mehmed the Conqueror, Hagia Sophia
was transformed into “Great Conquest
Mosque”. However no alterations which
would harm the significance of Hagia
Sophia in world’s architecture history
were made during the transformation;
all features of the temple were enriched
and preserved. Moreover, mosaics in
Hagia Sophia regarded as masterpieces of
Byzantine art were preserved as it is and not
harmed. The following myth explains how
this echoed in people’s imagination: After
conquering Mecca, Prophet Muhammad
enters Kaaba to destroy the idols there
and tells his companions to destroy them
all. While his companions destroyed the
idols, Prophet Muhammad places his hand
over a depiction and says “the one under
my hand is an exception”. The depiction
under Prophet Muhammad’s hand, is the
depiction of ‘Mother Mary Carrying Baby
Jesus Mosaic’, placed in Hagia Sophia’s
half dome with abscissa.
The day Istanbul is conquered, Mehmed
the Conqueror enters Hagia Sophia and
orders it to be transformed into a mosque
before the first Friday prayer. Masters
start working. In the meantime, they
start putting plaster over mosaics. Sultan
who knew about that incident and what
Prophet said, covers the ‘Baby Jesus and
Mother Mary Mosaic’ with his hand and
pointing at all other mosaics “Cover the
rest but the one under my hand is an
exception” and this mosaic is not covered
by command of Mehmed the Conqueror

for Prophet Muhammad’s sake. Legend
with roots back in Islam, reflects the
tolerance of Prophet Muhammad and
Mehmed the Conqueror who looked up
to him. This legend displays the tolerance
of Turks towards art, and consequently
to the mosaics and their respect towards
Mother Mary and Jesus, holy figures also
in Islamic faith.
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HZ. İSA BEŞİĞİ MAKAMI VE ŞİFASI
Ünlü Seyyah Evliya Çelebi de Seyahatnemesi’nde Ayasofya’ya dair pek çok
efsaneye yer veren seyyahlar arasında
bulunmaktadır. Evliya Çelebi, Ayasofya’da bulunan ve şifalı olduğuna inanılan mermer bir tekne ile ilgili şu efsaneyi nakleder: Evliya Çelebi’ye göre
Hz. İsa Beşiği makamı; üst katın doğu
tarafında bir köşede kırmızı renkli mermer tekne gibi bir beşiktir. Çocukları
sakat ve hasta olan kadınlar, çocuklarını bir an bu beşiğe koysalar inançları
sebebiyle Allah’ın izniyle Mesih makamında şifa bulurlar. Yine İsa Beşiği’nin
yanında dört köşe taş bir tekne vardır.
İsa Peygamber, Meryem Ana’dan doğduğunda Hz. Mesih bu teknede yıkanmış, vaftiz edilmiştir. Eski Kostantin
bu beşiği ve tekneyi Beytüllahm’den
getirmiştir. Ayasofya’daki İsa Peygamber’in vaftiz edildiği teknede sakat
olan çocuklar, bir kere yıkansalar sakatlıklarından ve hastalıklarından eser
kalmaz, iyileşirler. Bir yönüyle inanç
ve uygulamaya yönelik olan bu efsane
Osmanlı’nın hoşgörü kültürü içinde de
zenginleştirilerek yaşatılmış günümüze
kadar gelebilmiştir.
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bilen Padişah, etrafındakilere Çocuk İsa
ile Meryem Ana Mozaiği’ni eliyle kapatacak şekilde göstererek “Diğer tüm mozaikleri sıvayın, ancak elimin altındaki
müstesna.” der ve bu mozaik Peygamber’in hatırına Fatih Sultan Mehmet
tarafından kapattırılmaz. İslami köklere dayandırılan rivayette; Hz. Muhammed’in ve onu örnek alan Fatih Sultan
Mehmet’in hoşgörüsü yansıtılmaktadır.
Bu örnekte Türklerin sanata, dolayısıyla da mozaiklere karşı hoşgörüsü ve İslam inançlarına göre de kutsal kişiler
olarak görülen Meryem Ana ile İsa’ya
saygısı gözler önüne serilmektedir.

PROPHET JESUS’ CRIB AND CURE
Famous Turkish traveller Evliya Çelebi
is one of the travellers that included
numerous myths regarding Hagia Sophia
in his ‘Seyahatname’. Evliya Çelebi relays
the following myth regarding a marble
basin in Hagia Sophia believed to cure the
sick: According to Evliya Çelebi, Prophet
Jesus’ crib is a red marble basin located
on the corner on the eastern side of
upper floor. Women with sick or crippled
children put the children in this crib
and believe that Jesus heals them with
God’s grace. There is a foursquare stone
basin next to Jesus’ crib. When Mother
Mary gave birth to Jesus, he was bathed
and baptized in this basin. Constantine
the Great brought this crib and basin
from Bethlehem. Crippled children are
completely healed once they are bathed in
the basin in Hagia Sophia, where Prophet
Jesus was baptized. This legend based on
faith with a practical purpose, survives
to our day enriched within the tolerance
culture of the Ottoman.
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Ömer Faruk Şerifoğlu

Sanatçının özel izniyle/With special permission from the artist

Alev Ebüzziya’nın
BÜYÜLEYEN SERAMİK EVRENİ

.tr magazine

FASCINATING CERAMIC REALM OF ALEV EBÜZZİYA
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Dünyaca ünlü seramik sanatçısı Alev Ebüzziya
Siesbye, Anadolu’nun zengin kültür mirası ile
Danimarka tasarım kültürünün birleşiminden,
özgün bir tarz ortaya koyuyor.
Sanatta 50 yılı geride bırakan sanatçının
ilginç portresini kendisiyle yapılmış keyifli
bir söyleşi ile birlikte sunuyoruz.

The world-famous ceramic artist Alev
Ebüzziya Siesbye, reveals a unique style
that combines Danish design culture
with Anatolia’s rich cultural heritage. We
present you the portrait of the artist who
left 50 years behind in her career, and the
pleasant interview we held with her.

Daughter of Ziyad Ebuzziya from
Ebuzziya family, a family known
for their success in publishing and
printing, Alev Ebüzziya completed her
high school education in England and
joined the sculpture workshop at the
İstanbul State Academy of Fine Arts.
In 1958, she went to Germany to work
as a labourer in Hohe-Grenzhausen
ceramics factory for two years. In the
following years, she greatly benefited
from the experience she gained in the
factory environment. After working in
the art studio of Eczacıbaşı Ceramic
Factory between the years of 1960-62,
she moved to Denmark in 1963. That
same year, she started working as a
freelance artist in Royal Porcelain
Factory. Some of the designs she
made here, were reproduced. In 1969,
she established her own workshop in
Copenhagen, and laid the foundations
of a brilliant artistic journey. With
her first solo exhibition in Birkdam

Sanatçının 1983-1985
yılları arasında yaptığı
işlerden örnekler.
Examples of works
artist produced between
years 1983-1985.
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Christian Lotzbeck

Ülkemizde yayıncılık ve matbaacılık
konusundaki başarılarıyla tanınan
Ebuzziya ailesinden Ziyad Ebüzziya’nın kızı olan Alev Ebüzziya, lise
öğrenimini İngiltere’de tamamladıktan sonra İstanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisinde heykel atölyesine girer. 1958’de Almanya’ya
giderek iki yıl kadar Hohr-Grenzhausen seramik fabrikalarında işçi olarak çalışır. Fabrika ortamında edindiği bu deneyimden sonraki yıllara
çok yararlanır. 1960-62 yıllarında
Eczacıbaşı Seramik Fabrikası Sanat
Atölyesinde görev yaptıktan sonra
1963’te Danimarka’ya yerleşir. Aynı
yıl, Royal Copenhagen’de (Kraliyet
Porselen Fabrikası) serbest sanatçı
olarak çalışmaya başlar. Burada yaptığı bazı tasarımlar çoğaltılır. 1969’da
Kopenhag’da kendi atölyesini kurarak, parlak bir sanat yolculuğunun
temellerini atar. 1971’de Galerie

Alev Ebüzziya Siesbye lives and
works in Paris since 1987. Combining
rich form and pattern heritage of
Anatolia with Danish design culture
without compromising on quality and
beauty in her bowls which fascinate
with their simplicity and elegance,
the artist has revealed a unique style
in her art journey exceeding 50 years
and is considered as one of the most
important figures in the 20th century
ceramic art. Her works are exhibited
in nearly 40 museums including
London Victoria and Albert Museum,
Zurich Musee Bellerive, New York
Cooper Hewitt Museum and Belfast
Ulster Museum, and in numerous
private collections.
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A

lev Ebüzziya Siesbye,
1987’den beri Paris’te yaşıyor
ve üretiyor. Anadolu’nun zengin form ve motif mirasını Danimarka
tasarım kültürü ile birleştiren, kalite
ve güzellikten asla ödün vermeyen,
yalınlığı ve zarafeti karşısındakini
büyüleyen çanaklarıyla, 50 yılı aşan
sanat serüveninde kendine özgü stilin sahibi ve 20. yüzyıl seramik sanatının en önemli isimlerinden biri
olarak kabul görmekte. Sanatçının
eserleri; Londra Victoria and Albert
Museum, Zürih Musee Bellerive,
New York Cooper Hewit Museum ve
Belfast Ulster Museum’un aralarında bulunduğu 40’a yakın müzede ve
pek çok özel koleksiyonda sergilenmektedir.
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Alev Ebüzziya’nın
atölyesi. Atölyesinde
çalışırken (altta).
Alev Ebüzziya’s
workshop. Ebüzziya
working in her
workshop (below).

Gallery in 1971, she presented the art
lovers in Copenhagen with her works
described as “new and extraordinary”.
Two years later, she participated in
the summer exhibition at Lerchenborg
Castle and the Danish Design Museum
bought three of her works.
The artist gained recognition as
the most interesting and promising
ceramic artist of the period with her
works displayed in Danish Design
Museum, and the joint exhibition with
weaver Kim Naver in 1975. Her unique
bowls reveal her “artistic personality”
with their minimalistic lines, intense
colours and sophisticated elegance.
She became famous particularly with
her bowls in which she used almost all
shades of blue, she explains with blues
and passion for the sea.

Moral

According to European critics, Alev
Ebüzziya Siesbye is an artist who
has coloured up European ceramics.
Colour was not a feature in ceramic
tradition in Europe until the 1970s,
and colourful ceramics have been
trendy with the works of some artists

Birkdam’da açtığı ilk özel sergisi ile
Kopenhaglı sanatseverlere “yeni ve
olağanüstü” olarak nitelendirilen işlerini sunar. İki yıl sonra, Lerchenborg
Kalesi’ndeki yaz sergisine katılır ve
Danimarka Dizayn Müzesi, işlerinden
üçünü satın alır.
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Avrupalı eleştirmenlere göre Alev
Ebüzziya Siesbye, Avrupa seramiğine
rengi getiren sanatçılardan biri olarak
tanımlanır. Avrupa seramik geleneğinde 1970’lere kadar renk yokken bu

Daniel Siesbye
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Danimarka Dizayn Müzesinde eserlerinin görülmesi ve 1975’te Dokumacı Kim Naver’le ortak düzenledikleri
sergi, sanatçıya zamanın en ilgi çekici
ve umut vadeden seramik sanatçısı
olarak tanınmasını sağlar. Benzersiz
çanakları, minimalist çizgileri, yoğun
renk seçimi ve sofistike zarafetiyle, arkasındaki “sanatçı kişiliği” de apaçık
ortaya koyar. Özellikle de hüzün ve
deniz tutkusuyla açıkladığı mavinin,
hemen her tonunu kullandığı çanaklarıyla ünlendi.

Works Ebüzziya
made between years
1980-1983.

since then. Today Alev Ebuzziya
Siesbye is referred to as one of Europe’s
famous ceramic artists, as Lucie Rie in
England, and Karl-Ursula Scheid and
Beate Kuhn in Germany.
Alev Ebüzziya Siesbye worked
incessantly for many years with
heart and soul, to perfect her art. As
a result, she started ruling the form
incorporating her emotions with her
intellectual background. Glaze she
used in her works in 1970s resembles a
second skin covering the body; however
matt glaze she used after 1980s does
not cover the ceramics, but it is as if it
meshes into and becomes one with the
ceramics. Powerful and dynamic forms
get fairly lighter, and begin to rule the
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Mogens Carrebye, Patrick Müller

Alev Ebüzziya Siesbye, sanatını daha
da mükemmelleştirmek için yıllarca
canla başla ve durmaksızın çalışır.
Entelektüel birikimini duygularıyla
birleştirmesinin sonucunda da forma
hükmetme yetisini geliştirir. 1970’li
yıllardaki işlerinde kullandığı sırlar,
vücudu kaplayan, örten bir ikinci deriyi andırırken, 1980’lerden itibaren
kullandığını gördüğümüz, mat sırlar
yarattığı seramikleri kaplamaz, âdeta

Ebüzziya’nın 19801983 yılları arasında
yaptığı eserler.
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tarihlerden itibaren bazı sanatçıların
çalışmalarıyla renkli seramik gündeme gelir. Alev Ebuzziya Siesbye artık,
İngiltere’de Lucie Rie, Almanya’da
Karl-Ursula Scheid ve Beate Kuhn gibi
Avrupa’nın ünlü seramik sanatçılarından biri olarak anılır.
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EBÜZZİYA’NIN BÜYÜLEYEN
ÇANAKLARI
Alev Ebüzziya Siesbye’nin her biri birbirinden zarif ve yalın çanakları, 2-3
santimlik tabanları ve incecik cidarlarıyla, bazılarına havada uçuşan cisimleri çağrıştırırken bazılarına da yalınlığın, duruluğun zirvesi Yunus Emre’ye
götürür; sözün, toprağın, taşın, sesin
sırrına eren... Etraftaki gürültüye inat,
hiç bağırmadan, sadece fısıltıyla konuşan, kendi kozasında sessizce ipeğini
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space that surround them.

Sanatçının
atölyesinden.

The exhibition in 1975 was a turning
point in her career, and her artistic
journey gained pace. When in 1983 the
Grønning Artists Union accepted her,
she acquired world-wide fame. This
interest led to a collaboration with the
famous porcelain company Rosenthal
which began in 1975 and lasted until
1990. In 1981, she was elected as
member to the Royal Danish Academy.
She participated in the exhibitions as
the first ceramic artist representing
Denmark at the FIAC International Art
Exhibition opened in Paris in 1986. By
moving her workshop to Paris in 1987,
she began to exhibit her art in a wide
region extending from the US to Japan.

From artist’s
workshop.

Patrick Müller

1975’deki sergi kariyerinde bir dönüm
noktası olur ve sanat serüveni biraz
daha hızlanır. 1983’te Gronningen Sanatçılar Birliğine kabul edildiğinde,
artık tüm dünyada tanınmaktadır. Bu
ilgi ünlü porselen firması Rosenthal ile
1975’te başlayıp, 1990’a kadar süren
bir iş birliğini de doğurur. 1981’de Danimarka Kraliyet Akademisi üyeliğine
seçilir. 1986’da Paris’te açılan FIAC
Uluslararası Sanat Sergisi’nde Danimarka’yı temsilen ve bu sergilerin ilk
seramik sanatçısı olarak katılır. 1987
yılında da atölyesini Paris’e taşıyarak,
sanatını Amerika’dan Japonya’ya uzanan geniş bir coğrafyada sergilemeye
başlar.

Ömer Faruk Şerifoğlu

onlarla iç içe geçmiş, tek vücut olmuş
hissini verir. Güçlü ve dinamik formlar iyice hafifleyerek, kendisini çevreleyen boşluğa hükmetmeye başlar.

FASCINATING BOWLS OF
EBÜZZİYA
Alev Ebüzziya Siesbye’s bowls, each
more elegant and minimalistic than
the next with their 2-3 centimetre wide
bases and thin walls, are evocative of
floating objects for some, and bring
some to Yunus Emre, the peak of
modesty and clarity; who comprehends
the secrets of word, earth, rock and
sound... Silently weaving silk in his
own cocoon never getting loud, just
whispering as if to spite the noise
around...
Abidin Dino defines Ebüzziya’s bowls
as follows: “Crock, pot, pots and pans,

Many critics agree on “timelessness”
being a property of Ebüzziya’s bowls
on the borders of existence and nonexistence in a rich colour scale. Artist
saying “The endless things which
survive fascinate me. I do not have
a time conception. Maybe because I
believe in humanism. Because time
will continue if humanity survives”,
perfects the forms dating back to
centuries ago in her works. She
reinterprets these forms nurtured by
the tradition through her authentic
perspective. Her inspirations source
from a wide geography extending from
Anatolia to Egypt: “As much as I am
inspired by Ancient Anatolian forms, I
am as much inspired by Hittite forms,
Egyptian pyramids or Egyptian cat. I
can sense that feeling which evokes
modesty and I cannot help but wish to
transfer that emotion to my works.”
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Works Ebüzziya
made between years
1982-1985.
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bowls, ceramics, porcelain, tiles,
sandstone, call them what you please,
but none of these words define what
Alev creates... Alev points to a custom
no one knows or heard of, that maybe
exists or must be invented through her
bowls. And tell me, what are you willing
to put into these bowls? Pomegranate
seeds, ginger, or bird’s milk?”

Ebüzziya’nın 19821985 yılları arasında
yaptığı eserler.

Christian Lotzbeck

Ebüzziya’nın varlıkla yokluğun sınırlarında, zengin bir renk skalasında dolaşan çanakları üzerine pek çok eleştirmenin hemfikir olduğu nokta, “zamansızlık” duygusudur. “Sona ermeyen, kesintisiz sürüp giden şeyler beni çekiyor.
Zaman kavramı yok kafamda. Belki de
insan sevgisine inandığım için. Çünkü insan bitmezse, zaman da bitmez.”
diyen sanatçı, eserlerinde yüzyıllar öncesinden gelen formları kusursuzlaştırıyor; geleneğin beslediği bu formlara
kendi özgün yorumunu katıyor. Esin
kaynakları ise Anadolu’dan Mısır’a geniş bir coğrafyaya uzanıyor: “Eski Anadolu formları beni ne kadar etkiliyorsa,
Hitit formları, Mısır piramitleri ya da
bir Mısır kedisi de o kadar etkiliyor. Sadeliği yaratan duyguyu sezebilip, ister
istemez kendi işime akmasını istiyorum
o duygunun.”

Patrick Müller

dokuyan... Abidin Dino ise şu cümlelerle tanımlar Ebüzziya’nın çanaklarını: “Çanak, çömlek, kap kacak, kâse,
fağfur, seramik, porselen, çini, gre, ne
derseniz deyin, bu sözcüklerin hiçbiri
Alev’in yarattıkları ile pek ilgili değil...
Alev, çanakları aracılığıyla kimsenin
bilmediği, duymadığı, var olan ya da
icat edilmesi gereken bir töreyi haber
veriyor bize. Hem kuzum, söyler misiniz, bu çanaklara ne koymayı göze
alıyorsunuz? Nar taneleri mi, zencefil
mi, kuş sütü mü yoksa?”

RÖPORTAJ | Interview

“ Tek İstediğim,

BİR ÖNCEKİ YAPTIĞIMIN ÖTESİNE GEÇEBİLMEK”
“ALL I WANT IS TO SURPASS WHAT I PREVIOUSLY CREATED”
Ömer Faruk Şerifoğlu

“Hayatımda en iyi işimi yaptığımı hiçbir zaman düşünmedim. Hep daha iyisini düşledim.”
diyen Alev Ebüzziya Siesbye ile keyifli bir söyleşi.
“I never thought in my life that I have given my best work. I have always dreamt of doing better.”
We held a pleasant interview with Alev Ebüzziya Siesbye.
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■ Büyük dedeniz Ebuzziya Tevfik
Bey’in Konya’da sürgünde seramik
boyarken bir fotoğrafı var... Sizce,
aileden gelen bir etki oldu mu
seramiğe yönelmenizde?
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O fotoğrafın beni ne kadar etkilemiş
olduğunu bilemiyorum, ama mutlaka etkilemiştir. Daha bilinçli bir etki
olarak, sanat ve edebiyat insanlarıyla
dolu bir evde doğup büyümem, daha
çocuk yaşta Avrupa’da Batı sanatının
ustalarını görmüş olmayı önemsiyorum. Gerçi bunu da sonraki yıllarda
fark ettim. Hâlâ derim, annemden,
babamdan ne çok şey öğrenmişim...

■ Your great-grandfather Ebuzziya

Tevfik Bey had a photo in which
he paints ceramics during his
exile in Konya... Do you think your
family influenced you in choosing
ceramics?

I do not know how that photo affected
me, but it necessarily did. A more
deliberate influence is me growing up in
a house with artists and literary figures,
and seeing the masters of Western art
in Europe at very early age. Though I
realised it later in my life. I still talk
about how much I have learned from
my father and my mother...

■ Seramiğe yönelmeniz nasıl oldu?
Türkiye’de kalsaydınız da bu düzeyde
bir seramik sanatçısı olur muydunuz?

Rigmor Mydtskov

Düzeyi boş verelim şimdi de “Bu işleri yapabilir miydin?” diye alayım sizin
sorunuzu. Mümkün değildi. Çünkü
Türkiye’de yüksek pişirimli toprak yok.
Bu toprak dünyanın çoğu yerinde yok,
sınırlı bölgelerde var; Danimarka, Çin,
Japonya gibi... Malzeme olmadan nasıl
bir ustalık gelişecek ki?
■ Sanat serüveninizin köşe taşları
nelerdir?

Artist with her father
Ziyad. Ebüzziya Tevfik
Bey took interest in
many art branches
during his years in exile
in Konya (below).

■ How did you turn to ceramic? Would

you become a ceramic artist at this
level if you had stayed in Turkey?

Level aside, let me rephrase it “Could
you have produced the same works?”
It would not be possible. Because there
is no high temperature soil in Turkey.
The soil cannot be found in most parts
of the world, only in limited areas like
Denmark, China, and Japan... How to
develop a skill without the material?

■ What are the cornerstones of your art
journey?

The most important cornerstone in my
art career may be moving to Denmark.
I learned a lot there. If I had not learned
what I learned in Denmark, I would not be
here today. I learned what looking, seeing
and quality is. After that, I came to realise
that I had learned nothing on ceramics
in İstanbul. The second cornerstone was
me opening the retrospective exhibition
in 2002 at the Copenhagen Museum
again in Denmark. More importantly,
the exhibition was transferred almost
entirely to İstanbul, Turkish and Islamic
Arts Museum and I can say it was the
exhibition that excited me the most...

■ Although your works are featured

in private collections, I know you
do not have any works in any
museums in Turkey. Does this
upset you?

I am not upset, I swear. But I do not
know if I resent or not. Sometimes I do
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Sanatçı, babası Ziyad
ile. Ebüzziya Tevfik Bey,
Konya’da sürgünde iken
birçok sanatla meşgul
olmuş (altta).
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Benim sanatımın en önemli köşe taşı
Danimarka’ya gidişim oldu diyebilirim.
Orada çok şey öğrendim. Danimarka’da
öğrendiklerimi öğrenmemiş olsaydım,
bugünkü ben olmazdım. Orada bakmayı, görmeyi ve kalitenin ne olduğunu öğrendim. Orada öğrendiklerimden
sonra İstanbul’da seramik adına hiçbir
şey öğrenmemiş olduğumu fark ettim.
İkinci köşe taşım da yine Danimarka’da
Kopenhag Müzesinde 2002’de açtığım

RÖPORTAJ | Interview

Alev Ebüzziya beş
yaşında iken, annesi
Vala Hanım, babası
Ziyad Bey ve kardeşi
Talha ile. Sanatçı, 1958
Brüksel Expo Fuarı
Türkiye Pavyonu’nda
görev aldığı sırada,
Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun mozaik
panosu önünde (altta).
Alev Ebüzziya is
five years old with her
mother Vala Hanım,
her father Ziya Bey
and her brother Talha.
Artist in front of the
mosaic panel by Bedri
Rahmi Eyüboğlu
while working in
1958 Brussels Expo
Fair Turkish Pavilion
(below).

retrospektif sergi olmuştur. Daha da
önemlisi o sergiyi, neredeyse olduğu
gibi İstanbul’a Türk ve İslam Eserleri
Müzesine getirebilmek ki beni bugüne
kadar en çok heyecanlandıran sergim
oldu, diyebilirim...
■ Özel koleksiyonlarda olmakla birlikte
Türkiye’de hiçbir müzede eseriniz
olmadığını biliyorum. Buna üzülüyor
musunuz?
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Vallahi üzülmüyorum. Ama alınıyor
muyum, alınmıyor muyum bilemiyorum. Bazen umursamıyorum bazen de
umursadığımı sanıyorum sanki... Avrupa’da birçok müzede işlerim var, kendi
yaptıklarımın sanat olduğunu anlatmak
gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Ama seramiğin sanat olmadığı gibi
bazı yargılar duyuyorum Türkiye’den…
Buna mesleğim adına üzülüyorum. Yaptıklarımın sanat olup olmadığını söylemek bana düşmez. Ama yaptıklarımın
kötü bir heykelden çok daha değerli olduğunu biliyorum.
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■ Siz, ünik bir eser ortaya
koyuyorsunuz, sonra bir firma o
eserinizi model alarak binlerce
çoğaltılıyor. Burada bir ikilem yok
mu?
Bu bir ikilem değil benim için. Ben o

not care, sometimes I think I care... I
have works in numerous museums in
Europe, I have never made efforts to
explain my works as art pieces. But
in Turkey some say that ceramics is
not art... I feel sorry in the name of
my own profession. It is not my place
to say whether what I make is art or
not. But I know that what I produce is
more valuable than a bad sculpture.

■ You produce a unique piece, then

a company makes a thousand
replicas modelling your work. Is
not there a dilemma?

This is not a dilemma for me. I do
not create artworks but make designs
for those companies, and that work
is replicated based on my design.
Therefore what is replicated is not

Patrick Müller
Hayatımda en iyi işimi yaptığımı hiçbir
zaman düşünmedim. Tek istediğim, bir
önceki yaptığımın ötesine geçebilmek.
Şöyle yapsaydım nasıl olurdu kuşkusu
hep var olmuştur. Tam olarak istediğimi yapabilmiş olsaydım şimdiye kadar,
yeni bir şey yapabilmem için bir sebep
kalmazdı. Bu kuşkudur beni canlı kılan. Kuşkum bittiği gün ben de biterim
herhâlde. Her açtığım sergi de yine bu
kuşkunun bir parçası aslında…

Artist working in her
workshop. Some of the
works Ebüzziya made
in 2000s (right).

my work, but my form and design. If
I put my signature under my work, no
matter how many replicas there are,
that is still my work. In fact, I enjoy the
fact that my designs enter thousands
of homes... It improves one to work
in industrial environments... You
are exposed to new technologies and
means... How would I be informed
about those in my workshop? During
the production phase, I also enjoy
working with the foreman exchanging
ideas.

■ Where are you in your art journey?

Can you say that “I have given my
best works”?

I have never thought in my life that
I have given my best work. All I
want is to surpass what I previously
made. There is always this doubt:
how would it turn out if I had done
something differently? If I could
create exactly what I had envisaged
until now, there would be no reason
to produce something new. This doubt
is what keeps me alive. The day I stop
doubting, it will probably be the end
for me. Each exhibition I open is a
part of this doubt...
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■ Sizce sanat serüveninizin
neresindesiniz. “En iyi işlerimi
yaptım.” diyebiliyor musunuz?

Sanatçı, atölyesinde
çalışırken. Ebüzziya’nın
2000’li yıllarda yaptığı
eserlerden (sağda).
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firmalara eser değil bir tasarım yapıyorum ve o tasarımım model alınarak
çoğaltılıyor. Dolayısıyla çoğaltılan benim eserim değil, benim formum, tasarımım. Ben yaptığım işe imzamı koyuyorsam ne kadar çoğalırsa çoğalsın
benim işimdir. Hatta hoşuma gidiyor
tasarladığım bir formun binlerce eve
giriyor olması... Endüstriyel ortamlarda çalışmak başka bir şeyler de katıyor
insana... Yeni teknoloji ve imkânları
öğreniyorsunuz… Atölyemde otururken bunlardan nasıl haberim olacak...
Üretim sırasında oradaki usta ile tartışarak, üretmek de ayrıca keyifli.
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BAŞLIKLAR Titles
İçinden Edebiyat Geçen Lezzet: Simit Literature Runs Through This Delicacy: Turkish Sesame Bagel
Türk Edebiyatından Paris’e Üç Katkı Three Contributions to Paris in Turkish Literature

Mustafa Özkan

Umberto Eco’nun
İSTANBUL’U

UMBERTO ECO’S İSTANBUL
Geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurladığımız Yazar
ve Düşünür Prof. Dr. Umberto Eco, dünyaca ünlü bir
semiyolog olmanın yanı sıra İstanbul hayranıydı. İtalyan
edebiyatçının “gördüğüm en etkileyici şehirlerinden
biri” dediği İstanbul’da bıraktığı izleri takip ettik.
Writer and Thinker Prof. Dr. Umberto Eco who passed
away recently, was a world-famous semiologist as well
as an Istanbul admirer. We followed the traces of the
Italian writer in İstanbul he described as “one of the most
fascinating cities I have ever seen”.

U

Umberto Eco was born in 1932. He admired literature, gastronomy
and knowledge. And Istanbul... He got acquainted with İstanbul
later in his life for which he expressed his “deep intellectual
feelings.” He visited Istanbul for the first time in summer of 1998
for his engrossing novel titled ‘Baudolino’ on Byzantine campaigns
and Crusades. His novel in which he extensively depicted Istanbul
has been translated into many languages, and received worldwide
attention. It is in fact pointless to introduce Umberto Eco today.
Italian writer who achieved fame with his first novel ‘Name of the
Rose’ published in 1980, started writing as a teenager. He was
one of the founders of Gruppo 63 in 1960s, adopting a pioneering
literary approach. Eco taught aesthetics in University of Torino,
and made a name for himself with the seminars he gave all around
the world from America to Brazil. Thinker who taught arts and

Umberto
Eco taking
a walk in
Istanbul
streets in
2013.

Gökhan Tan
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Umberto
Eco, 2013
yılında
İstanbul
sokaklarındaki
yürüyüşü
sırasında.
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mberto Eco, 1932 doğumluydu. Edebiyata, yemeğe ve
bilgiye düşkündü. Bir de İstanbul’a… “Derin entelektüel
duygular besliyorum.” dediği İstanbul ile geç tanıştı. Bizans ve Haçlı Seferleri üzerine yazdığı Baudolino adlı sürükleyici romanı için İstanbul’u ilk kez 1998 yılı yazında ziyaret etti.
İstanbul’a geniş yer ayırdığı bu eseri pek çok dile çevrildi ve
dünya çapında ilgi gördü. Aslında günümüzde Umberto Eco’yu
tanıtmaya çalışmak beyhude bir çaba. 1980 yılında yayımlanan
ilk romanı Gülün Adı ile ünlenen İtalyan yazar, edebiyat çalışmalarına ilk olarak gençlik yıllarında başladı. 1960’lı yıllarda
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İtalyan Yazar
Edmondo de Amicis.
Eco’nun İstanbul’da
gezinmeyi sevdiği
semtlerden biri de
Cihangir (altta).
Italian Writer
Edmondo De Amicis.
One of the districts Eco
liked touring in Istanbul
is Cihangir (below).
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öncü bir edebiyat anlayışını savunan
Gruppo 63’ün kurucuları arasında yer
aldı. Torino Üniversitesinde estetik
dersleri veren Eco, Amerika’dan Brezilya’ya dünyanın dört bir yanında verdiği
seminerlerle adından söz ettirdi. Son
olarak Bologna Üniversitesinde sanat
ve iletişim dersleri veren düşünür, hayatının son 20 yılında İstanbul ile ilgilenmekten hiç geri durmadı.
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“İSTANBUL’A ÂŞIK OLDUM”
Dünyanın ilk 100 entelektüeli arasında
yer alan Umberto Eco, İstanbul ile tanışma hikâyesini şöyle anlattı: “İstanbul’u
hiç görmemiştim ve aslında Bizans tarihine de hiç alışık değildim. Biliyor
musunuz ki bazı kitapları bazı yeni
yerleri keşfetmek için kullanırım. İşte
Baudolino’da da öyle oldu, İstanbul’a
gitmeye karar verdim. O sırada pek çok
Bizanslı seyyahın kitaplarını buldum
ve okudum. İtalya’da çok ünlü bir yazar
olan Edmondo de Amicis’in İstanbul
üzerine yazdığı kitap beni çok etkiledi. Adam iyi bir gazeteci, 1860’lardaki
İstanbul’u çok iyi anlatmış. Onu okudukça İstanbul’a âşık oldum. Sonraki
süreçte de zaten İstanbul’un dünyadaki
en güzel dört şehirden biri olduğuna
ikna oldum.” Kişisel üslubuyla İstanbul’u ilgi çekici biçimde betimlemeyi
başaran Eco’nun kitaplarıyla Türkiye’de geniş bir okur kitlesi kazandığı
biliniyor. Araştırmaları için seyahat etmeyi seven yazar, İstanbul hayranlığını
şu sözlerle ifade etmekten geri durmadı: “Hakkında sayısız kitap okuduktan
sonra İstanbul’a gelmenin eski zaman
seyyahlarının şaşkınlığını yeniden

communication in University of Bologna
before his retirement, continued to take
interest in Istanbul in the last 20 years of
his life.

“I FELL IN LOVE WITH ISTANBUL”
One of the top 100 intellectuals in the
world, Umberto Eco explained the story
of how he met with Istanbul for the first
time: “I had never visited İstanbul, and I
was not familiar with Byzantine history.
Do you know that I make use of some of
my books to discover new places? This
is what happened with ‘Baudolino’; I
decided to visit İstanbul. I discovered
and read numerous books written by
Byzantine travellers. The book famous
Italian writer Edmondo de Amicis wrote
on İstanbul inspired me deeply. He was a
good journalist and he depicted İstanbul
of 1860s so well. I came to fall in love with
İstanbul as I read his book. And later I got
convinced that İstanbul is one of the four
finest cities in the world.” Eco achieves to
describe İstanbul curiously in his personal
style, and has a wide audience in Turkey.
Writer likes to travel for research, and he
expresses his admiration for İstanbul as
follows: “I believe that visiting İstanbul
after reading countless books on it,
city will inspire me the awe of old-time
travellers. A trip to İstanbul leads to a
literary genre with its specific rules since
past. Maybe the reason is that: some
cities immediately embrace you before
giving you a chance to describe it from
afar and some slowly reveal themselves
as you approach, without shying away.
İstanbul is undoubtedly a city of the
latter kind. At least for those who arrive

duyuracağına inanıyorum. İstanbul’a
yolculuk, geçmişten günümüze kendi
özgü kurallarıyla yazınsal bir tür oluşturur. Belki de bunun nedeni bazı kentlerin kişiyi uzaktan tasvir etme imkânı
vermeden birdenbire içine alıvermesi
ve bazılarınınsa kendini sakınmadan
yaklaştıkça yavaş yavaş ortaya koymasıdır. İstanbul kuşkusuz ikinci tip kentlerden biri. En azından -bir zamanlar
olduğu gibi- denizden gelenler için…
Gemi, İstanbul Boğazı’ndan da gelse,
Çanakkale Boğazı’ndan da her durumda Haliç’in önünden geçerek, kenti çeşitli görüş noktalarından bir çeşit sinematografik kaydırmayla ortaya koyar.”

Umberto Eco known
to love Bosporus
and ferries, collected
information for his
novel ‘Baudolino’ in
Istanbul.

by the sea – as this was the only way
once... The ship may follow Bosphorus
or Dardanelles Strait, but it passes by
the Golden Horn and manifests the city
through a cinematographic zoom from
various observation points.”

CITY BATHING IN SUNSET
Umberto Eco known to enjoy walking the
streets of Istanbul, especially the streets of
Taksim and its vicinity, and depicting his
time in the city with seven hills in a literary
language: “As I crossed the Marmara Sea
in a ferry I caught on the Asian coast, city
passed before my eyes in mid-day and
there was no fog. If there were fog, not the
streets and villages Edmondo de Amicis
saw but the synergy of domes, minarets
and other modern buildings would
emerge as the fog gradually cleared...
And a few hours after my arrival, I
climbed up to the top of Galata Tower
and witnessed the city bathing under
the light of the sunset.” Eco relaying
that he also benefited from impressions
of Gérard de Nerval, Théophile Gautier,
Gustave Flaubert and Pierre Loti next
to Edmondo de Amicis in his İstanbul
visits, is naturally not indifferent towards
Turkish literature. Renowned thinker who
expresses his admiration for the novels by
Nobel Literature Prize winning Turkish
writer Orhan Pamuk, uttered the titles of
two books: he described Pamuk’s novel
‘My Name is Red’ as a perfect example
of the rhetorical literary technique in
which he depicts images using words.
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Boğaziçi’ni ve
vapurları sevdiği
bilinen Umberto Eco,
Baudolino adlı romanı
için İstanbul’da bilgi
toplamıştı.
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GÜN BATIMINDA YIKANAN KENT
İstanbul’da özellikle Taksim ve çevresindeki sokaklarda gezinmeyi sevdiği
bilinen Umberto Eco, yedi tepeli şehirde geçirdiği zamanı edebî bir dille tasvir etmeyi seviyordu: “Asya kıyısından
vapurla Marmara Denizi’ni aşarken,
kentin gözlerimin önünden aktığı an,
günün ortasıydı ve sis yoktu. Eğer sis olsaydı, yavaş yavaş dağılırken ortaya Edmondo de Amicis’in gördüğü sokaklar
ve köyler değil ama kubbelerin, minarelerin ve diğer modern binaların birlikteliği çıkardı… Bununla beraber gelişimden birkaç saat sonra, Galata Kulesi’nin
tepesine çıktım ve gün batımının ışığıyla yıkanan kenti gördüm.” İstanbul gezilerinde Edmondo de Amicis dışında
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Beşiktaş sokakları,
Eco’nun izlerini taşıyan
yerlerden. Umberto
Eco’ya göre Masumiyet
Müzesi, İstanbul’u tanımak
için uğranması gereken
mekânlar arasında
(sağda).
Beşiktaş streets are
places bearing traces
of Eco. According to
Umberto Eco, Museum
of Innocence is among
destinations one must visit
to get to know Istanbul
(right).
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Gérard de Nerval, Théophile Gautier,
Gustave Flaubert ve Piyer Loti’nin izlenimlerinden faydalandığını bizlere
aktaran Eco, şüphesiz Türk edebiyatına da kayıtsız değildi. Nobel Edebiyat
Ödüllü Türk Yazar Orhan Pamuk’un
kitaplarını çok beğendiğini dile getiren ünlü düşünür, iki kitabın adını telaffuz etmişti: Pamuk’un Benim Adım
Kırmızı isimli romanını, resimleri
kelimelerle anlatan o retoriksel edebî
tekniğin mükemmel bir örneği olarak
tanımlamıştı. Kendisinin de bu tekniği çok sevdiğini dile getiren yazar, “bir
de Masumiyet Müzesi elbette” deyip
eklemişti: “Pamuk’un romanları arasında benim için duygusal anlamda
en ilginç olan odur.”
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GALATA ÇEVRESİNDE
Bir şehri keşfetmenin en iyi yolunun
sokaklarında kaybolmaktan geçtiğine
inanan Eco, bu yöntemle İstanbul’da
hayal ettiğinden çok daha fazlasını
bulduğunu ifade etti. O, İstanbul’daki uzun yürüyüşlerini şöyle bahsediyordu: “Galata Kulesi’nin çevresinde
hayallere dalarak kuzeydoğuya doğru
tırmanırken semazenlerin sema ayinlerini görebildim. Kendime Haçlıların nerede karargâh kurmuş olabileceklerini sorarken, İstiklal Caddesi
çevresindeki kafelerin ve restoranların gece yaşamını keşfettim. Haçlıların geldiklerinde karaya çıktıkları

Writer also expressing his love for this
technique, said “and of course ‘Museum
of Innocence’ and added the following:
“It is the most interesting one among
Pamuk’s novels in the emotional sense.”
AROUND GALATA
Eco believed that the best way to discover
a city is to get lost in its streets, and
expressed that he discovered more than
he had imagined in İstanbul this way.
He explained his long walks around
İstanbul as follows: “As I was going
up towards North-east, daydreaming
around Galata Tower, I could witness the
rituals of the whirling dervishes. As I was
asking myself where Crusaders could
have established their headquarters, I
discovered the nightlife in the cafés and
restaurants on İstiklal Street. As I visited
the coast where Crusaders landed, I
suddenly found myself in Kadıköy. This
mosaic of people De Amicis observed
on the Galata Bridge and got thrilled,
their attire, some kind of ethnic jazz by
Anatolian villagers with tanned faces,
young people wearing headscarves,
naked legs, sailors...” Eco’s interest in
Turkey is not limited to İstanbul. He took
close interest in Turkish people, ancient
Anatolian civilizations and the future
of Turkey as well. Mr. Umberto seeing
Turkey as a bridge between Europe and
Asia, said, “Your country has all the
blessing and the flaws a bridge is bound

Eco, Galata
Kulesi’nde gün batımını
izlemeyi sevdiğini
söylüyordu. Umberto
Eco (altta).

to have.” Eco added “It suffices to read
Orhan Pamuk’s books to acknowledge
the ongoing tensions between the old
traditional structure and the eagerness
to become European. I got the impression
that most Turkish people would like to
become European on one side, but are
also willing to preserve their traditions.”
Gökhan Tan who met with and took
photographs of the famous thinker in
İstanbul in 1998 and 2013, confirms.
He was inspired by Turkey but he also
cared for it. He admired the rich cultural
background of the country, and produced
ideas to carry Turkey further. So with this
purpose, he did not only praise Turkey.
He did not refrain from explaining what
he thought was wrong. For instance, it is
not difficult to sense the protectiveness of
a father who dearly loves his one and only
child in his quote “You demolish İstanbul
more than necessary.” Is it wrong?
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Eco said he enjoyed
watching sunset from
Galata Tower. Umberto
Eco (below).
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kıyıyı ziyaret ederken kendimi ansızın
Kadıköy’de buldum. Edmondo de Amicis’in Galata Köprüsü üzerinde görüp
heyecanlandığı milletlerin bu mozaiği
ve giysileri, yüzleri güneşten yanmış
Anadolu köylülerinin oluşturduğu bir
tür etnik caz, başları örtülü gençler, açık
bacaklar, denizciler…” Eco’nun Türkiye’ye ilgisi sadece İstanbul ile sınırlı değildi. O, Türk insanıyla da Anadolu’nun
kadim uygarlıklarıyla da Türkiye’nin
geleceğiyle de yakından ilgiliydi. Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında bir
köprü işlevi gördüğünü söyleyen Bay
Umberto, “Ülkeniz, bir köprünün kaderindeki bütün şanslara da kusurlara da
sahip.” diye konuştu. “Orhan Pamuk’un
kitaplarını okumak bile eski geleneksel
yapı ile Avrupalı olma hevesi arasındaki
süregiden gerilimleri anlamak için yeterli.” diyen Eco şu sözleri dile getirdi:
“İzlenimim o ki çoğu Türk insanı bir
yandan Avrupalı olmak istiyor ama bir
yandan da geleneklerinden vazgeçmek
istemiyor.” Ünlü düşünür ile 1998 ve
2013 yıllarında İstanbul’da iki kez buluşup fotoğraflarını çeken Gökhan Tan
bu bilgileri doğruluyor. O, Türkiye’den
ilham bulan ama bir o kadar da dert
edinen biriydi. Bu toprakların zengin
kültürel birikimine hayranlık duyuyor,
Türkiye’nin daha iyiye, daha güzele
gitmesi için fikir üretiyordu. Bu bakımdan söyledikleri sadece methiyelerden
ibaret değildi. Yanlış gördüklerini aktarmaktan da çekinmiyordu. Mesela
“İstanbul’u çok fazla yıkıyorsunuz.” sözünün altında biricik evladını çok seven
bir babanın koruyuculuğunu fark etmek
zor değil. Öyle değil mi?
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İÇİNDEN EDEBİYAT GEÇEN LEZZET:

Simit

LITERATURE RUNS THROUGH THIS DELICACY: TURKISH SESAME BAGEL
Ayşe Nur Azca

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan susamlı halka, Osmanlı döneminde yapılmış;
o günlerden bugüne pek çok edebî türe ilham vermiştir.
This sesame ring known as “simit” with an important place in Turkish culture, was in the
Ottoman period; from then on it has inspired numerous literary genres.
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stanbul’un geçmişten bugüne sessiz tanıklarıdır simitçiler. Her köşe
başında, vapur çıkışlarında, duraklarda bir simitçi mutlaka vardır. Belki
de en iyi onlar tanır İstanbul’u. Semt
semt, mahalle mahalle, adım adım
bilirler bu koca şehrin huyunu. Kimindir bu şehir? Elbette kokusunu en
iyi bilen simitçilerin… Muhakkak en
büyük yoldaşları da simitleridir. Hani
derler ya, gezgin olmanın da bir adabı vardır; işte simitçiyi diğer sokak

Simit-vendors are the silent historians
of Istanbul from past to our day. A
Simit-vendor can surely be found at
every corner, outside ferry quays, at bus
stops. They may be the ones to know
Istanbul the best. They know the nature
of this megacity district by district,
neighbourhood by neighbourhood, step
by step. Who does this city belong to?
Of course to Simit-vendors who know
its odour the best... There is no doubt
that their greatest companions are their

Seyyar simit arabası,
Taksim İstiklal Caddesi’nin
değişmez unsurlarından
biri.
Bagel sellers are
invariable elements on
Taksim Istiklal Avenue.

As Nazım Hikmet said, “you should live
simply, as if your life will end one day,
simply, with tea, Simit and cheese...” This
is what Simit is; it might be a guest of a
rich table or a poet’s verse. Of course, we
also have Simit-vendors who tell verses.
They tour the streets day and night, and
their humour accompanies. Our writers
have not refrained from this. Ahmet
Hamdi Tanpınar is one of those who made
a mark on the passing time with Simit:
“Now there are no more lamp or lamp
glass selling old men, Simit-vendors, or
pitcher, glass, plate vendors. Simit-vendor
does not carry a lantern at nights, and is
clueless as to how to tell a verse.”
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Nazım Hikmet’in dediği gibi, “basit yaşayacaksın basit, sanki bir gün
yaşamın sona erecekmiş gibi basit,
çay, simit ve peynirle…” Simit böyledir işte, zenginin kahvaltı sofrasına da bir şairin mısralarına da misafir olabilir. Bunların yanında bir de
manidar simitçilerimiz vardır elbet.
Gece gündüz demeden sokak sokakdolaşmalarına bir de nüktedanlıkları
eklenmiştir. Mamafih yazarlarımız
bunun da gerisinde durmamışlardır.
Ahmet Hamdi Tanpınar, geçip giden
şu zaman dilimine simitle ilgili bir
çentik atanlardan olmuştur: “Artık ne
lâmba ve lâmba şişesi satan ihtiyar,
ne simitçi, ne de sürahi, bardak, tabak satanlar kalmadı. Simitçi geceleri
fener taşımıyor, hele mâni düzmesini
hiç bilmiyor.”

Simits. They say that there is an etiquette
to being a traveller; what distinguishes
them from other street-vendors, and
make them look proud is hidden in the
Simit counters they carry over their
heads. The view of a small counter on
which Simits are lined up, embraces
all without discriminating whether they
are rich or poor, student or civil servant,
good or bad. They are the ones who know
the city streets, markets, booksellers and
most importantly its locals the best. The
city locals visit them in no time just the
same; for instance, a photographer is
quite likely to take a photograph of Simit
or the vendor when streets or people
are mentioned. And it is not only Simit
but also its faithful friend tea, a subject
of verses written by countless Turkish
writers.
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satıcılarından ayıran, onlara vakur bir
hava veren başlarında taşıdıkları simit
tahtalarında gizlidir. Bir ufak tezgâh
ile sıra sıra dizilen simidin görüntüsü yoksul zengin, öğrenci memur, iyi
kötü demeden herkese kucak açar.
Onlar şehrin sokaklarını, pazarlarını,
kitapçılarını en mühimi de insanını en
iyi tanıyanlardır. Aynı şekilde şehrin
insanı da soluğu hep onların yanında alır; bir fotoğrafçı mesela İstanbul,
sokak ya da insan denince büyük olasılıkla simit ya da simitçinin fotoğrafını çeker. Yalnız simit mi onun can
yoldaşı, çay da birçok edebiyatçımızın
mısralarına konu olmuştur.
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Sadece simidin değerini şairlerimizle yazarlarımızla ölçemeyiz. Ufak bir
ayrıntı gibi gözüken bu susamlı halka,
kültürümüzde önemli bir yere sahiptir;
bilmeceler, fıkralar, maniler… Her biri
büyüklerimizden bize geçen, bizi biz
yapan değerlerimizdir. İşin hoş tarafı
ise Türkçenin kafiye güzelliği ile ilkokul çocuklarının ağzında dolaşan ve
duyan herkesin yüzünde gülümsemeye
sebep olan bu bilmecelerimizdir.
Cankurtaran halkası
Susamdandır markası,
Kimseye karşı yoktur
Gösterişi, cakası…
Özellikle bir bahar günü ise elinizde bir
simit, güzelliği ile gözlerinizi dolduran
pembe-mor erguvan ağaçları ve eşsiz boğaz manzarası. Yalnız bahar mı? Kışın o
muhteşem soğuğuna bu iki eski dost ve
bir de Nuri Pakdil’in Osmanlı Simitçiler
Kasîdesi kitabı içinizi ısıtmaya yetmez
mi? İki yakası bir araya gelmeyen şehri,
vapurla bir araya getirmeye çalışanlar
bilir, simidin tadı ona eşlik edenlerle ortaya çıkar. Kahvaltınıza eşlik eden martılar, sizin için gökyüzünde muhteşem
bir şölen sunar. Artun Ünsal’ın deyimiyle de “susamlı halka, herkesi çeker kendine” der ve simidin tarihini de sizinle
paylaşmak isterim.

İngiliz İllüstratör
Warwick Goble’ın (18621943) Simitçi adlı eseri.
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‘Bagel Seller’ by English
Illustrator Warwick Goble
(1862-1943).
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SİMİDİN TARİHİ
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam serpilmiş çörek anlamına gelen simit, Arapça “has beyaz un” anlamındaki “samīd” sözcüğünden gelmektedir.
Osmanlı coğrafyasında simide, simid-i
halka denmiştir. Farklı coğrafyalarda
simit, kuluri (Yunanistan); gevrek (Bulgaristan); çeyrek (Sırbistan); covrigi
(Romanya) olarak anılır. Balkanlardan
olan göçlerle İzmir’de simide gevrek
dendiği düşünülmektedir. Osmanlı döneminde Bursa’dan gelen “has beyaz
unun” sarayda dağıtımını yapan kişiye
“simitçibaşı”, unun saklandığı yere ise
“simithane” denmiştir.
Simidin kayıtlı olduğu ilk belge, 1593
tarihli Üsküdar Şeriye Sicili’nde has
undan yapılmış halka biçimindeki bir
çeşit ekmek “simid-i halka” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu belgede simid-i
halkanın ağırlığı ve fiyatı belirlenmiş-

We cannot measure the value of Simit
through what Turkish poets and
writers said about it. This sesame ring
that appears as a minor detail has an
important place in our culture; puzzles,
jokes, verses... Each is an asset inherited
to us, what makes us “us”. What is
pleasant is puzzles, told by elementary
school kids catchy due to the beauty
of Turkish rhymes and put a smile on
everyone’s faces who hears them.
Ring of the lifesaver
Its brand comes from sesame
It does not show off
Or flaunt to anyone...
Especially if it is a spring day, you have
a Simit in your hand, pink-purple Judas
trees catch your eyes with their beauty,
and the unmatched Bosporus view is
before you. Only spring? Will these two
old friends and Nuri Pakdil’s ‘Osmanlı
Simitçiler Kasîdesi’ (Ottoman Simitmakers Eulogy) suffice to warm you
inside, also in the spectacular cold of
winter? Those on a ferry to connect the
city with two sides that don’t meet, know
that Simit can be enjoyed with those who
accompany it. Seagulls who join you
in breakfast, perform a visual feast in
the sky for you. In Artun Ünsal’s words
“sesame ring attracts everyone,” and I
would like to share the history of Simit
with you.

THE HISTORY OF SİMİT
Ring-shaped pastry usually sprinkled with
sesame, the term Simit is derived from the

Arabic word “samīd” which means “pure
white flour”. Simit was referred to as “Simit
ring” in the Ottoman lands. Simit has
different names in different regions, and
is called Kuluri in Greece, gevrek (crisp)
in Bulgaria, çeyrek (quarter) in Serbia and
covrigi in Romania. It is thought that Simit
is referred to as “gevrek” in Izmir because
of the Balkan immigrants. In the Ottoman
period, those who distributed “pure white
flour” from Bursa were called “master
Simit-maker” and the place where flour
was kept was called “Simit-house”.

Sultan İkinci Süleyman zamanında saraya her gün 30 adet simidin gönderildiği,
Mutfak Defteri’ndeki kayıtlarda geçmektedir. Hekim Bereket, Türkçe el yazması
tıp kitabı olan Tufet-i Mubariz adlı eserinin son kısmında “Tabiatname” bölümünde yemek çeşitlerinden ve hamur
işlerinden bahsederken simitten de bahsetmektedir.
Simidin ilk kez Kanuni Sultan Süleyman
devrinde yapıldığı söylenir. Simidin ilk
mucidinin, Mihrimah Sultan’ın kızı
Ayşe Hanım Sultan ile evli olan Sadrazam Şemsi Paşa olduğu düşünülmektedir. Rivayete göre, Kanuni Sultan Süleyman devrinde sarayın mutfaklarında
pişen yemekleri denetleyen Şemsi Paşa,
bir gün çalışan hanımlardan birinin torbasında bir şey görür ve ne olduğunu
sorduğunda susam cevabını alır. Paşa,
saray tabiplerinden susamın fayda ve
zararlarını araştırmalarını ister. Yararını
öğrendiğinde, mutfakta yoğrulan hamurun bir kısmıyla bugünkü simidi pişirir
ve yedi gün boyunca kendisi yiyerek bu
yeni gıdanın lezzetini ve yararını test
eder. Ardından padişahın huzuruna çı-

The replacement of the word “simit” with
“ring” occured after a very long time. The
word “Simit” is used for the first time in
the 18th century sources instead of Simit
ring. Highly in demand in palaces in those
years, Simit was also well-liked among the
commoners.
In ‘Mutfak Defteri’ it is registered that 30
Simits would be sent to palace every day
in the period of Sultan Suleiman II. Hekim
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“Halka” kelimesinin yerini “simit”e bırakması uzun zaman sonra gerçekleşmiştir. İlk kez 18. yüzyıl kaynaklarında,
simid-i halka yerine sadece “simit” denildiği görülmektedir. Bu yıllarda saraylarda talep gören simit, halk tarafından
da sevilmektedir.
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tir. Ağırlığı,135 dirhem (432 gram) ve fiyatı ise 1 akçe olarak kaydedilmiştir.

The first document in which Simit was
mentioned dates back to 1593, and is
featured in Üsküdar Religious Registry. It
is defined as a ring-shaped bread variety
made of pure flour. The Simit ring’s weight
and price is specified in this document.
Its weight is recorded as 135 dirham (432
grams) and its price as 1 mite.
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karak farklı bir yiyecek icat ettiğini söyler. O zamanlarda yanında çay içilmese
de Kanuni Sultan Süleyman, kendisine
sıcak sıcak sunulan simidin tadından
pek hoşlanır.
Osmanlı sultanlarının, ramazan ayında iftarda verilen yemekten sonra yollarda saf tutan askerlere simit ikram
ettikleri de bilinmektedir. Osmanlı
coğrafyasında simit, sultan armağanı
olacak kadar kıymetlidir. Bir yandan
da saray mutfağının en değerli üyesidir. Yeniçeriler, simid-i halkayı bolca
tüketmişlerdir. Sekban Sınıfı’nın fırınında görev alan yeniçerilere “simitçi”, saray fırınında çalışanlara ise “simitçi ustası” denmiştir.
EDEBİYATTA SİMİT
Simit bu hoş tadıyla Evliya Çelebi’nin
meşhur eseri Seyahatname’ye de konu
olur. Eserde, seyyah bu yiyecekten, “simid”, “simidi nam-ı çörek”, “simid-i
halka” olarak bahsetmiştir. Seyahatname’de ayrıca simit çeşitlerinin yanı sıra
esnafları da anlatılmıştır. Büyük olan
simide araba tekerleği kadar benzetmesini yapan Evliya Çelebi, küçük olan
simide hurda simit demiştir.
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Düzyazılarıyla tanıdığımız Nuri Pakdil,
Sükût Sûretin’i adlı şiir kitabını yayınladı. Bu şiir kitabını Ahid Kulesi ve Osmanlı Simitçiler Kasîdesi adlı eserleri
takip etti. Kur’an-ı Kerim’den bir ayet
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Bereket mentions Simit among dishes and
pastries in the last section “Tabiatname”
of his Turkish handwritten medical book
‘Tufet-i Mubariz’.
It is said that Simit was made for the
first time in the period of Suleiman the
Magnificent. It is thought that the inventor
of Simit is Grand Vizier Şemsi Pasha who
was married to Mihrimah Sultan’s daughter
Ayşe Hanım Sultan. Rumour has it “Şemsi
Pasha, who used to inspect the meals
cooked in palace’s kitchen in the period of
Suleiman the Magnificent, saw something in
the bag of a lady who worked in the kitchen
one day, and upon asking what that is, the
lady replied ‘sesame’. Pasha requested from
palace doctors to research the benefits and
harms of sesame. Upon realising its benefits,
he baked the Simit we still consume today
using a part of the dough kneaded in the
kitchen, and tested the flavour and benefits
of this new food eating it for seven days.
Then he appeared before the Sultan to
introduce this distinct pastry he invented.
Although tea was not served along Simit
then, Suleiman the Magnificent enjoyed the
taste of the Simit served hot.”
It is known that Ottoman sultans offered
Simits to troops standing guard on the
roads after the iftar meal served in
the month of Ramadan. In Ottoman
geography, Simit was precious enough
to be a gift by the Sultans. On the other
hand, it is the most prized member of the
palace kitchen. Janissaries consumed
plenty of Simit rings. The janissaries who
worked in the bakery of Sekban Class
were called “Simit-makers”, those who
worked in palace bakery were called
“master Simit-makers”.

SİMİT IN LITERATURE
Simit was also mentioned in the famed
book ‘Seyahatname’ by Evliya Çelebi
with its pleasant flavour. In the book, the
traveller referred to this food as “Simit”,
“pastry called Simit”, and “Simit ring”.
The vendors were also depicted in
‘Seyahatname’ next to Simit types. Evliya
Çelebi who likened the large Simit to a
cartwheel, called the small one “scrap
Simit”. Nuri Pakdil famous with proses,
published his poetry book titled Sükût
Sûretin. His books ‘Ahid Kulesi’ and
‘Osmanlı Simitçiler Kasîdesi’ followed this

Osmanlı Simitçiler Kasîdesi methiye türünün güzel bir örneğidir. Saray
mutfağının değerli üyesi simid-i halka
övülerek anlatılmıştır. Beyitte geçen pir
kelimesi simitçilerin üstadı, Reyhan-ı
Hindî’dir.
Geleneksel yiyeceklerimiz hakkında
eserler yayınlayan Artun Ünsal, Susamlı Halkanın Tılsımı kitabıyla simidin
kökeni, geçmişi ve bugünü hakkında
detaylı bilgileri veriyor. Simit kelimesinin nereden geldiğini, simidin ilk mucidinin kim olduğu, Türk kültüründeki ve
tarihindeki yerini inceleyen yazar, geleneksel ve şimdiki simitler arasındaki
farklara da değiniyor. Ayrıca simit çeşitlerini, üretim tekniklerini ve yüzyıllara
göre değişimini de gözler önüne seriyor.

The colour of labour that bakes sesame
That red colour still comes from Pîr
‘Osmanlı Simitçiler Kasîdesi’ is a fine
example to eulogy genre. The prized
member of palace kitchen, Simit ring is
praised. The term “pir” in the couplet is
the master Simit-maker, Reyhan-ı Hindî.
Artun Ünsal who released a book on
our traditional dishes, gives detailed
information on the origins of Simit, its
past and present in his book ‘Susamlı
Halkanın Tılsımı’. The writer who held
research on the origin of the term Simit,
its first inventor, its place in Turkish
culture and history, also addresses the
differences between the traditional and
modern Simits. In addition, the book sheds
light on Simit varieties, Simit production
techniques, and its development
throughout centuries.

20 Ocak 1849 tarihinde
yayınlanan London News
gazetesindeki çizimde
Osmanlı esnafı arasında
simitçi de yer alıyor.
Bagel-sellers were
among the Ottoman
tradesmen depicted in an
illustration published in
London News on January
20,1849.
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Emeğin susamı pişiren rengi
Ağıyor Pîr’den hâlâ o kırmızı

poetry book. The book ‘Osmanlı Simitçiler
Kasîdesi’ that begins with a verse from the
Holy Koran, is weaved with couplets, and
one page is allocated to each couplet. The
right pages of the book are left empty, and
the work comprises of 26 couplets. The
work refers to Simit as follows:
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ile başlayan Osmanlı Simitçiler Kasîdesi kitabı beyitlerle örülmüş ve her beyit
için bir sayfa verilmiştir. Kitabın sağ
yüzü boş bırakılarak 26 beyitten oluşan bir eser meydana getirilmiştir. Eser
simitten şöyle bahseder:
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TÜRK EDEBİYATINDAN

Paris’e Üç Katkı

THREE CONTRIBUTIONS TO PARIS IN TURKISH LITERATURE
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Melih Uslu
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Murat Art

Üç kuşak, üç yazar, üç bakış: Ahmet Haşim, Enis Batur, M. Orhan Okay… Türk edebiyatında
farklı ekolleri temsil eden bu üç ismi buluşturan ortak nokta, Paris tutkusu. Onların yazdıkları
aynı zamanda Türk edebiyatında Paris’in karşılığı anlamına geliyor.
Three generations, three writers, three perspectives: Ahmet Haşim, Enis Batur, M. Orhan Okay…
The common ground for the three names representing distinct schools in Turkish literature, is their
passion for Paris. What they wrote also represent Paris in Turkish literature.

Prosperous eight-ten storeys tall giant
buildings all in the same architecture,
with fine stones laid above a level, coal
black with the dust coming down...
Endless avenues as wide as Sultanahmet
Square, paved with asphalt or wood or
occasionally granite, stretching out in
every direction with or without trees...
Mesmerising shops, cafés, theatres,
museums, gardens, parks, sculptures,
monuments, arches... Historical
churches dating back to centuries ago
with arrows piercing black clouds, with
marbles like lace. Within this frame that
becomes an illuminated architecture
with yellow, red, dark blue lights as
soon as the night falls, an active crowd
fills the streets almost at all hours of the
day, immaculate, pretty, well-behaved,
calm like ants... In this crowd there
are a thousand different people from
all corners of the world, world-known
scholars, poets, writers, artists, business
women, students of all ages. They fill
the Paris streets with the sound of their
numerous dialects resembling buzzing
night bugs swarmed around a giant lit
torch. ‘Paris, Frankfurt…Or nothing’
(Notos).

Notre Dame
Katedrali’nin çevresindeki
kafeler yazarların uğrak
noktası.
Cafes around Notre
Dame Cathedral are
frequented by writers.
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aştan başa mamur, sekiz on katlı, bir hiza üzerine dizilmiş asil
taştan, havadan çöken tozlarla simsiyah, aynı mimaride koskoca
apartmanlar… Sultanahmet Meydanı
genişliğinde, asfalt veya tahta ve nadiren granit döşeli, şehrin her istikametine uzanan, ağaçlı, ağaçsız, sonu
gelmez caddeler… Akla şaşkınlık
veren mağazalar, kahveler, tiyatrolar,
müzeler, bahçeler, parklar, heykeller,
abideler, taklar… Okları siyah bulutları delen, mermerleri dantela hâline
getirilmiş asırlardan kalma tarihî kiliseler. Gecenin karanlıkları iner inmez baştan başa sarı, kırmızı, lacivert
ışıklardan oluşan ışıklı bir mimariye
dönüşen bu çerçeve içinde, günün hemen her saatinde caddeleri dolduran
tertemiz, güzel, terbiyeli, endişesiz
karıncalar gibi faal bir insanın kalabalığı… Bu kalabalıkta, ismi bütün dünyaca tanınmış âlimler, şairler, edipler,
sanatkârlar, iş kadınları, her yaşta talebe ve her iklimden gelmiş bin bir
insan numunesi var. Bunlar büyük
bir meşale etrafına üşüşmüş vızıltılı
gece böcekleri gibi Paris caddelerini
muhtelif lehçelerinin gürültüsüyle
doldurur. Paris, Frankfurt… Yahut hiç
(Notos).

PARIS, OR NOTHING!
AHMET HAŞIM
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PARIS, YAHUT HIÇ!
AHMET HAŞIM
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OSMANLI MÜELLIFLERINDEN
NOTLARLA
ENIS BATUR

T

ürk sanatçılarının bibliyografik, biyografik verilerinden elde
ettiklerim yan yana geldiğinde
ciddi bir nüfus çıktı ortaya: Son 150
yıl içinde Paris’te yaşamış, buraya
kaçmış ya da gönderilmiş gençlerin
sayısı şaşılası ölçüde kabarık: Mühendis, doktor, asker, ressam, besteci,
yazar, tarihçi, sosyolog kaynıyordu
ortaya çıkardığım dökümde (yalnızca
ressamlara bakarsak: 1900-1930 arası
40’ı aşkın genç inmiş kente).
Geçen yüzyıldan gelenler, benim
açımdan ayrı bir merak konusu oluşturuyor, haklarında pek bir şey bilemediğimiz için: Şeker Ahmet Paşa-hem de 1870’lerde- yedi yıl tam ne
yaptı Paris’te, nerede ve nasıl yaşadı,
günlerini geçirdi; Osman Hamdi, Halil
Paşa, İsmail Hakkı Oygar, İhsan Özsoy
için de geçerli bu merakım.
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Muhsin Akgün
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Onların hiçbir sokakta kayıtları yok,
bizde kayıtları oldu mu ki burada olmasını bekleyelim? Bilmiyorum. Melih Bey’in girişimiyle Closerie’ye çıkılan Yahya Kemal plaketi hâlâ duruyor
mu, bir ara gidip bakacağım. Paris’te
on bir yılını geçiren Yahya Kemal’in
buradaki yaşamı hakkında çok az şey
bilmemizin bir nedeni kendisiyse, bir
nedeni de çevresindekilerin meraksız

WITH NOTES BY OTTOMAN
AUTHORS
ENIS BATUR
A considerable population is formed
when I collocated what I obtained
from biographical, bibliographical
information on Turkish artists: The
number of young people who lived in,
fled or sent to Paris within the last 150
years is surprisingly high: The inventory I
put together was teemed with engineers,
doctors, soldiers, artists, composers,
writers, historians, sociologist (only
artists: young people exceeding 40 came
to the city between years 1900-1930)
Particularly those in the last century
arouse my interest, because we do not
know much about them, for example
what Şeker Ahmet Pasha-and in 1870sdid in those seven years he spent in
Paris, where and how he lived, what he
spent his time: the same goes for Osman
Hamdi, Halil Pasha, İsmail Hakkı
Oygar, İhsan Özsoy.
They are not recorded on any of the
streets; can we expect that even when
that was not the case here? I do not

know. I will check out sometime if Yahya
Kemal’s plaque which was placed on
Closerie by initiation of Melih Bey is still
there. One reason why we know so little
about Yahya Kemal’s life in Paris who
spent eleven years in the city is him, and
the other is those surrounding him being
utterly indifferent. Our people began
leaving traces after 1950s, although to
a certain extent; and the way things are,
these will turn to dust and vanish.
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PARIS HATIRALARI
Abdülhak Şinasi Hisar’ın defterlerindeki gezi ve anı parçaları arasından
çıkan Paris Hatıraları. Öyle sanıyorum ki bir kitap projesi için oldukça
savruk biçimde düşülmüş notlar. Büyük boşluklar göze çarpıyor aralarında. Hisar’ın, Paris’e duyduğu ölçüsüz
tutkuyu ifade eden pasajların yanında ilginç anekdotlar, alıntılar dolduruyor sayfaları. İlk defa 1909’da gelmiş şehre. Sonraki gidişlerinde düş
kırıklığı yaşamayacak kadar değişime
hoşgörülü, anılarına tutsak. Şair Nigâr Hanım’ı, Rue de la Pompe’da, Mısırlı bir prensesin evinde ziyaret ediyor bir seferinde. Paris’te kendisinden
önce yaşamış Türkleri sayıyor: Hoca
Tahsin Efendi, Hayrullah Efendi, Abdülhak Hamid, Şerif Paşa, Ziya Paşa,
Naum Paşa, Ahmet Rıza, Sezai Bey,
Sebahattin… Bir de ekliyor: Ressam
Muhiddin Bey, saati bozulunca Paris’te yaptırtacağını düşünerek tamir
ettirmezdi.” Paris, ecekent (Remzi).
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olmasından kaynaklanıyor. Bizimkiler, o da bir ölçüde, 1950’lerden sonra
iz bırakır oldular, onlar da bu gidişle
toz olacak, dağılacaklardır.

PARIS MEMOIRS
‘Paris Memoirs’ from travel writings and
memory fragments in Abdülhak Şinasi
Hisar’s notebooks. I presume these are
blowzy notes for a book project. There
are large spaces in between that catch
the eye. Next to passages in which Hisar
expresses his unmeasured passion
for Paris, interesting anecdotes and
excerpts fill the pages. He visited the
city for the first time in 1909. In his
following trips, he was tolerant enough
not to feel disappointed, a prisoner of
his memories. One time he visits Poet
Nigâr Hanım in Rue de la Pompe, at the
mansion of an Egyptian prince. He tallies
up the Turks who lived in Paris before
him: Hodja Tahsin Effendi, Hayrullah
Effendi, Abdülhak Hamid, Şerif Pasha,
Ziya Pasha, Naum Pasha, Ahmet Rıza,
Sezai Bey, Sebahattin… And he adds:
Painter Muhiddin Bey would not have
his watch fixed when it broke down,
thinking he would have it fixed in Paris.
‘Paris, ecekent’ (Remzi).
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SEINE KIYILARI
M. ORHAN OKAY

BANKS OF SEINE
M. ORHAN OKAY

ransa’nın ikinci büyük nehri olan
Seine, Paris yakınlarından doğar,
güneydoğudan şehre girer, büyük
bir kavis yaparak şehrin ortasından geçer, güneybatıya uzanır. Oradan kuzeye doğru büyük bir kavis daha çizerek
şehrin dışına çıkar ve hep kavislerle
Manche sahilinde Havre Limanı’na
ulaşır. Böylece kuzeydoğu hariç, Paris’i
hemen her yönünden sarmış olur. Genişliği ve sakin akışı sebebiyle önemli
bir ulaşım yoludur. Geçen yüzyıla kadar bayağı büyük yolcu ve yük gemileri
Havre ve Paris arasında çalışırmış. Böylece Paris o zamanlar Fransa’nın ikinci
büyük limanı imiş. Bugün ise bizdeki
mavnaların çok büyüğü deniz araçlarıyla sadece yük nakliyatı yapılıyor.
Geniş kavislerle uzayan yolu kısaltmak
için Paris içinde ve dışında birçok uzun
kanallar da yapılmış. Birtakım arıtma
tesislerinden geçirilmek suretiyle nehrin suyu evlerde kullanılıyor ve içilebiliyor. Seine hem cazip kıyıları hem de
bateau-mouches dedikleri küçük gemi
gezileriyle turistleri de çekiyor. Hasılı
Seine, Fransa’nın olduğu kadar Paris’in
de hayat kaynağı.

The second longest river in France, Seine
rises near Paris, enters the city from southeast, makes a large curve intersecting
the city, and runs towards south-west.
Then makes a larger arch towards north
and leaves the city reaching Havre Port
on Manche coast in curves. This way it
surrounds Paris in all directions except
north-east. It is a major shipping way
due to its width and calm flow. Very large
passenger and cargo ships worked between
Havre and Paris until the last century
making Paris the second largest port of the
period. Today only shipments are made by
marine vessels much larger than barges
in Turkey. To shorten the way long due to
sweeps, numerous long channels were built
in and outside Paris. The river water is used
at homes and is drinkable after undergoing
treatment in plants. Seine attracts tourists
both with its inviting banks and short boat
tours referred to as bateau-mouches. In
short, Seine is the life source of Paris as it
gives life to France.

F
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Biraz geç farkına vardığım bir özelliği
de cadde ve sokaklarda bina numaralarının başlangıcında Seine Nehri’nin
nirengi olması. Nehre paralel olan sokaklardaki binaların numaraları akış
yönünde, dik olan sokaklarda ise nehirden uzaklaştıkça büyüyor. Tam dik
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veya paralel olmayan sokaklar da
hangi duruma daha yakın ise o şekilde sıralanıyor. Adres şaşıranlar için
bu da bir ölçü. Zaten bütün Paris de
nehrin akış yönünde sağ kıyı, sol kıyı
diye adlandırılıyor.

There are isles on the river in and
outside of Paris. Two of these constitute
the Paris centre. One is Cité, the other
is St. Louise Island. Cité Island is a
quite large district. There are parallel
or intersecting streets exceeding ten,
docks and squares. Famous Notre
Dame Cathedral is located here. St.
Louise Island is a bit smaller, and there
are restaurants, hotels and buildings
here. Fifteen bridges connect the islands
to one another and to the mainland.
Çelebi Mehmed Effendi who visited
Cité Island, explains that there is a
church and fine buildings on the island,
and two bridges that connect it to the
mainland, and points to another thing
that does not exist today: There are two
rows of houses on both bridges. ‘Another
Paris’ (Dergâh)

Louvre, Fransa’da açılan
ilk devlet müzesi olarak
tanınıyor.
Louvre is known as the
first state museum opened
in France.
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Another feature I realised although
a little late, is Seine River being a
reference point for the building numbers
on avenues and streets. The numbers
of the buildings on streets parallel to
the river rise with flow direction, and
on perpendicular streets, the numbers
rise as we move away from the river.
On streets that are not perpendicular
or parallel to the river, the numbering
is determined based on what street
resembles most. This is a tip for those
who cannot find the address. Paris is
comprised of the right bank or left bank
due to river’s flow direction.
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Nehir üzerinde Paris’in içinde ve dışında adalar var. Bunlardan ikisi Paris’in tam merkezini teşkil ediyor. Biri
Cité, diğeri St. Louise Adası. Cité Adası bayağı büyük bir mahalle. Birbiriyle paralel veya kesişen ondan fazla sokağı, rıhtım ve meydanları var. Ünlü
Notre Dame Katedrali de burada.
St. Louise Adası ise biraz daha küçük
olup, burada lokanta, otel ve apartmanlar bulunuyor. On beş köprü her
iki adayı da kıyılara ve birbirine bağlıyor. Cité Adası’nı gezmiş olan Çelebi
Mehmet Efendi, adada kilise ve güzel
binalar olduğunu, adayı karaya bağlayan iki köprünün bulunduğunu anlatırken bugün bulunmayan bir şeye
daha işaret ediyor: Her iki köprünün
üzerinde de iki sıralı evler varmış. Bir
Başka Paris (Dergâh).
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Ali Ethem Keskin

Angelo Giampiccolo

KIZILDENİZ’İN GİZLİ HAZİNESİ:

Sudan

HIDDEN TREASURE OF RED SEA: SUDAN
Mısır’dan daha fazla antik piramide ve Afrika’nın
sayısız zenginliğine ev sahipliği yapan Sudan,
bugünlerde Kızıldeniz kıyısındaki el değmemiş
dalış bölgeleriyle yeniden keşfediliyor.
Sudan, hosting a higher number of pyramids
than Egypt and countless riches of Africa, is being
rediscovered nowadays with its untouched diving
areas on Red Sea coasts.

2
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With a surface area exceeding 2,5 million kilometre-squares,
the largest country of continental Africa, Sudan has a strategic
position where the world has its eyes on. The country that went
through socio-economic regression due to ethnic conflicts in
the past, the embargo phase and drought, has set sail for a new
future. The country has achieved political stabilisation step by
step, and has confidence in its historical and natural assets.
And mostly in its hospitable, tolerant and honest people... Very
colourful scenes of people await you in Sudan that is a true
cultural mosaic comprised of more than 500 tribes and ethnic
groups. As women aesthetically wrap traditional textiles called
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,5 milyon kilometrekareyi aşan yüz ölçümüyle Afrika’nın en büyük ülkesi Sudan, tüm dünyanın gözünün
üzerinde olduğu stratejik bir konuma sahip. Geçmişte
yaşanan etnik çatışmalar, ambargo süreci ve kuraklık gibi nedenlerle sosyoekonomik yönden gerileyen ülke, bugünlerde
yepyeni bir geleceğe yelken açıyor. Adım adım siyasi istikrara
kavuşan ülke, en çok da tarihî ve doğal zenginliklerine güveniyor. Bir de misafirperver, hoşgörülü ve dürüst halkına…
500’den fazla kabile ve etnik grubun oluşturduğu gerçek bir
kültür mozaiği olan Sudan’da çok renkli insan manzaraları
sizi bekliyor. Kadınlar, “thoop” denilen geleneksel dokumala-
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Sudan’ın başkenti
Hartum’da Al-Mogran
Camii.
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Al-Mogran Mosque
in capital of Sudan,
Khartoum.
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rı vücutlarına estetik biçimde sararken;
erkekler, uzunluğu altı metreye ulaşan
sarıkları başlarına yerleştiriyor. Erkeklerin bu özgün sarıklarını yılan ya da
timsah derisinden yapılmış Sudan’a özgü ayakkabılar tamamlıyor. Kıyafetlerin
renkleri değişse de Sudanlıların sıcak
ve güler yüzlü hâli değişmiyor…

“thoop” around their bodies, men place
over their heads turbans with lengths
reaching up to six metres. These authentic
turbans are combined with shoes made
of snake or alligator leather, indigenous
to Sudan. Although the colours of attires
vary, the Sudanese people invariably have
a warm and genial mood...

NİL’İN HUZURLU KIYILARINDA
Başkent Hartum ilginç ve görülmeye değer bir şehir. Mavi ve Beyaz Nil
Nehri, burada birleşip Afrika’ya âdeta
hayat pompalıyor. Buraya gelmişken
tekne turu yapmamak eksiklik olur.
Gezi boyunca nehir üzerinde çok sayıda köprü görebilirsiniz. Nehrin mavi
ve beyaz olarak adlandırılan iki bölümünün kesiştiği noktada Nileyn Camii
yükseliyor. Hemen söyleyelim, ülke nüfusunun yüzde 90’ı Müslümanlardan
oluşuyor. Geri kalanlar ise Hristiyanlar
ve çeşitli Animist dinlere mensup olanlar. Teknemiz, Nil üzerinde bir kuğu gibi süzülürken, gün batımı saatlerinde
muhteşem manzaralar başlıyor. Nehrin
kıvrımlı kıyılarından başlayarak şehrin
silüetine uzanan ufuklar önce sararıyor,
ardından kızarıp koyu kızıla boyanıyor.
Tarih boyunca Afrika, Asya ve Akdeniz’i buluşturan önemli bir ticaret şeh-

ON THE PEACEFUL BANKS OF NILE
Capital Khartoum is an interesting city
worth visiting. Blue and white Nile River
merges here, and virtually pumps life
to Africa. One must make sure to take a
boat tour. You will come across numerous
bridges over the river during the tour.
Nileyn Mosque rises at the point where two
branches called blue and white intersect.
Let us add that Muslims form 90 percent of
the population. The rest are Christians or
have various Animistic beliefs. As our boat
glides gracefully like a swan, spectacular
views occur at sunset hours. The horizons
stretching from meandering river banks to
city’s silhouette, first turn yellow, then red
and dark scarlet. Today, multi-storey trade
centres rise in Khartoum which has been a
major commercial city that brings together
Africa, Asia and Mediterranean throughout
the history. The prices rises in the city in
parallel with city’s development. In the

Hartum kıyılarından
Mavi Nil Nehri’ne bakış.
A view of Blue Nile
River from Khartoum
banks.
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ADIM ADIM BAŞKENT
Başkent Hartum’da gezip görülecek çok
yer var: Şehrin kalbinin attığı Suk’u
Arabiye (Arap Çarşısı) bunların başında
geliyor. Burada sevdiklerinize bir şeyler
bulmakta zorlanmayacaksınız: Dekoratif fildişleri, deve kemiğinden biblolar,
renk renk deri işleri, örgü sepetler, el
yapımı kırbaçlar, Afrika esintili zanaat ürünleri ve daha neler neler… Başkentte bu çarşı dışında ilgi çeken bir
alışveriş adresi daha bulunuyor: Deve
pazarı. Burada yöreye özgü çeşit çeşit

capital hosting world-famous hotel chains,
the price per night for a room in a five-star
hotel begins from 300 American dollars. It
is not surprising to be stranded in traffic
comprised of small minibuses referred to
as “emcet”, yellow long buses, and taxies
in Khartoum. You can use three-wheeled
vehicles called “riksha” as shared taxies
around the capital. Although numerous
local languages are spoken around Sudan,
the official language is Arabic. Turks are
well-liked in the country. This is not an
exaggeration; this is actually the case. This
is an outcome of relations that have been
improved since the Ottoman period. Most
of the people we met immediately started
to call us “brother/sister” upon finding out
we are Turkish. Turkish entrepreneurs
have established many businesses in
Sudan in the recent years. The businesses
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ri konumundaki Hartum’da artık çok
katlı iş merkezleri yükseliyor. Şehir
geliştikçe buna paralel olarak fiyatlar
da artıyor. Dünyaca ünlü otel zincirlerine ev sahipliği yapan başkentte, beş
yıldızlı otellerin geceliği 300 Amerikan
dolarından başlıyor. Hartum’da “emcet”
denilen küçük minibüslerin, sarı renkli
uzun otobüslerin ve taksilerin oluşturduğu trafikle karşılaşmak hiç sürpriz
değil. Başkentte gezerken “rikşa” denilen üç tekerlekli taşıtları da dolmuş
olarak kullanabiliyorsunuz. Sudan’da
pek çok yerel dil kullanılsa da resmî dil
Arapça. Türkler ülkede çok seviliyor.
Abartı değil, bu gerçekten böyle. Bunun
nedeni Osmanlı döneminden bu yana
geliştirilen ilişkilere dayanıyor. Tanıştığımız insanların çoğu, Türk olduğumuzu duyduklarında hemen “kardeş” diye
hitap etmeye başlıyor. Türk girişimciler,
son yıllarda Sudan’da birçok iş kurmuş.
Özellikle ulaşım ve yemekle ilgili işler
bunların başında geliyor.
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deve görebilir, geleneksel pazarlık âdetlerine tanıklık edebilirsiniz. Hartum sadece
çarşı-pazardan ibaret değil elbette. Millî
Müze, Tarih ve Etnografya Müzesi ve gümüş kubbesiyle ünlü Mehdi Türbesi ziyaretinizi bekleyen yerlerden bazıları. Bolca
gezdik dolaştık peki ne yiyeceğiz? Doğrusu seçici olsanız bile burada aç kalmanız
pek mümkün değil. Örneğin, yerel ekmeklerin arasına köfte ve yumurta konularak
hazırlanan “bella” son derece lezzetli bir
seçenek. Kırmızı et, özellikle de dana ve
koyun eti, yerel mutfakta önemli bir yer
tutuyor. Nil Nehri’nde tutulmuş balıklar
ister ızgara ister kızarmış olarak servis
edilebiliyor. Közde kavrulmuş karpuz çekirdeği ve yer fıstığı da bolca tüketiliyor.
Ayrıca kabukları soyulmuş taze şeker kamışları, hemen her köşe başında seyyar
arabalarda satılıyor. Yine sokaklarda seyyar kavun ve karpuz satıcılarına sıklıkla
rastlanabiliyor. Taze sıkılmış meyve suyu
satan büfeler ülkenin sevilen adresleri
arasında. Yemekten sonra çay içme geleneği, tıpkı Türkiye gibi Sudan’da da yaygın. Çay içmek, sohbet için bir araç olarak
görülüyor. Ancak Sudan çayı biraz farklı:
Çeşitli baharatlarla tatlandırılan çaylar,
genellikle bol şekerli olarak içiliyor.
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PİRAMİTLERİN SIRRI
Hartum’un 200 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Sudan piramitlerini
görmek üzere yola çıkıyoruz. Bölgede
Meroe Uygarlığı’na ait çoğunluğu MÖ
6. yüzyıla tarihlenen kalıntılar bulunuyor. Yol üzerinde rastladığımız Amon
Tapınağı, aradan geçen yüzlerce yıla
rağmen görkemini koruyor. Çölde karşılaştığımız piramitler ise gerçekten
heyecan verici. İlk bakışta Mısır’daki
benzerlerinden daha küçük görünen
Meroe piramitlerinin bazılarının boyu
20-25 metreye ulaşıyor. Mısır’dakilerden çok daha fazla sayıda olmasına
karşın, henüz turistik anlamda gelişemeyen bir konumda olduğu için bu
muhteşem tarih mirası dünyada yeterince tanınmıyor. Sırada Sudan’ın en
heyecan verici yerlerinden biri olan
Kızıldeniz turu var. El değmemiş su
altı resifleri, doğal bir akvaryumu andıran balık çeşitleri ve tarihî batıklarıyla
ünlü bu bölgeyi keşfetmek üzere Port
Sudan’a uzanıyoruz. Liman çevresinde
bulunan ve çoğunluğunu Avrupalıların işlettiği acenteler, Kızıldeniz’in en

Sudan’daki Meroe
piramitlerinin boyu
20-25 metreye
ulaşıyor.
The height of Meroe
pyramids in Sudan
reach up to 20-25
metres.

mainly provide services in communication
and catering sectors.

CAPITAL STEP BY STEP
There is a good number of destinations to
visit in the capital Khartoum: the most
important is Arab Bazaar where city’s heart
beats. You will not have a difficult time
finding gifts for your loved ones: decorative
ivory items, trinkets made of camel bone,
colourful leather works, weaved baskets,
hand-made whips, handicrafts with African
influence and many more... There is another
shopping attraction in the capital aside from
this bazaar: Camel Bazaar. Here you might
see many indigenous camel species, and
witness the traditional bargaining customs.
Of course Khartoum does not only offer
shopping. Some of the destinations to visit
are National Museum, Museum of History
and Ethnography, and Mehdi (Prophet)
Tomb famous with its silver dome. We have
done a lot of sightseeing but what to eat? The
truth is it is unlikely that you will go hungry

even if you are picky. For example the
sandwich made with local bread, meatballs
and eggs, “bella”is a delicious option. Red
meat, especially veal and sheep have an
important place in the local cuisine. Fish
out of the Nile River are served after being
grilled or fried. Melon seeds roasted in
cinder and peanuts are widely consumed.
Peeled fresh sugar canes can be found
at vendors at every corner. Again, there
are plenty of watermelon and cantaloupe
sellers on the streets. Stalls offering freshly
squeezed fruit juices are very popular. It is
common in Sudan to have tea after meals,
just like in Turkey. However Sudanese tea is
a little different: tea seasoned with various
spices is generally consumed with a good
amount of sugar.
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güzel, en bakir ve en renkli bölgelerine
dalış turları düzenliyorlar. Su altındaki
büyüleyici dünya ile tanışmak için üç
saatlik zorlu bir yolculuğun ardından
ilk durağımız olan Sanganeb Atolü’ne
varıyoruz. Port Sudan’ın 17 deniz mili kuzeydoğusundaki atol, 800 metre
derinliğindeki deniz tabanından yükselen bir kuleye benzetiliyor. Kristal
berraklığında masmavi denizle çevrili
kule, inanılmaz çeşitlilikte deniz canlılarını barındırıyor. Dalış bölgesi, göz
kamaştırıcı balıklar, yumuşak ve sert
mercanlar, sünger ve gezici balıklarla
sarılmış durumda. Gümüş renkli akyalar ve ton balıkları, resifin üzerinde
daireler çiziyor. Rehberimiz, Kızıldeniz’de köpek balığı türlerine rastlamanın mümkün olduğunu, ancak bunların kıyılara yaklaşmadıklarını aktarıyor. Gri resif, beyaz yüzgeçli, kara
kuyruklu ve çekiç başlı köpek balıkları
Kızıldeniz açıklarında yaşayan türlerden bazıları.

THE MYSTERY OF PYRAMIDS
We set off to see Sudan pyramids located at
around 200 kilometres North of Khartoum.
Most of the Meroe Civilization ruins in the
region date back to 6th century B.C. Aman
Temple we come across on the road still
maintains its glory despite the passing
centuries. The pyramids in the desert are
truly breathtaking. The height of some
Meroe pyramids which appear smaller than
their counterparts in Egypt at first sight,
reach up to 20-25 metres. Although there are
significantly more pyramids here than in
Egypt, this extraordinary historical heritage
is not well-known in the world because these
are located in an underdeveloped region
with regard to tourism. The next trip is Red
Sea tour, a most thrilling destination in
Sudan. We travel to Port Sudan to discover
this famous area that resembles a natural
aquarium with countless fish species offering
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untouched underwater reefs, and historical
shipwrecks. Agencies around the port, most
run by Europeans, organize diving tours to
the finest, most virgin and colourful areas
in Red Sea. In order to get acquainted
with the enchanting underwater world,
we arrive at Sanganeb Reef, our first stop
after a three-hour long rough voyage. Reef
located at 17 sea miles north-east of Port
Sudan, resembles a tower rising from 800
metres deep sea bottom. Tower surrounded
with crystal clear deep blue sea is home to
a wide array of sea creatures. Diving point
is swarmed with eye-catching fish, soft and
hard corals, sponges and migratory fish.
Silver leer fish and tuna fish swim in circles
above the reef. Our guide says that there are
shark sightings in Red Sea however sharks
do not swim near coasts. Grey reef, whitetip, black-tip and hammerhead sharks are
among species that live off Red Sea shores.
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THE FAVOURITE OF CAPTAIN
COUSTEAU
After a refreshing night in the area, we sail
towards Shaab Rumi Atoll claimed to be
one of the finest diving points in Red Sea.
This time we feel more excited. Because
the area we will dive in is where legendary
Captain Cousteau filmed his unforgettable
documentaries as ‘The Silent World’ and
‘World Without Sun’. Moreover, Captain
Cousteau has an underwater house in
the area named “Conshelf II”. This reef
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KAPTAN COUSTEAU’NUN GÖZDESİ
Bölgede geçirdiğimiz dinlendirici gecenin ardından, Kızıldeniz’in en güzel dalış noktalarından biri olduğu
söylenen Shaab Rumi Atölü’ne yöneliyoruz. Bu kez biraz daha heyecanlıyız. Çünkü dalacağımız yer, efsanevi
Kaptan Cousteau’nun Sessiz Dünya
ve Güneş Olmayan Dünya gibi unutulmaz belgesellerini çektiği bölge.
Burada ayrıca Kaptan Cousteau’nun
“conshelf II” adını taşıyan su altında
bir evi bulunuyor. Yaklaşık 25 metre
derinlikte düz bir platodan yüzeye
kadar yükselen hafif eğimli bu resif,
rengârenk mercanlarla kaplı. Yeryüzünde sadece Kızıldeniz’de bulunan
maskeli yüzlü kelebek balıklarının
fotoğraflarını çekmeye çalışırken,
birden ortamın karardığını görüyorum. Başımı yukarı doğru kaldırınca
üzerimden geçen binlerce barakuda-

Sudan Kızıldeniz’i
dünyanın en zengin su altı
planktonlarından birine ev
sahipliği yapıyor.

ascends from a flat plateau at 25 metres
depth to surface with a gentle slope, and
is covered in flamboyant corals. As we
try to photograph masked butterfly fish
endemic to Red Sea, I suddenly realize
that it is getting dimmer. When I look up,
I see thousands of barracudas passing
over my head. Our last dive point before
returning to the port is Umbria Shipwreck
in Wingate Atoll. Passenger and cargo
ship Umbria that rests 35-40 meters
under sea surface, sank during Second
World War. Launched in Hamburg in
1912 with the name Bahia Blanca, it
made expeditions to Latin America for
years before it resigned to its ill fate.
Today, guided dives to the shipwreck
are permitted. The shipwreck covered in
corals and became a part of the reef in
time, is intact except the wooden sections
on its deck. The middle section of the
ship lies at a depth shallow enough to be
viewed by snorkelling. After an enjoyable
dive, we are on our boat again. As we
arrive at the port, our guide suggests us to
visit Suakin city at 50 kilometres distance
to Port Sudan. Suakin is an ancient port
city established by the Ottomans long
before Port Sudan. One of the busiest
ports of Red Sea, the most important
feature of Suakin is its buildings made
of corals. The buildings were constructed
with blocks cut off from coral reefs instead
of bricks. Honestly, we feel very lucky to
have met with Sudan which presented us
with all these spectacular beauties. Same
to you...
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yı fark ediyorum. Limana dönmeden önceki son dalışımızı Wingate
Atölü’ndeki Umbria Batığı’na yapıyoruz. Deniz seviyesinin 35-40
metre kadar altında yatan yolcu ve
kargo gemisi Umbria, İkinci Dünya
Savaşı yıllarında sulara gömülmüş.
1912 yılında Bahia Blanca adıyla
Hamburg’ta denize indirilen gemi,
yıllarca Latin Amerika’da seferler
yaptıktan sonra makûs kaderine
boyun eğmiş. Günümüzde batıkta rehberli dalışlara izin veriliyor.
Zamanla mercanlarla sarılarak üzerinde bulunduğu resifin bir parçası hâline gelen batık, güvertedeki
ahşap bölümleri dışında tümüyle
sapasağlam. Geminin orta kısmı
ise yüzeyden şnorkelle bakılabilecek derinlikte. Keyifli bir dalıştan
sonra yeniden teknemizdeyiz. Rehberimiz, limana yaklaşınca Port
Sudan’a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Suakin şehrini görmemizi
öneriyor. Suakin, henüz Port Sudan
ortada yokken Osmanlılar tarafından kurulmuş eski bir liman şehri.
Kızıldeniz’in en işlek limanlarından
biri olan Suakin’in en önemli özelliği, binalarının mercandan yapılmış
olması. Binalar inşa edilirken, tuğla
yerine mercan kayalıklarından kesilen bloklar kullanılmış. Doğrusu,
bütün bu muhteşem güzellikleri bize sunan Sudan ile tanıştığımız için
kendimizi çok şanslı hissediyoruz.
Darısı başınıza…
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Red Sea in Sudan
hosts one of the richest
underwater planktons in
the world.

MEKÂN | Place

Selçukluları
SEVDİREN MÜZE

MUSEUM THAT MAKES SELJUKS POPULAR
Zeynep Yeğiner

Mahmut Gediz

Günümüzde Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak restore edilip ziyarete açılan
Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi, Selçuklular ile ilgili olan
en kapsamlı müze olmasıyla dikkat çekiyor.
Gevher Nesibe Hospital and Gıyasiye Medrese restored and opened to visit as Kayseri Museum of
Seljuk Civilization, stands out as the most extensive museum on Seljuks.
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nadolu’nun kalbinde büyülü peribacaları, başı karlarla kaplı ulu
Erciyes Dağı ve rengârenk bahar
çiçekleriyle bezeli Kayseri’ye gidiyoruz.
Orta Anadolu’nun ticaret ve sanayi merkezi, kara ve demir yollarının kesiştiği
bir noktada yer alan Kayseri’nin bir kaşığa 40 adet sığacak kadar özenle hazırlanan mantı ve sofraların baş tacı pastırmadan ibaret olmadığını bir kez daha
anlıyoruz. Yüzyıllarca pek çok Anadolu
medeniyetine ev sahipliği yapmış Kayseri, tarihimiz boyunca övündüğümüz

We travel to Kayseri at the heart of
Anatolia with enchanted fairy chimneys,
great Erciyes Mountain with its summit
covered in snow where colourful spring
flowers are galore. We once more realise
that Kayseri, the trade and industry centre
of Central Anatolia at the intersection of
highways and railroads offers more than
Turkish ravioli prepared so meticulously
that 40 fits on a single spoon or the
favourite of tables, pastrami. Kayseri
that has hosted numerous Anatolian
civilizations throughout centuries is also

Crown gate of Seljuk
Civilization Museum.
Kayseri city museum is
located in (below).

the home town of Mimar Sinan we have
taken pride in for all our history. One
of the greatest civilizations embraced
by Anatolian lands, Anatolian Seljuk
Civilization is a state that left numerous
legacies behind in Kayseri city. Anatolian
Seljuk sultans who played a major role
in Turkification of Anatolia, ensured
that rare historical buildings are built all
around Kayseri. The most outstanding
one is Gevher Nesibe Hospital built as
the first medical faculty known in the
history. This historical complex restored,
today serves as Kayseri Museum of Seljuk
Civilization.

MEDICAL FACULTY TRANSFORMED
INTO A MUSEUM
Known as the first medical faculty in the
history and built between years 12051206 by the command of Kaykhusraw I
to execute the will of Anatolian Seljuk
Emperor Kilij Arslan II, Gevher Nesibe
Hospital and Gıyasiye Medrese is also
referred to as “Çifte (Double) Medrese”.
Complex that stands out with its modest
architecture is a prominent structure
in the history of Anatolian architecture
which still stands. Partially repaired
in the Ottoman period, Medrese was
unfortunately in ruins until 1960s.
Medrese that underwent restoration in
time, was transformed into History of
Medicine Museum by Erciyes University
in 1980s. The building carefully preserved
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TIP FAKÜLTESİNDEN MÜZEYE
Tarihteki ilk tıp fakültesi olarak bilinen
ve Anadolu Selçuklu Hükümdarı İkinci Kılıçarslan’ın vasiyeti üzerine Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından
1205-1206 yılları arasında yaptırılan
Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye
Medresesi, aynı zamanda “Çift Medrese” olarak da biliniyor. Sade mimarisiyle
dikkat çeken külliye, Anadolu mimarlık tarihinin günümüze kalan en önemli
yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Osmanlı döneminde kısmen onarılan medrese, 1960’lı yıllara dek maalesef bir harabe olarak kalmıştı. Zaman içinde yeniden onarılan medrese, 1980’li yıllardan
itibaren Erciyes Üniversitesi tarafından
Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılmaya
başlamış. Bilinen ilk tıp fakültesi olma
özelliği sebebiyle uzun yıllar boyunca
müze olarak özenle korunan bina, 2012
yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesine
devredilerek Selçuklu Uygarlığı Müzesine dönüştürülme çalışmalarına kapılarını açmış.

Selçuklu Uygarlığı
Müzesinin taç kapısı.
Müzenin bulunduğu
Kayseri şehri (altta).
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Mimar Sinan’ın da memleketi. Anadolu topraklarının kucakladığı en büyük
medeniyetlerden biri olan Anadolu Selçuklu Devleti ise Kayseri’ye sayısız miras
bırakmış bir devlet. Anadolu’nun Türkleşme sürecinde çok büyük rol oynayan
Anadolu Selçuklu sultanları, Kayseri’nin
dört bir yanına nadide tarihî eserler inşa edilmesini sağlamış. Bunlardan en
dikkat çekeni ise tarihte bilinen ilk tıp
fakültesi olarak inşa edilen Gevher Nesibe Darüşşifası. Restore edilen bu tarihî
kompleks, günümüzde Kayseri Selçuklu
Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veriyor.

MEKÂN | Place

for many years as the first known faculty
of medicine, was handed over to Kayseri
Metropolitan Municipality in 2012, and
this paved the way for efforts to transform
it into Museum of Seljuk Civilization.

İki yıl süren yoğun restorasyon çalışmaları sırasında binanın çatı kısmı başta olmak üzere küçük onarımlar yapılmış, bu
süre içinde müze koleksiyonunun oluşturulması ve içeriğin hazırlanması içinde
yoğun çaba sarf edilmiş. 2014 yılı kışında
hizmete açılan Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri’nin tarihsel ve imgesel değerinin yanı sıra yerel ve evrensel kültür mirasının da önemli bir parçası hâline geldi.
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Anadolu Orta Çağı’na ve Selçuklu Uygarlığı’na odaklanan müze, son teknoloji
projeleriyle tasarlanan tematik bir yaklaşımla tasarlanmış. Müzede; Etkivizyon,
hologram, etkileşimli masa, mimari eser
inceleme sistemi, sanal kıyafet, sihirli duvar, ilaç yapımı, animasyon, geçmişten
günümüze etkileşimli harita ve zaman
çizelgesi gibi bölümler yer alıyor. Bu sayede ziyaretçiler dinleyerek, deneyerek,
uygulayarak ve teknolojik aletleri kullanarak Selçuklu Medeniyeti hakkında
bilgilere ulaşabiliyor. Ayrıca küçük ziyaretçiler de unutulmamış. Çocukların müzeyi ve Selçuklu’yu sevmesi için çocuk
odasında çizgi filmler ve çeşitli oyunlar
kurgulanmış. Yine müze içerisinde çeşitli
konser ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı
mekânlar da bulunuyor.
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TARİH VE TEKNOLOJİ İÇ İÇE
Genel anlamda iki bölüme ayrılan müzenin ilk kısmında Selçuklular ile ilgili
uygarlık üst başlığı öne çıkarılırken, diğer alanda ise şifahiye ön plana taşınıyor.
Selçuklu Uygarlığı ile ilgili olan kısımda
Selçuklu kenti, mimarisi, sanatı, bilimi,
giysisi gibi unsurlar ile “Kayseri’de Selçuklular” ve “Anadolu’da Selçuklular”
gibi bölümler ziyaretçileri karşılıyor.

Müze, Gevher Nesibe
Darüşşifası ve Gıyasiye
Medresesi bünyesinde
hizmet veriyor.
Museum serves
under Gevher Nesibe
Hospital and Giyasiye
Madrasah.

During the two-year long intense
restoration efforts, minor repairs were
made mainly on the roof of the building,
and in the meantime vigorous efforts
were made to form a collection and to
create its content. Museum of Seljuk
Civilization put into service in winter
2014, became an essential part of
local and universal cultural legacy in
addition to contributing to historical and
imaginative value of Kayseri.
Museum designed with a thematic
approach with a focus on Anatolia in
Middle Ages and Seljuk Civilization,
utilizes
high-technology.
Museum
features
sections
as
Effectvision,
hologram, interactive table, architectural
work-viewing system, virtual apparel,
magic wall, medicine production,
animation, interactive chronological
map and timetable. This way visitors get
informed on Seljuk Civilization through
listening, experiencing, implementing
and using technological devices. Little
visitors are not forgotten. Cartoons and
various games are offered in kids’ room
for children to enjoy the museum and
get familiar with Seljuks. There are
also performance and cultural activity
venues under museum’s roof.

HISTORY AND TECHNOLOGY NESTED
Museum features two main sections.

In the first section, Seljuk civilization
comes to the fore and Şifaiye in the
second. In Seljuk Civilization section,
elements concerning Seljuk cities,
architecture, arts, science, and attire
and Seljuks in Kayseri and Seljuks
in Anatolia, welcome the visitors. In
Şifaiye, there are sections as diseases,
therapeutic approaches and tools,
scientists, pharmacy, water and health,
music therapy, and chromotherapy.

Müzenin şifahiye alanındaki son teknoloji tasarımlı projeleri sayesinde ziyaretçiler, Anadolu Selçuklu dönemindeki şartları tecrübe edebiliyorlar. O dönemlerde
Gevher Nesibe Darüşşifasında suyun
iyileştirici etkisinin akıl hastaları üzerinde tedavi yöntemi olarak kullanılıyordu.
Bu tedavi yöntemini vurgulayacak şekilde tasarlanan etkivizyon uygulamasında
ziyaretçiler, 24 metrelik bir su koridoru
üzerinde yürümeye davet ediliyor. Suyun
dinlendirici etkisinin simüle edildiği uygulamada, yansıma, kırılma, ışık oyunları gibi fiziksel özellikler ile gerçek bir su
etkisi oluşturuluyor. Ziyaretçiler, koridor

Ceramic objects
from 12th and 13th
centuries.

Visitors get the opportunity to experience
the conditions in Anatolian Seljuk
period through high-technology projects
in museum’s Şifaiye section. In that
period, Seljuks benefited from the
curative effect of water to cure mental
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Selçuklu Uygarlığı Müzesinde “Büyük
Selçuklular”, “11-14. yüzyılda Anadolu”
ve “Alaeddin Keykubad Dönemi” başlıklarıyla üç adet interaktif zaman çizelgesi
uygulaması bulunuyor. Selçuklu döneminde yaşanan gelişmelerin, Selçukluların Anadolu’ya girişinin, Anadolu coğrafyasında yaşamış devletlerin ve Alaeddin
Keykubad döneminde yapılan sayısız mimari eserle ilgili bilgilerin yer aldığı bu bölümde yüzyıllar öncesine doğru yolculuğa
çıkılabiliyor. Selçuklu döneminde kullanılan terazi, ayna, çanak, havan ve tabak
gibi günlük objelerin sergilendiği müzede,
ziyaretçilerin daha detaylı bilgilere ulaşması için “Dokunmatik Eser İnceleme Sistemi” yer alıyor. İnteraktif ortamda eserlerin incelenebildiği bu sistem, parçaların
üç boyutlu modellerini de içeriyor.

12. ve 13. yüzyıla ait
seramik objeler.
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Şifahiye ile ilgili kısımda ise hastalıklar,
tedavi yöntemleri ve aletleri, bilginler, ecza, su ve sağlık, müzik ile tedavi, renk ile
tedavi gibi kısımlar bulunuyor.

There are three interactive timetable
installations in the Museum of Seljuk
Civilization with the titles “Great
Seljuks”, “Anatolia Between 11th and
14th Centuries”, and “The Period of
Kayqubad I”. In this section featuring
information on developments in the
Seljuk period, Seljuks entering Anatolia,
states established in Anatolian region
and numerous architectural works built
in the period of Kayqubad I, visitors may
embark on a journey to centuries ago.
Museum in which daily objects as scales,
mirrors, bowls, presses and plates dating
back to Seljuk period are displayed,
there is a Touch Work-Viewing System
for the guests to access more detailed
information. This system in which works
can be viewed in an interactive medium,
also features three-dimensional models
of artefacts.

MEKÂN | Place

patients in Gevher Nesibe Hospital.
The effectvision application, designed
in a way to emphasize this therapeutic
approach, invites the visitors to walk
on a 24 metres long hall of water. A
realistic water effect is created through
physical properties such as reflection,
refraction and light plays in the
application where the soothing effect
of water is simulated. As the visitors
walk through the hall, ripples emerge
on water’s surface. Visitors interacting
with the reflected image stands out as
the primary feature of this system.
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üzerinde yürüdükçe su üzerinde dalgalar oluşuyor. Yansıyan görüntünün
ziyaretçilerle etkileşim hâlinde olması
ise bu sistemin en önemli özelliği olarak
ön plana çıkıyor.
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Zamanında tıp fakültesi olarak hizmet
veren binada kullanılan tıp aletleri hakkında bilgi veren hologram uygulaması
sayesinde ziyaretçiler, üç boyutlu olarak
modellenen bu aletlerin havada duran
sanal görüntülerini inceleyebiliyor. Böylece aletler hakkında tüm detaylar her
açıdan görülebiliyor. Anadolu Selçuklu
Medeniyeti’ne ait pek çok detayı barındıran müzede etkileşimli masa olarak
adlandırılan ve ziyaretçilerin aynı anda
kullanabildiği dev bir dokunmatik sistem bulunuyor. Anadolu Selçukluları
hakkındaki bilgiler, kronolojik olarak
bu masada yer alıyor. İki ana parçadan
oluşan dokunmatik masanın bir tarafında dönemin kültürel gelişmeleri, diğer
tarafında ise dönemin siyasi olayları
incelenebiliyor. Selçuklu dönemi gelişmelerinin yanı sıra, aynı dönemde
dünyada yaşanan diğer önemli olaylar
da dokunmatik masa sisteminde gözlemlenebiliyor.

Hologram application that provides
information on the medical instruments
used in the building that once served
as a faculty of medicine, enables
visitors to view the virtual suspended
images of three-dimensional models
of instruments. This way the details of
the instruments can be observed from
every angle. Museum where countless
details on Anatolian Seljuk Civilization
are displayed, there is a massive
touch system called ‘interactive table’
which visitors can simultaneously
use. Chronological information on
Anatolian Seljuks are displayed on this
table. The table consists of two main
parts, and the cultural developments
of the period can be seen on one side
and political events of the period on the
other side. In addition to developments
in Seljuk period, other major events in
the world in that period can be observed
on the touch table system.
Another opportunity museum offers to
its visitors is architectural work-viewing
system where historical and eye-catching
architecture of Ince (Slender) Minaret
Medrese, an exquisite and typical

Selçuklu mimarisinin en özel ve tipik
örneklerinden biri olan İnce Minareli
Medrese’nin tarihî ve göz alıcı mimari
yapısının incelenebildiği mimari eser
inceleme sistemi de müzenin ziyaretçilerine sunduğu imkânlardan. Medrese, aktif olarak kullanıldığı zamanki
hâliyle, üç boyutlu bir şekilde, yeniden
inşa edilmiş. Kiosk ve projeksiyondan
oluşan bu sistemle medrese içinde gezilebiliyor, bilgi noktalarından müze mimarisi ve iç mekân elemanları hakkında
detaylı bilgi alınabiliyor.

example of Seljuk architecture, can be
observed. Medrese is reconstructed in
three-dimension in its original state
when it was actively used. With this
system comprised of a kiosk and a
projection, visitors can take a tour in the
Medrese, and get detailed information
on museum’s architecture and interior
elements from information points.

ZİYARET İÇİN
Selçuklu Uygarlığı Müzesi

Gevher Nesibe Mah. Tekin
Sok. No: 1 Kocasinan-Kayseri
Pazartesi ve dinî bayramların
ilk günleri dışında her gün açık.
Ziyaret saatleri: 09.00-19.00
Giriş ücreti 2 TL.
www.selcuklumuzesi.com

FOR VISIT
Museum of Seljuk
Civilization

Gevher Nesibe District Tekin
St. No. 1 Kocasinan-Kayseri
Open everyday for visit except
Mondays and first days of
religious holidays.
Visiting Hours: 9 AM-7 PM
Entrance Fee: 2 Lira
www.selcuklumuzesi.com
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The interactive media offered to
visitors is not only limited to this.
Visitors who wish to view themselves
in Sultan clothing, may stand in
front of the screen and select a robe.
System that automatically adjusts
the screen according to visitor’s size,
allows the visitors to see themselves
in Seljuk period clothing. In the
virtual medicine production platform,
visitors participate in virtual medicine
production process utilizing medical
books and healing methods of Seljuk
period. In the magic wall section of
the hospital, there are interactive
applications in which Turkish music
modes as “acem” in fire character and
as “nihavent” in wind character with
healing properties for mental patients
are used. In addition, visitors get the
chance to see their shadows in fire or
smoke which are evocative of the modes.
Visitors who control their shadows
with their whole bodies, experience a
unique mental serenity. Works can be
perceived by touch through the surface
designed for the visually impaired. The
visually impaired individuals may get
information on Seljuks on information
boards written with Braille alphabet.
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Ziyaretçilere sunulan interaktif ortam
bununla da sınırlı kalmıyor. Selçuklu
sultanlarının kaftanlarını üzerlerinde
görmek isteyen ziyaretçiler, ekranın önüne gelerek istediklerini kaftanı seçebiliyor. Bedenlerine göre otomatik olarak
ekran ayarlaması yapan sistem, kişilerin
Selçuklu dönemi kaftanlarını üzerlerinde görmenin tadını çıkarıyor. Sanal ilaç
yapım platformunda ise ziyaretçiler, Selçuklu dönemindeki tıp kitaplarını ve şifa
yöntemlerini kullanarak sanal ortamda
ilaç yapımına dâhil olabiliyor. Şifahanenin sihirli duvar kısmında akıl hastalarının tedavisinde kullanılan ateş karakterli
“acem” ve rüzgâr karakterli “nihavent”
gibi iyileştirici özelliği olan Türk musikisi makamlarının kullanıldığı interaktif
uygulamalar bulunuyor. Ayrıca ziyaretçilere, kendi gölgelerini makamları çağrıştıran ateş veya duman şeklinde duvarda
görme imkânı sağlanıyor. Gölgelerini tüm
vücutlarıyla kontrol edebilen ziyaretçiler, ruhsal dinginliği hissettikleri eşsiz bir
deneyim yaşıyor. Görme engelli kişiler
için hazırlanan hissedilebilir yüzey sayesinde, eserler dokunularak incelenebiliyor. Braille alfabesi ile hazırlanan bilgi
panoları sayesinde görme engelli kişiler
Selçuklular hakkında bilgi edinebiliyor.

KİTAP+ | Book+

1 Albüm 3 Kitap

100 YILIN ARDINDAN YENIDEN-TANBURI CEMIL BEY
ONCE AGAIN AFTER A CENTURY
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20. yüzyılın gramofon plaklarının musiki sanatına kazandırdığı en önemli isimlerden biri
olan Tanburi Cemil Bey’in bu yıl ölümünün 100. yılı. Bu vesile ile çok değerli bir kültür
paketi hazırlandı. Yurt içindeki ve dışındaki koleksiyoner ve araştırmacıların arşivlerinden
yararlanılarak 2,5 yılda hazırlanan bu külliyat, toplam 10 CD, 1 LP ve 1 kitaptan oluşuyor.
Cemil Bey’in tambur, kemençe, yaylı tambur, viyolonsel ve lavta ile icra ettiği taksimler,
peşrevler, saz semaileri, zeybek, sirto ve operetlerin yer aldığı albümde 1905 ile 1915
yılları arasını kapsayan 130 kayıt bulunuyor.
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2016 is the 100th death anniversary of Tanburi Cemil Bey, one of the most notable names introduced to
art of music by gramophone records of the 20th century. An invaluable culture pack was produced on this
occasion. This collection prepared in 2,5 years both from local and foreigner collectioner and researchers’
archives, is comprised of a total of 10 CDs, 1 LP and a book. Album that features improvisations, preludes,
poems, zeibeks, sirtos and operettas Cemil Bey performed by tamboura, kemancha, stringed tamboura,
cello and lute, contains 130 recordings from the period between years 1905 and 1915.

TÜRK GIYIM KUŞAM VE SÜSLENME SÖZLÜĞÜ-REŞAD EKREM KOÇU
DICTIONARY OF TURKISH ATTIRE AND TOILET

İstanbul Ansiklopedisi ile tanınan Yazar Koçu, yüzlerce yıllık Türk giyim-kuşam ve süslenme
tarihinin madde madde dökümünü çıkarıyor. Alanında özel bir yer teşkil eden bu eserin değeri,
ilk oluşundan kaynaklanıyor. Konu başlıklarını titizlikle belirleyen yazar, özgün bir üslupla
açıklamalar yaparken “arı resmi nakışlı amele kazakları” gibi örneğine kolay rastlanamayacak
maddelere de yer veriyor. Eser, özellikle Türklerle ilgili giysi ve süsleme konusuna ilgi duyanlar
için benzersiz bir çalışma niteliği taşıyor.

Known for “Encyclopedia of Istanbul”, writer Koçu itemizes the centuries old history of Turkish attire and toilet.
The value of this work with a particular place in its field, is it being a first. Writer who meticulously determined the
topic titles, makes explanations in an authentic style and also features unprecedented topics as “labourer sweaters
with bee designs”. The book is a unique work especially for those who take interest in Turkish attire and toilet.

20. YÜZYIL TÜRK ŞIIRINDEN SEÇMELER-N. ZIYA BAKIRCIOĞLU
A SELECTION OF 20th CENTURY TURKISH POETRY

Bu kitabın amacı; hangi akıma, topluluğa, anlayışa dâhil olursa olsun, 20. yüzyılın büyük
şairlerinin güzel şiirlerini bir araya getirmek. Derlediği ve telif ettiği eserleriyle Türk edebiyatı ve
türleri üzerindeki ilgiyi canlı tutmayı başaran Bakırcıoğlu, okuyucuların 20. yüzyıl Türk şiirinden
keyif alması ya da en azından sevebileceği birkaç şiirle karşılaşması için kapsamlı bir derleme
hazırlamış. Yazar, toplam 621 sayfalık bu hacimli eserini Güldeste olarak adlandırıyor.

The aim of this book is to gather fine poems by the great poets of 20th century without regard to their school, group
or sense of art. Bakırcıoğlu who succeeds to keep the interest towards Turkish literature and genres alive with works
he has collected and compiled, made a comprehensive collection for the readers to enjoy 20th century Turkish poetry
or at least for them to come across a few poems they may fancy. Writer refers to this 621 pages long voluminous
book as Güldeste (Anthology).

OSMAN HAMDI BEY-İZLENIMLER 1869-1885
IMPRESSIONS 1869-1885
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The work features two original notebooks in two separate private collections which have not been published before,
facsimiles of some documents, conveyance of the text and elaborate interpretation of the generated material. Osman
Hamdi Bey’s journal in his own hand-writing with patterns that accompany the journal, daily accounts and notes
is like a window opening to artist’s personal life... The revelation of the period Osman Hamdi Bey was still in a
search both careerwise and artisticwise, offers a unique opportunity to get to know and understand him better.
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Eser iki ayrı özel koleksiyonda yer alan ve şimdiye kadar yayınlanmamış iki özgün defter,
bazı belgelerin tıpkıbasımı, metnin aktarımı ve ortaya çıkan malzemenin ayrıntılı yorumundan
oluşuyor. Osman Hamdi Bey’in el yazısıyla güncesi, günceye eşlik eden desenleri, gündelik
hesapları ve notlarının yer aldığı kitap, sanatçının özel yaşamına açılan bir pencere gibi...
Osman Hamdi Bey’in gerek kariyeri gerekse sanatı bakımından henüz arayışlar içinde olduğu bir
döneminin ortaya çıkması, onu daha yakından tanımak ve anlamak için eşsiz bir olanak sunuyor.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

CEMAL AKYILDIZ’IN

Karakalem Gravür
Sergisi Mostar’da
CEMAL AKYILDIZ’S CHARCOAL GRAVURE EXHIBITION IN MOSTAR
Cemal Akyıldız’ın karakalem gravür eserleri, Mostar Yunus Enstitüsünün Sergi Salonu’nda
Boşnak sanatseverlerle buluştu.
Charcoal gravures by Cemal Akyıldız met with Bosnian art lovers in Mostar Yunus Emre Enstitüsü
Exhibition Hall.
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erginin açılış konuşmasını yapan Cemal Akyıldız, Yunus Emre Enstitüsünün katkılarından
bahsettikten sonra sözü Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’e bıraktı.
Açılışa Bosna-Hersek Federasyonu
Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Elvira Dilberoviç, Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı ve
Enstitü Mütevelli Heyeti Üyesi Derya
Örs, Oyuncu Emre Kızılırmak ve çok
sayıda davetli katıldı. Enstitü hakkında düşüncelerini dile getiren Dilberoviç, sergiye katılmaktan mutluluk
duyduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından Derya Örs,
Cemal Akyıldız’a Enstitümüz adına
teşekkürlerimizi sunarak hediyesini
takdim etti.

Cemal Akyıldız made the opening
speech in the exhibition, addressing the
contributions of Yunus Emre Enstitüsü
and gave floor to Enstitü President Prof.
Dr. Şeref Ateş.
Opening ceremony was attended by
Federation of Bosnia-Herzegovina
Minister of Education and Science
Prof. Dr. Elvira Dilberovic, President
of Atatürk High Council of Culture,
Language and History and Member of
Enstitü’s Board of Trustees Derya Örs,
Actor Emre Kızılırmak and numerous
guests. Dilberovic shared her opinions
on our Enstitü, and expressed her
gladness in attending the exhibition.
Following the speeches Derya Örs
thanked Cemal Akyıldız on behalf of our
Enstitü and presented a gift.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

ENSTITÜMÜZ 71. TÜRKOLOJI

Protokolünü Senegal’de İmzaladı
ENSTITÜ SIGNED 71st TURCOLOGY PROTOCOL IN SENEGAL
Senegal’in en büyük üniversitesi Cheikh Anta Diop Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü
arasında Türkoloji Protokolü imzalandı.
Cheikh Anta Diop University, the largest university in Senegal and Yunus Emre Enstitüsü signed a
Turcology Protocol.
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niversitede en çok talep gören
dillerden biri olan Türkçenin
eğitim hayatına başlamasından
büyük mutluluk duyduklarını belirten
Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahima
Thioub, birçok alanda iş birliği yaptıkları Türkiye ile yeni bir alanda çalışacak olmanın önemini belirtti.
Enstitü Başkan Yardımcısı Dr. Şaban
Çobanoğlu ise Afrika’nın Batı’ya açılan
kapısı Senegal’de bulunmaktan büyük
mutluluk duyduğunu ifade ederek, dil
öğretiminin yanı sıra birçok kültürel
aktivite ile iki ülke arasındaki çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

University Rector Prof. Dr. İbrahima
Thioub expressing their appreciation in
launching Turkish instruction, a most
preferred language in the university,
marked the significance of their
collaboration in a new area with Turkey
alongside numerous collaborations
established in other fields.
Enstitü Vice President Assoc. Prof. Şaban
Çobanoğlu expressed his gladness in
visiting Senegal, the door opening to
the West in Africa, and underlined that
the joint operations will continue with
various cultural activities next to Turkish
instruction.
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Hızın
yeni adı
Türk Telekom’un fiber gücüyle yepyeni bir dönem başlıyor.
En hızlı 4.5G’den 3 kat daha hızlı GİGA 4.5G.
#sanahızmıyok

GİGA 4.5G teknolojisi, alınan bant genişlikleriyle ulaşılabilecek en yüksek 4.5G hızları baz alındığında 3 kat hızlıdır. GİGA 4.5G’den 1 Nisan’dan itibaren, 81 ilde
Türk Telekom GİGA WiFi noktaları ve 4.5G baz istasyonlarının bir arada bulunduğu yerlerde, GİGA 4.5G uyumlu cihazlarla yararlanılabilecektir. Hız; kapsama
alanı, bağlantı noktası, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Ayrıntılar: turktelekom.com.tr

