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BİZDEN HABERLER

Aramıza Hoşgeldiniz...

Merhaba...
Kültürümüzde bütün masallar; az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, bir
arpa boyu yol kat ettik diye başlar. Evet Murat Lojistik Ailesi’de 60 yıl boyu
hiç durmadan ilerledi ama hala önümüzde çok ama çok uzun bir yol var.
Bizler için bu yol; beraber yürüdüğümüz çalışanlarımızın çocukları, dünyanın
en gelişmiş ülkelerindeki çocukların sahip olduğu imkanlara eriştiği zaman
istediğimiz seviyelerde olacaktır.

Murat Lojistik ailesinde fedakarca çalışmalarını sürdüren, arkadaşlarımız İnsan
Kaynakları Müdürü-Ceyhan Güvenç, Yurt İçi ve Yurt Dışı Nakliye Müdürü-Hami
Önder, Yurtdışı Operasyon Müdürü-Ali Günhan Sandıkçı’ya teşekkür ediyor,
başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Murat Lojistik ailesi global lojistik sektörünün en önemli dinamiği olmak hedefiyle ilerlemeye ve büyümeye devam edecektir. Bugüne kadar
kat ettiğimiz yollar, bundan sonra kat edeceğimiz yollar için bir enerji ve
motivasyon kaynağı olacaktır.
Murat Lojistik olarak, lojistik sektörünün içindeki en önemli gıda lojistiği
şirketi olmanın sorumluluğuyla, sektöre değer katan çalışmalara imza atmayı
sürdürüyoruz. Vizyonumuz, deneyimimiz ve değerlerimizden aldığımız
güçle, sektördeki değişim ve dönüşümün mimarı olmaya devam ediyoruz.
Ceyhan Güvenç
İnsan Kaynakları Müdürü

Büyüdükçe hafızasını kaybeden şirketlerden öte, büyüdükçe kuruluş
değerlerine sımsıkı sarılan bir aile şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz.
Biz Sevgili Üstadımız Ali Kemal Yüksel’in çalışma azmine, zorlukları
aşma kabiliyetine, bitip tükenmez sabrına, dürüst prensiplerine, müşteriye
saygısına, iş takipçiliğine, vizyonerliğine ve vatan sevgisine tanıklık ettik.
Üstadımızın bu nitelikleri, aslında 60 yıllık başarımızın ardındaki en önemli
sırdır. Onun bizlere de benimsettiği bu öğretiler, Murat Lojistik’in değişmez
değerleridir. Bu değerler hiç eskimeyecek ve eksilmeyecek rehberimizdir.

Lojistik sektöründe yeni çığırlar açan ve sektöründe önemli bir marka
olan Murat Lojistik, ülkemizin lojistik pazarındaki payını artırmak için her
zaman önemli adımlar atarak ilerlemiştir.
Sevgi ve Saygılarımızla

Ali Günhan Sandıkçı
Yurt Dışı Operasyon Müdürü

ELMASARABAM.COM YAYIN HAYATINA BAŞLADI!
Otomotiv sektörü özelinde alım ve satım ilanlarının yayınlandığı,
e-ticaret platformumuz elmasarabam.com, uzun ve gayretli bir çalışmanın sonunda yayın hayatına başladı. Apple Store ve Google Play
Store’dan indirilerek mobil uygulama formatında da hizmet veren
elmasarabam.com, geniş bir yazılım ve tasarım ekibi tarafından üretildi.
Sektörde önemli bir eksiği kapatacağına inandığımız elmasarabam.
com’u, internet kullanıcılarının ve özellikle lojistik sektörü ilgililerinin
beğenisine sunmanın gururu içindeyiz.

Bununla birlikte, 2018’in son çeyreğinde, hazırlıklarını yürüttüğümüz yurt
dışı lojistik faaliyetlerimizi 2019 yılının ilk çeyreğinde ete kemiğe bürüyüp,
birçok yurt dışı operasyonuna dönüştürmeyi başardık. Böylelikle yurt dışı
pazarıyla ilgili beklenti ve hedeflerimizi daha üst seviyelere taşıdık.
Ortadoğu, BDT, Orta Asya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Avrupa
pazarları özelinde ilerleyen çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken,
şirket bünyemizde geliştirdiğimiz dijital projelerimiz de lojistik sektörüne
değer katmayı sürdürüyoruz. Özellikle e-ticaret projemiz elmasarabam.com
’un yayın hayatına başlamasıyla birlikte, lojistik sektöründe yeni çığırlar açacak
kullanıcı deneyimleri ortaya koymak için kararlı şekilde hareket etmekteyiz.

Hami Önder
Yurt İçi ve Yurt Dışı
Nakliye Müdürü

MURAT LOJİSTİK
SINIRLARI AŞMAYA DEVAM EDİYOR!
Murat Lojistik olarak, 2019 Yılı itibariyle başta Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) olmak
üzere, Ortadoğu, Avrupa, Orta Asya, Türki Cumhuriyetler ve Afrika pazarlarına lojistik faaliyetlerini başlatmış ve ilerletmiş bulunmaktayız. Ülkemizin her coğrafyası ile olan yakınlığımız
ve bu konudaki uzmanlığımız, diğer dünya coğrafyalarını hedefimize almamızı kolaylaştıran
en önemli etken olmuştur. Murat Lojistik olarak hedefimiz, lojistik sektöründe yeni çığırlar
açan önemli bir marka olmak ve ülkemizin lojistik pazarındaki pazar payını artırmaktır.

Genel Müdür
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International Transport

2019

ELMASARABAM.COM’A
MURAT PARASAYAR’LI REKLAM FİLMİ!
E-Ticaret portalı olarak üzerinde uzun süredir çalıştığımız elmasarbam.com’un daha büyük
kitlelere daha etkili bir şekilde iletme arzusuyla bir reklam filmi projesini hayata geçirdik.
Reklam filmimizde ünlü tiyatro-dizi-sinema oyuncusu, Murat Parasayar rol aldı. 3 gün
boyunca, geniş bir prodüksiyon ekibi tarafından çekilen reklam filmimiz, kurgu aşaması
tamamlandıktan sonra 2019 Mart ayı içerisinde sosyal medya hesaplarımızda yayınlandı.
Oyunculuğu ile göz dolduran Murat Parasayar’a reklam filmimizdeki başarılı performansı
için teşekkür ederiz.
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www.muratlojistik.com.tr
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TURİZMİN KALBİ ANTALYA

Mavi bayraklı plajları, güneşi, kumu, palmiyeleri, portakal bahçeleri, bulvarları ve
dev turistik tesisleri ile turizmin tartışmasız
başkenti konumundaki Antalya, bu anlamda
bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda
bulunan, Türkiye’nin Akdeniz sahillerinin yıldız
kenti konumundadır.
Türkiye’nin en kalabalık beşinci; yüzölçümü
bakımından ise altıncı büyük şehri olan Antalya ve çevresine antik çağda, “çok verimli”
anlamına gelen Pamphylia, batı kesimine
ise Lykia denmiş. MÖ VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege Denizi’nin batı kıyılarından

göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri
kurmuşlar. II. yüzyıl ortalarında hüküm süren
Bergama Kralı II. Attalos, Side’yi kuşatmış;
Antalya’nın yaklaşık 75 km doğusundaki Side’yi
alamayan kral, şimdiki il merkezinin olduğu
yere gelerek bir şehir kurmuş. Buraya onun
adı verilerek Attaleia denmiş. Zaman içinde
Atalia, Adalya diyenler olmuş, zamanla şehrin
adı Antalya’ya dönüşmüş. Yapılan arkeolojik
kazılarda Antalya ve bölgesinde, günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı ispat
edilmiş. Uzun yüzyıllardır Türklerin egemenliğinde olan şehir inanılmaz büyüklükte bir
kültür mirasına sahip.

Antalya, Türkiye’nin ve hatta dünyanın en sevilen şehri... Her yaz dünyanın farklı
yerlerinden 10-15 milyonun üzerinde turistin gelmesi güzelliğinin cazibesini göstermeye
yeterli bile. Denize kıyısının olması, iklimi, şehir merkezine olan ulaşım kolaylığı, yeşil
ve mavinin olağanüstü uyumunun baktığınız her yerde görülmesi Antalya’yı sevmek için
yeterli sebeplerin başında geliyor.
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Türkiye’nin En Kalabalık Beşinci Şehri
Şehir, Yörük kökenli nüfusunun yoğunluğu ile dikkat çeker. Hem nostaljik hem
de kültürel değeri olan, binlerce yıldır bu
hayatı sürdüren ve sayıları da birkaç yüz kişiyi
geçmeyen birkaç küçük konargöçer grubu
kalmıştır günümüze. 1980 yılından itibaren
ve uygun iklim koşulları ve turizm etkinlikleri
nedeniyle hızla gelişen Antalya, buna paralel olarak, 2015 sonu itibarıyla yaklaşık 2
milyon 300 bin kişilik nüfusu ile Türkiye’nin
5’inci kalabalık ili konumundadır. Zaman
içerisinde küçük bir tarım ve ticaret şehri
olmaktan çıkan Antalya, dünya çapında bir
turizm ili kimliğine bürünmüştür. Kentin son
dönemde sanayi ve inşaat faaliyetlerindeki
gelişmelerle de önemli bir ivme kazandığını
ve Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH)
içindeki payının yüzde 3’ün üzerinde olduğunu belirtmekte fayda var.
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Türkiye’nin Turizm Başkenti
Kültür turizmi başta olmak üzere deniz,
spor, sağlık, kış, kongre, yayla, mağara,
kamp ve inanç turizmi yapılabilen Antalya’da
bu renkli turizm yelpazesi için yüzlerce tesis
bulunuyor. 2018 yılı turizm istatistiklerine
göre dünyada en çok ziyaret edilen 3’üncü
il konumunda olan kenti 2018 yılında 20,5
milyondan fazla turist ziyaret etti. Türkiye’nin
turizm başkenti olarak nitelendirilen Antalya
birbirinden farklı kategorilerde birçok otele
ev sahipliği yapıyor. Şehirde özellikle 5 yıldızlı
otellerin fazlalığı dikkat çekiyor. Şubat 2015
verilerine göre 298 faal, 53 yatırımda olmak
üzere toplam 351 adet 5 yıldızlı otel/tatil
köyü bulunuyor şehirde. Antalya denince
ilk akla gelenler deniz ve güneş olsa da,
Antalya bunlardan çok daha fazlasını içinde
barındırıyor. Bu yüzden Antalya’ya gidecek
olanlar için birkaç güne sığdırılabilecek bir
tatil planı yapmak mümkün değil; sadece
bir ilçesi bile uzun yazıların konusu olabilir.
YIL

Antalya’dan Bir Buket Tarihi Turistik Yer
Likya Yolu: Fethiye ve Antalya arasında
uzanan yol inanılmaz güzellikte bir trekking
rotası. Yol, üzerinde Türkiye’nin en iyi manzarası ödülüne sahip olan Gelidonya Feneri
gibi birçok güzellik barındırıyor.

YIL

Karain Mağarası: Dünya Mirası Listesi için
önerilen mağara, insanı başka bir dünyaya
götürebilecek bir büyüye sahip. Halen kazı
çalışmalarının devam ettiği yer aynı zamanda
Türkiye’nin en büyük mağaraları arasında
bulunuyor.

ELMAS HABERLER
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TURİZMİN KALBİ ANTALYA
Antalya Müzesi: Müze, I. Dünya Savaşı
döneminde yağmalanmak istenen eserlerin
korunması amacıyla kurulan ilk müzelerden
biri olması nedeniyle ülkemizin en kapsamlı
ve en büyük müzelerinden biri.

Xanthos Antik Kenti: 3000 yıl öncesine
dayanan tarihine rağmen, ülkemizdeki en
sağlam şekilde ayakta kalabilmiş antik kentlerden biri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca enfes
deniz manzarası ve mozaikleri ile de diğer
birçok antik kentten farklı bir konuma sahip.
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TURİZMİN KALBİ ANTALYA
Düden Şelalesi: Antalya’nın sıcak günlerinde biraz nefes almak ve doğanın büyüleyici
manzarasına tanıklık etmek isteyenler için
eşsiz bir yer Düden Şelalesi.

Kurşunlu Şelalesi: Antalya’nın saklı cennetlerinden biri daha! Düden ve Manavgat’a
nazaran daha sakin olduğu için burada tam
anlamıyla huzuru bulabilirsiniz.

YIL

Manavgat Şelalesi: Antalya’ya 72 km
mesafede, Manavgat ilçesinin 3 km kuzeyinde bulunan şelale ırmak sularının 3-4
metrelik bir falezden düşmesiyle meydana
gelir. Yüksekliği düşük olmasına rağmen
geniş bir alan üzerinde yüksek bir debiyle
akar. Şelale, Manavgat’ın, hatta Antalya’nın
simgesi haline gelmiştir.

Aspendos Antik Kenti: Büyüklüğü, hâlâ
sapasağlam ayakta olan tiyatrosu, su kemerleri, bazilikası, stadyumu, çeşmesi ve
kemerleri ile tam anlamıyla bütün bir kent
burası. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın
sayılı antik kentlerinden biri aynı zamanda.

Termessos Antik Kenti: Dünyadaki en iyi
korunmuş antik kentlerden biridir. Bunda,
şehrin zaten korunmak üzere inşa edilmiş
olmasının da etkisi büyük. Halen o kadar
canlıdır ki; sizi tarihte kısa bir yolculuğa
çıkarabilir.

Yörüklerin beslenme tarzının temelini hayvancılık ve buğdaydan elde edilen besinler
belirliyor. Kıyı şeridinde az da olsa yaş sebze
üretilse de iç bölgelere gidildikçe buğday
ve kuru sebze ağırlık kazanıyor. Antalya’da
dünya mutfaklarının tamamına turistik otel
ve lokantalarında bulmak mümkün. Ancak
yöreye has yerel lezzetlerden bazıları şöyle:
Sac Kavurma, Tandır Kebabı, Kölle (buğday,
fasulye, nohut ve bakla haşlaması), Domates
Civesi, Hibeş, Arabaşı.

YIL

Antalya Mutfağından Seçmeler

ELMAS HABERLER
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BÖYLE YAŞARDI OSMANLI RAMAZANI

Ramazan-ı Şerif
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, mübarek
ayların en mühimi, üç ayların sonuncusu, Hicri
ayların dokuzuncusudur. İnsanlığın hidayet
rehberi Kur’ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye
başlandı, oruç bu ayda farz kılındı. Rahmet ve
bereket ayına şimdi olduğu gibi eskiden de
ehemmiyet verilirdi. Cihan devleti Osmanlı’da
Ramazan ayı büyük bir neşeyle karşılanırdı…

BÖYLE
YAŞARDI
OSMANLI
RAMAZANI

Geldi Mübarek Ramazan…
Ramazan ayında camiler sabaha kadar
açıktı. Cami ve tekkelerde Kur’ân-ı Kerîm
hatimleri ve mukabele okunurdu. Bir ay
boyunca dolup taşan camilerin bazılarında
Hadis-i Şerif dersleri de yapılırdı.

Ramazan Nasıl İlân Edilirdi?
Ramazan-ı Şerif ayının başlama gününü
İstanbul Kadılığı tespit ederdi. Ru’yet-i Hilâl
yani Ay’ın görülmesiyle oruca başlanır, yine
hilâlin görülmesiyle oruç sona ererdi. Ru’yet-i
Hilâl’den sonra camilerin mahya ve kandilleri
yakılır, Ramazan’ın başladığı, top atılarak
davullar ve tellallarla halka duyurulurdu.
Padişahımızın Emridir!
Ramazan’dan birkaç gün evvel ‘tenbihname’ler yayınlanır; camilerde, mahallelerde, hanlarda halka duyurulurdu. Evlerin,
işyerlerinin ve şahsî kıyafetlerin temizliği,
rahatsız edici tavırlardan sakınılması, fiyatların arttırılmaması gibi hususlara dikkat
edilmesi istenir, bazı yasaklar ihdas edilirdi.
Özellikle İstanbul halkının buğday, un, et,
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yağ, bal, şeker, pirinç, kahve, odun gibi iâşe
konusunda sıkıntı çekmemesi için tedbirler
alınırdı. Mazereti olmayan kimselerin aleni
yiyip içmeleri yasaklanırdı.

Haydi Teravih Namazına!
Müslümanların cemaatle namaz kılmasına
ehemmiyet gösterilir, buna riayet etmeyenler
ikaz edilirdi. Teravih vakti, camiler, mescitler,
konaklar ve saraylar şenlenirdi. Mühim işi
olmayanların teravihe gitmesi emredilirdi.
Camilere akın eden halk, güzel Kur’ân- Kerîm’i
iyi okuyan imamların arkasında saf tutarak
teravih namazını eda ederdi. Namaz sonrası,
bir hayır sahibinin ikramı olarak cemaate
şerbetler dağıtılırdı.
ELMAS HABERLER
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Baklavanın Alayı Vardı

namazı için saray dışına çıkarlar, Eyüp Sultan,
Ayasofya, Tophane, Yeni Valide ve Fındıklı
camilerine giderlerdi.

Ramazan’ın 15. günü cihan padişahları
saray ve devlet erkânıyla Topkapı Sarayı’nda
muhafaza edilen Hırka-i Şerif’i ziyaret ederdi.
Hırka-i Şerif ziyaretinden sonra sarayda hazırlanan baklavalar, her 10 askere bir tepsi
düşecek şekilde merasimle askerlere dağıtılırdı.

Ramazan’ın ilk gününden itibaren padişahın
huzurunda tefsir dersleri yapılırdı. Padişahın
büyük ehemmiyet verdiği bu derslere devlet
erkânı da iştirak ederdi. Öğle ile ikindi vakti
arasında yapılan bu dersler dışında padişahlar,
Kur’ân-ı Kerîm meclislerinde de bulunurlardı.

Kadir Gecesi
Kadir Gecesi, padişahlar muazzam bir alayla
Ayasofya Camii’ne giderlerdi. O gece padişahın geçeceği yollar kandiller ve fenerlerle
süslenir, top ve fişek sesleri arasında büyük
bir merasimle camiye girerlerdi.

Kapılar Herkese Açık Olurdu

Aman Dikkat!
Tebdil-i kıyafetle şehri dolaşan padişahlar,
Ramazan tembihlerine uyulup uyulmadığını
bizzat yerinde takip ederdi. Ramazan ayı boyunca toplam üç gün halkın içinde dolaşan
sultanlar, halkın temel ihtiyaç maddeleri olan
et, ekmek ve yağ fiyatlarını kontrol ederdi.
Böylece fırındaki ekmeğin gramajını, esnafın
fiyatlara uyup uymadığını denetlemiş olurlardı.
Sarayda Ramazan Nasıl Geçerdi?
Padişahlar, Ramazan oruçlarına çok dikkat
ederlerdi. Ramazan-ı Şerif ayını ekseriyetle
ailesiyle birlikte geçirir, iftarlarını sarayda yaparlardı. Saray dışında iftar yapmaları istisnai
bir durumdu.

Her hane sahibi, sahip olduğu imkânları
nispetinde iftar davetlerinde bulunurdu.
Zenginlerin hayır yarışına girdikleri bir aydı
Ramazan. Büyük devlet erkânı ve zenginler
hususî davetler verir, kapılarını her gece
fukaraya açarlardı. İftar sofralarına davetsiz
gidilebilmekteydi. Konaklara iftar için gidenlere
“diş kirası” denilen bir miktar para vermek
de âdettendi. Bunun haricinde padişahın da
devlet erkânına hususî davetleri de olurdu.
Sadrazamlar ise devlet görevlilerine iftar
sofraları kurdurur, bu davetler Ramazan’ın
24’üne kadar devam ederdi.

Çalışma Saatleri Kısaltılırdı
Mübarek ayın gelmesi münasebetiyle Ramazan-ı Şerif’in ilk günü bütün devlet daireleri
tatil edilir, Ramazan müddetince memurlar
nöbetleşe görevlerine devam ederdi.

Güle Güle On Bir Ayın Sultanı…

Abdestsiz Fırınlara Girilmezdi
Ramazan-ı Şerif’in kendine mahsus ekmeği
pide idi. Fırınlar, hususiyetle Ramazan ayı için
pide pişirebilen ustalar bulurlardı. Ekmek
ustaları geleneğe uygun olarak her sabah
hamama giderler, gusül abdesti alırlardı.
Abdestsiz fırına ayak basmazlardı.

Silin Borçlarını…

Ramazan’ın son günleri hüzünlü geçerdi.
Son iftar sofralarında mübarek ayın hüzün
ve burukluğu yaşanırdı. Kederli gönüllere
ancak bayram sevinci ışık olur, insanları tatlı
bir bayram telaşı sarardı. Evler temizlenir,
bayramlık elbiseler dikilirdi. Çocuklara yeni
elbiseler giydirilir, akraba ve yakın dostlar
için hediyeler alınırdı. Bayrama özel baklava
ve börek açılırdı. Bayram gecesi hamamlar
sabaha kadar açık bulunurdu. Bayram sabahı Müslümanlar bayramlıklarını giyerek
camilere akın ederlerdi. Namazdan sonra
insanlar birbiriyle bayramlaşır,sonra akraba
ziyaretleri başlardı.

Ramazan’da ihtiyaç sahipleri de unutulmazdı. Hâli vakti yerinde olanlar fakir fukaraya
sadaka verirler, mahalleleri dolaşarak mahalle
bakkallarındaki “Zimem Defteri” denilen
borç defterlerini satın alıp, borçluların haberi
olmadan onların borçlarını öderlerdi.

Vakit ve teravih namazlarını genel olarak
sarayda eda ederlerdi. Bazen de teravih
20 ELMAS HABERLER
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KAHRAMANMARAŞ

bölgeye birden sokmaktadır. Bu sebeple
değişken bir iklime sahiptir ancak genelde
Akdeniz İklimi hakimdir. Kahramanmaraş’ın
bulunduğu bölge şehir merkezi o bölgede
olduğundan Akdeniz’dir.
Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç,
Alaaddin Özdenören gibi 90’a yakın edebiyat
adamı çıkarmış olan Kahramanmaraş, şairler
şehri olarak da anılır.

Kahramanmaraş, eski ve halk arasındaki adıyla Maraş, ülkemizin en kalabalık on sekizinci şehri. 2017 itibarıyla 1.175.706 nüfusa sahiptir. Kurtuluş Savaşı’nda işgale direnişi
nedeniyle TBMM tarafından şehre İstiklal Madalyası verildi. Yine bu kararla Maraş olan
eski adı, Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

Şair Gülten Akın, Maraş halkı için “Adamın su gibi akanıdır Maraşlı” demiştir. Ünlü
Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, ise Seyahatnamesinde Maraş halkı için, “Kelimatları
lisan-ı Türkidir ve ekseriya halkı Türkmendir”
der. Maraş ve çevresi başta Oğuzların Avşar,
Bayat ve Beydili boyları çoğunlukta olmakla
birlikte hemen hemen 24 Oğuz boyunun
tamamı mevcuttur.
2012’de çıkarılan 6360 sayılı kanun ile
büyükşehir olan Kahramanmaraş, Türkiye’nin
elektrik ihtiyacının %14’ünü karşılamaktadır.
Kahramanmaraş’ın merkezi Ahir Dağı’nın
eteklerine kurulmuştur. Bu yüzden şehir
merkezi engebelidir. Şehrin merkezi dışında
kalan bazı bölgeler düzlük olsa da geneli
engebeli bir yapıya sahiptir. Kahramanmaraş iklim yapısında diğer illerden farklıdır.
Çünkü Kahramanmaraş’ın il haritası onu 3

YIL
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KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI
Dövme dondurmasıyla meşhur olan Kahramanmaraş’ın yerel şirketlerin azmi ve katkısıyla
ünü tüm dünyaya yayılmış ve birçok dünya
şehirlerinde dondurma şubeleri açılmıştır. Japonya’dan ABD’ye, Avustralya’dan Dubai’ye
kadar birçok ülkede şehrin ve dondurmanın
yerel firmalarca tanıtımı yapılmaktadır.
Kahramanmaraş dondurması, Ahir Dağı ve
Maraş Dondurma ustalarının bir mucizesidir.
Ahir Dağının yüksek yamaçlarında Maraş
Coğrafyasına özgü kekik, keven, sümbül ve
çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin eşsiz
kıvam ve aromaya sahip sütleri ve Ahir Dağının topraklarından baharla beraber yeşeren
yabani orkide çiçeklerinin yumru köklerinden
elde edilen Salep’in Dondurma ustalarının
mahir ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşarak
Türkiye’de tek, Dünyada marka olmuştur.
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HZ. URVE İBN’İ MES’UD
Merhaba Sevgili Dostlarım;
Murat Lojistik bir aile şirketidir. Aile olmanın sorumlulukları
ile şirket olmanın getirdiği görevler birleştiğinde sağlıklı ve
samimi bir iş yönetimi ortaya çıkmaktadır. Zira, 60 yıl önce
çıktığımız bu yolda hem lojistik sektörüne, hem de hizmet
verdiğimiz müşterilerimize dürüst, kaliteli ve ilkeli bir hizmet
vermeyi önceliğimiz olarak belirlememiz bunun en büyük
ispatıdır.
Kurulduğumuz günden bugüne değişmeyen ve gelecekte
de değişmeyecek olan tek şey değerlerimizdir. İnsana, topluma ve doğaya saygı temelinde ahlaki değerlerimizden asla
ödün vermeden gelişerek ve geliştirerek geleceğe doğru
yürüyoruz. Ve her zaman müşterilerimize, çalışanlarımıza,
tedarikçilerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine
getirmeye devam ediyoruz, edeceğiz.
Tüm başarılarımızın ve atılımlarımızın temelinde, hayal
gücümüz, kurduğumuz hayalleri hayata geçirecek özgüvenimiz, yenilikçiliğimiz, inancımız, çalışkan ruhumuz ve tabii ki
hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz insan kıymetimiz yer alıyor.
Urve ibni Mes’ud (radıyallahu anh) diğer sahabelere göre İslam tarihinde farklı bir önemi bulunuyor.
Peygamberimizin Müslüman olmalarını çok istediği
Tâif halkının önemli kişilerinden biri olan Urve Bin
Mes’ud, Peygamberimizin ahlakından çok etkilenmiş ve
Müslüman olmaya karar vermiştir. Müslüman olduktan
sonra ilk işi Tâif halkına İslam’a davet etmek olmuştur.
Urve ibni Mes’ud radıyallahu anh, Tâif’e vardığında
İslâmiyet’in mükemmel bir din olduğunu halka anlattı.
Sonra onları İslâm’a dâvet ederek şöyle dedi:
“Ey kavmim! Siz beni herhangi bir kötülükle suçlayabilir misiniz? Siz, benim soy sopça en seçkininiz,
servetçe en zengininiz, cemaatçe de en güçlünüz
olduğumu biliyor değil misiniz?
Beni, İslâmiyete girmeye sevkeden ancak, başkalarının göremediği şeyi benim onda görmüş olmamdır!
Gelin, öğüdümü dinleyin! Bana karşı çıkmayın, aykırı
davranmayın! Vallahi, benim size getirip sunduğum
şeyden daha üstününü, hiç bir elçi kavmine getirip
sunmamıştır!” dedi. Urve ibni Mes’ud radıyallahu anh
Taiflilerin kendisine aykırı davranmayacaklarını, karşı
koymayacaklarını umuyordu. Fakat tam tersi oldu. Taif
ahalisi hakaretler ederek çevresini sardılar ve: “Lâta
andolsun ki; zaten senin Rabbe’ye yaklaşmadığın ve
onun yanında saçını kazıtmadığın zaman, dininden
ayrılmış olduğun bizim içimize doğmuştu!” dediler.
26 26ELMAS HABERLER

Biliyoruz ki gelecek, dünyada yaşanan hızlı değişimi iyi
okuyan, buna uyum sağlayan, geleceğe dair güçlü hayalleri
olan ve bu hayalleri hayata geçirmek için yorulmadan etkili
çalışabilenlerin olacaktır.

Urve ibni Mes’ud radıyallahu anh onlara karşı çok
yumuşak davrandı. Fakat Tâifliler onu dinlemediler.
Ertesi gün sabah namazı vaktinde evinin üstüne çıkıp
ezan okudu ve kavmini İslâm’a davet etti. Ancak buna
öfkelenen halk her taraftan ok yağmuruna tuttu. Her
köşeden ok atarak Urve’yi ağır şekilde yaraladılar. Atılan
ok Urve ibni Mes’ud’un bilek damarını kesti. Kan dindirilemedi. Bunun üzerine Urve’nin akrabaları intikam
almak isteyince Urve buna izin vermedi. O, şehitliği
ilâhî bir ikram kabul ederek kendisini yaralayanın kanını
bağışladığını belirtti.

Üzerinde uzun süredir çalıştığımız, e-ticaret platformu
elmasarabam.com artık yayın hayatına başladı ve mobil
uygulama olarak dijital mağazalarda yerini aldı. Kullanıcılar,
elmasarabam.com’da ücretsiz olarak ilan verebilecek ve çok
kolay bir şekilde istediği ilana ulaşabilecek.
Aynı şekilde ‘’Elmas Kart Urve’’ ise 2019 yılının ilk çeyreği
itibariyle yaygın bir şekilde kullanıcı sayısını önemli oranda
artırmaya devam ediyor. Kartı kullanan şoförlerimiz çeşitli
avantajlardan yararlanıyor.

Urve ibni Mes’ud radıyallahu anh’ın şehit edildiği
haberi Medine’ye ulaşınca Sevgili Peygamberimiz çok
üzüldü ve onun Yâsîn sûresinde kendisinden bahsedilen, kavmini hidayete çağırdığı sırada onlar tarafından
öldürülen kimseye benzediğini söyledi. Onun hakkında
“Yasin sahibi” diyerek iltifatta bulunup şu ifadelerle övdü:

Gerek dijital gerekse reel alanda gerçekleştirdiğimiz
başarıların artacağına tüm kalbimizle inanıyoruz.
Küresel marka olma yolculuğumuzda sahip olduğumuz
sürdürülebilir büyüme, yenilik, kalite ve değişim anlayışıyla
önümüzdeki dönemlerde de yeni başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır...

“Onun kavmi ile olan hali, Yâsîn sahibinin kavmi
arasında olan haline benzer! Yâsîn sahibi, kavmini Yüce
Allah’a imana davet etmişti de kavmi onu öldürmüşlerdi. Hamd olsun o Allah’a ki, ümmetim içinde Yâsîn
sahibi gibi birini bulundurdu!” buyurdu. (İbn Sa‘d, I,
312; Hâkim, III, 713)

Saygılarımla
CEO

Allah, Urve ibni Mes’ud’dan razı olsun!
YIL
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ÇANAKKALE’NİN İSİMSİZ KAHRAMANI

Edirneli, öksüz ve yetim büyüyor ama memleketine en iyi hizmeti asker olarak yapacağını
düşünerek Harbiye’ye giriyor. Harbiye’de
Mustafa Kemal’in dönem arkadaşı. Yıllar
sonra onların yolları Çanakkale’de kesişiyor.
Ve Yusuf Kenan da Çanakkale Savaşları’nda
Mustafa Kemal gibi inisiyatif kullanıp, savaşın
seyrini değiştiren subaylardan biri oluyor..
Yıl 1915, 1. Dünya Savaşı’nın, Avrupa kıtasına
sıkışması, yeni stratejik arayışları gündeme
getirmişti. Dönemin İngiliz Deniz Kuvvetleri
Bakanı Winston Churchill de savaşın Doğu’ya
kaydırılması gerektiğini düşünenlerden biriydi
ve onun ısrarlarıyla Çanakkale Cephesi açıldı.
“Türk askeri bizim gemilerimizin toplarını
görünce hemen kaçacak. Sonrasında bir
hafta içinde İstanbul’da kahvaltımızı yapacağız” diyecek kadar, Çanakkale’nin hemen
düşeceği konusunda kendinden emindi..
Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na, 15
Temmuz darbe girişiminin engellenmesinden Afrin’e uzanan mücadeleler silsilesinde
hep ulusal bir var olma ve bağımsızlık savaşı
verildi, veriliyor. Bu mücadelede cephelerin,
düşmanın adı değişiyor, kahramanlık destanlarını yazanların öyküsü baki kalıyor. Yüzbaşı
Yusuf Kenan Trablusgarp, Balkan Savaşları,
1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale’yi müdafaa
etti. Kaderi de Çanakkale’de çizildi. 34’ünde
cephede şehit oldu ama verdiği kararla Çanakkale Savaşları’nın seyrini değiştirdi.
Yüzbaşı Yusuf Kenan, Çanakkale Savaşları’nın binlerce isimsiz kahramanından biri.
1910’larda arka arkaya gelen, Trablusgarp,
Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı’nda, hep
Çanakkale’yi müdafaa eden ve kaderi de
orada çizilen bir asker.
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Çanakkale’de Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi,
Arabı, yani Osmanlı’nın tüm tebaası, okumuşu
okuyamamışı, şehirlisi köylüsü, 14 yaşındaki
öğrencisi, 20 yaşındaki futbolcusu tüm millet
yekvücut olarak yedi düvele karşı direndi.
O günlerde 2. Tabur 7. Bölük komutanı
olarak Çanakkale Savaşları’nda görev yapan
Yüzbaşı Yusuf Kenan, eşi Zehra Hanım’a
yazdığı mektupta “Vatanımızın, milletimizin
geçirdiği şu felaket zamanı hangi mümini
kederlendirmemiştir ki, ben de o milletin
ferdi olduğum için bu büyük felakete iştirak
etmekteyim. Zehracığım ne yapayım? Vatanın
bölündüğünü görürken, kalbim çırpınıyor,
yüreğim tıpırdıyor. Zira saadet hali ile yaşamamız ancak vatanın selametiyle kaim
olacaktır” diyecekti.
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gitmesi emredilir. 250 kişilik bölüğü ile hemen
harekete geçer. Yolda İkiz Koyu’na çıkmış,
yaklaşık bin kişilik düşman askerlerini görür.
İşte o an bir karar vermek durumunda kalır.
Ya Tekke Koyu’na gidecek ya da İkiz Koyu’na
çıkan düşmanı püskürtecektir. İkinciyi seçer.
Askeri tarihçiler Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın bu
kararının savaşın seyrinde değişiklik yaptığını
belirtiyor.

19 Şubat’ta Çanakkale Boğazı’nı geçmeye
çalışan İtilaf Devletleri’ni püskürtmüşlerdi.
Sonrasında 18 Mart’ta Deniz Savaşı’nda kesin zafer kazandılar. Eşine, batırılan gemileri
anlatıyordu mektuplarda Yusuf Kenan....
Evinde çocukları için bir çorba kaynatamayacak durumda olan Zehra Hanım’ın, Yusuf
Kenan’ın cepheden gönderdiği patatesleri
görünce nasıl ağladığını hissediliyor mektuplarda. Savaş zamanında bir aşkın nasıl
yaşandığını duyumsanıyor.
Yusuf Kenan bir mektubunda eşine:
“Zehracığım, beni katiyen merak etmeyiniz.
Cenab-ı Hak’tan bir arzum varsa, o da senin
mini mini yavrularımla beraber sıhhatte daim
olmanızdır” yazar. Bu satırlar aslında 103 yıl
sonra Afrin’de şehit olan Piyade Astsubay
Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın mektubundaki “Anneme, babama, kardeşime, Nur’a
söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri
kalanını rahat geçirsinler” satırlarıyla nasıl da
3030
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örtüşüyor. Ki bu da normal çünkü Çanakkale
Savaşları da Akpınar’ın mektubunda yazdığı
gibi “hak ile batılın” savaşıdır. Çanakkale’de
ortaya çıkan ruh, yıllar sonra Afrin Harekatı’nda tekrar hatırlatır kendini. Bunun için
askerlerin mektuplarında duygudaşlık vardır.
Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na, 15 Temmuz
darbe girişiminin engellenmesinden Afrin’e
uzanan mücadeleler silsilesinde hep ulusal
bir var olma ve bağımsızlık savaşı verilir....

SEDDÜLBAHİR’İN ÇÖKMESİNİ
ENGELLEDİ

Yüzbaşı Yusuf Kenan, Kara Savaşları’nın
başladığı 25 Nisan gecesi tarih sahnesine
çıkıyor. Denizdeki hareketliliği görüp Çanakkale cephesini korumakla görevli 5. Ordu’ya
çıkarmanın başladığını ilk haber veren subay
o. (Ama bu ihbar ne kadar ciddiye alındı
bilinmiyor.) O gece emir bekliyor...
İtilaf Devletleri ana çıkarmayı Çanakkale’nin en güney ucundaki Seddülbahir ve
batısındaki Arıburnu’na yapar.
YIL

Amaç, buralardan karaya çıkan birliklerin
birleşmesi ve Kilitbahir platosunun ele geçirilmesi, Gelibolu Yarımadası’nın kontrolünün
sağlanmasıdır. Bu ana çıkarma noktalarından
karaya ayak basan askerleri desteklemek
için de İkiz Koyu gibi birkaç noktaya daha
asker çıkarılır ve bundan Osmanlı komuta
kademesinin haberi yoktur.
Çıkarma başlayınca Arıburnu’ndaki düşman askerlerini, insiyatif kullanarak harekete
geçen 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa
Kemal ve askerleri karşılar. Mustafa Kemal
o ünlü “Düşmandan kaçılmaz” konuşmasını
burada yapar ve Arıburnu’ndaki hamlesiyle
savaşın seyri değişir.

“Bu karşı duruş İngilizlerin planlarını alt üst
ediyor. Çünkü bu bin kişilik düşman birliği
aslında Tekke ve Ertuğrul koylarındaki Türk
askerlerinin arkasından yaklaşmayı ve onları
yok etmeyi amaçlıyordu. Ama Yusuf Kenan,
düşmana ağır zaiyat verdirdi. Seddülbahir
savunmasının çökmesini engelledi. İşgal güçleri Gelibolu Yarımadası’na hakim olamadı.
Savaşın seyri değişti”.
Yusuf Kenan o gün İkiz Koyu’ndaki düşmanı
durdurmayı başarır ve ama kendisi de İngiliz
gemilerinden atılan top ateşi sonucu 34
yaşında şehit düşer. Ölümüne bir mücadele
ile Churchill’in bir hafta içinde İstanbul’da
kahvaltı hayallerini yıkar, Çanakkale geçilmez
sözünü tarihe yazdırır, binlerce isimsiz Türk
kahramanı gibi.

Yusuf Kenan’ın başarısı ise Seddülbahir
Cephesi’yle ilgili. Çanakkale’de Seddülbahir’e
yapılan çıkarmaya, yaklaşık 3 bin kişiden oluşan bir alay direnmektedir. Seddülbahir’deki
en yoğun çatışmalar ise Binbaşı Mahmut
Sabri Bey’in savunduğu Ertuğrul ve Tekke
koylarında yaşanır.
Sabaha doğru Binbaşı Mahmut Sabri Bey
takviye kuvvet ister. Yüzbaşı Yusuf Kenan’a,
bölüğü ile birlikte Tekke Koyu’na desteğe
YIL

Çanakkale Savaşı - Erzurum Lisesi
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LOJİSTİK
Sevgili Dostlarımız,
Murat Lojistik olarak, yurt içinde ve yurt dışında yapmakta
olduğumuz lojistik faaliyetlerle en beğenilen ve saygı duyulan
kurumlardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Üstadımız Ali Kemal Yüksel’in çizdiği yörüngeden ayrılmadan, çıtayı daha yukarı çıkartarak yolumuza devam edecek
ve odaklandığımız lojistik sektöründe en sağlam, güvenilir,
dinamik olma kararlılığımızı sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz
paralelinde devam ettireceğiz.
Murat Lojistik’teki tüm çalışma arkadaşlarımız, yetenekli,
tecrübeli ve inovatif insan kaynağımız kurumumuzun en önemli
hazinesidir.

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICININ
TÜM İSLAM ALEMİ İÇİN
HAYIRLARA VESİLE OLMASI
DUASI İLE
REGAİP KANDİLİNİZİ
TEBRİK EDERİZ.

Bilgi ve tecrübe el ele verince üstesinden gelinmeyecek iş
yoktur. Genç çalışanlarımızın gayretli dinamizmleri ve tecrübeli
çalışanlarımızın yol göstericiliği ile emin adımlarla rotamızda
ilerleyeceğiz.
60 yıllık şirket tarihimizde alınmış kararların ve bunların
getirdiği olumlu sonuçların yer aldığı, genişleyen ve olgunlaşan kurumsal hafızamız çok önemli bir değerimiz olarak baş
tacımız konumundadır.
İnsanın en önemli kaynak olduğu prensibinden yola çıkan
firmamız; tüm çalışanları ile kenetlenmiş bir aile anlayışı içinde
doğru ve dürüst olmaktan taviz vermeden büyümesini istikrarlı
bir şekilde sürdürmekte, firma bünyesine dahil olan her yeni
proje ile birlikte teknik yeterlilik ve kapasitesini de artırmaktadır.
Bu tecrübelerden azami olarak faydalanmaya özen gösterirken kurumsal hafızanın yetenekli genç çalışanlarımıza
aktarılmasını da faaliyetlerimizin etkince sürdürebilirliği adına
şart bilmekteyiz.

MURAT LOJİSTİK
AİLESİ

Güvenilir olmanın vazgeçilmez hedefimiz olduğunu, bu doğrultuda üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerimize uymanın
gerekli olduğunu tüm çalışma arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza
ve müşterilerimize yılmadan ve devamlı olarak hatırlatacağız.

Yönetim Kurulu Üyesi
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KAPTAN MURAT / YOL HİKAYELERİ

KAPTAN MURAT / YOL HİKAYELERİ

O sırada kaza yerinden babasıyla geçmekte
olan küçük çocuk babasına sorar:
“Baba ölen amca kim?”
“Tırcının biriymiş oğlum, tanımıyorum” der.

“AMCA TIRCI NE DEMEK? “
Salih Kaptan, Gürcistan yolculuğu için
tüm hazırlıklarınılarını tamamlamış, yıllardır
göz bebeği gibi baktığı tırına artık binmek
üzeredir.
12 yaşındaki oğluna sarılan Salih Kaptan,
oğlunu son görüşünün olduğunu dahi bilmemektedir.
Salih kaptan, yolculuk sırasında çok sevdiği
türkülerle dolu CD’sini takar ve dinlemeye
başlar.
Türkü sanatçısı Güler Duman’ın;
‘’Şu yalan dünyadan
40
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Oğlan diğer tırın yanında çömelmiş gözleri
ağlamaklı diğer tırcının yanına gider ve:

Geldim gideli...

“Amca tırcı ne demektir?” diye sorar.

Gönül senden özge...

Tırcı cevap verir:

Yar bulamadım, Yol bulamadım’’
Türküsüne geldiğinde Salih Kaptan’ın
gözlerinin yaşlarla dolduğu fark edilir.
Hatalı sollama yaparak hızla ilerleyen bir
aracın, anında karşısına çıktığını fark eden
Salih Kaptan, ani manevra yapar fakat bu
manevralar Salih Kaptan’ın hayatına mal
olacaktır.
Salih kaptan az önce gerçekleşen bu trafik
kazasında hayatını kaybetmiştir.
YIL

“Bir adam düşün evlat, diğer insanlardan
daha az uyuyan, daha az yemek yiyen, gün
gelir soğuktan titreyen, gün gelir sıcaktan
pişen, yağmur, çamur, kar, kış demeden
gece gündüz yol giden, tatil ve dinlenmek
nedir bilmeyen, bayramı seyranı olmayan,
çocuklarının büyüdüğünü göremeyen, hastalıkta yanlarında olamayan, yakınlarının
cenazesine gidemeyen, en önemli anlarında
sevdiklerinin yanında olamayan, direksiyon
başında hayatını ailesine bakmak için geçiren, günlerce haftalarca yollarda şerit sayan,
YIL

gittiği fabrikalarda kapıdaki köpekden daha
az değer verilen, üç kuruş para için köle
gibi çalıştırılan, evden çıktığında geri dönüp
dönemeyeceğini bir tek Allah’ın bildiği,
hikayesi anlatmakla bitmeyen bir adamdır”
dediği sırada vefat eden tırcının telefonuna
mesaj gelir ve diğer tırcı arkadaşı okur mesajı.
Mesajda aynen şöyle yazmaktadır:
“Merhaba baba. Annemin telefonunu
aldım sana bu mesajı yazmak için. Doğum
günün kutlu olsun. Hediyen hazır vermek
için sabırsızlanıyorum. Bugün evden çıkalı
12 gün oldu. İnşallah kısa zamanda eve dönersin. Seni çok seviyorum. Sen bir tanesin,
babaların en iyisisin. Doğum günü pastanı
beraber yemek için sabırsızlanıyorum.”
Tırcının gözleri yaşlı, çocuğa döner ve sorar:
“Şimdi tırcının ne demek olduğunu anladınmı?”
Evlerinden uzak yollarda olan tüm şoför
dostlarımıza kazasız belasız yolculuklar dileriz...
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AVRASYA’NIN YILDIZI KAZAKİSTAN
masının akabinde Türkmenistan’ın ardından
bağımsızlığını kazanan Kazakistan, Müslüman
ülkelerin ve Türk devletlerinin yüz ölçümü
bakımından en büyüğü olduğu gibi doğal
kaynaklar bakımından da en zengini.

Ne kadar araştırsak da, ne kadar okusak da gidip görmeden, havasını içimize çekmeden tam olarak hissedemeyeceğimiz ülkeler vardır. Tarih kitapları kaç cilt yazarsa yazsın
yetmez yaşananlara. İşte, o ülkelerden biri de Kazakistan.
Hunlar, Göktürkler, Kıpçaklar, Karahanlılar gibi büyük Türk devletlerine vatan olmuş
topraklar üzerine kurulu Kazakistan için dünü ve bugünü bir arada yaşayan ülke demek
abartı olmayacaktır.

Kazakistan Cumhuriyeti 1991 yılında siyasi
haritalarda belirerek Avrasya’nın merkezinde
konumlanmış yıldız bir ülkedir.
Kaynağı Türkçe olan ‘’Kazak’’ kelimesinin
anlamının “hür adam” olduğu düşünülmekte
ve bu lakabın tarihsel olarak hürriyetlerine
düşkün yörüklerden oluştuğu göz önüne
alındığında yerinde bir tanımlama olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Binlerce yıl boyunca, bu yörükler kalabalık
büyük baş hayvan sürülerini gütmüşler, bölgenin yamaçları ve nehir vadilerinde zengin
toprakları işlemişlerdir. Değerli kürklerin sevk
edildiği tarihi İpek Yolu ve Baharat Yolu’nun
her ikisi de bölgeden geçerek Kazakistan’ı
kültürel, ticari ve ekonomik anlamda Asya
ile Avrupa arasında önemli bir köprü konumuna getirmiştir.
Sahip olduğu pek çok niteliğiyle dünya sıralamasında 9. sırada yer alan Kazakistan’a
mimarlık ve şehircilik çalışmaları açısından
oldukça ilgi gösteriliyor.
Dünyanın dokuzuncu büyük ülkesi olan
Kazakistan’ın tarih sahnesine çıkışı 15’nci
yüzyıla rastlıyor. 1991 yılında SSCB’nin dağıl-
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Rusça ve Kazakça konuşulan ülkenin nüfusu
ortalama 19.1 milyon. Ülke oldukça zengin
doğal kaynaklara sahip. Petrol ise bunların
başında geliyor. Kazakistan’da 1225 çeşit
mineral bulunuyor. Bu doğal zenginlikleri,
ülke ekonomisini olumlu yönde etkiliyor.
Bütün bunlar demek oluyor ki, ülke tüm
Orta Asya’nın en iyi standartlarına sahip.
Kazakistan’ın en büyük şehri olan Almatı,
şık kafeleri, yapraklarla bezenmiş geniş
caddeleri, gösterişli alışveriş merkezleri ve
hareketli gece hayatıyla Avrupa şehirlerini
anımsatıyor. Başkent Astana ise rüzgarlı kuzey
steplerinden cesur fütürist mimarisiyle 21.
yüzyıl başyapıtlarından birine dönüştürüldü.
Ancak Kazakistan’ın asıl güzellikleri şehirlerde
değil. Tian Shan’ın yeşil vadileri, keşfetmeye
doyamayacağınız doğal güzellikleri, gölleri,
dağları ve konuksever yerlileri ile gezginler
için biçilmiş kaftan.
Damak tadına düşkünler için de bir maden
gibi olan Kazakistan, elmalarıyla ve renkli
mutfağıyla ünlü. Baursaki, Beshbarmak,
Kuurdak ve Plov denenmesi gereken yerel
yemekler arasında geliyor. Shubat ve Kymyz
ise yerel içeceklerin en öne çıkanları.
Kazakistan, kasım ve nisan arasında seyahat
etmek isteyenler için, Chimbulak’ta Asya’nın
en iyi kayak merkezlerine sahip. Nisan ve
Haziran aylarında ise stepler ve tepeler çiçeklenip, göçebe kuşların ziyaretiyle renklenen
bir atmosfere sahip oluyor.
ELMAS HABERLER
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maktadırlar. Kazakistan, yüzyıllar boyunca ve
nesiller değiştikçe her zaman halk arasında
var olan dostluk ve tolerans duygularının
gelişmesini desteklemiştir.

kentin ortaya çıkmasını sağlıyor. İşim Nehri’nin
ikiye böldüğü Astana bugün, nehir kıyısında
yükselen rengârenk modern binalarıyla göz
alıyor. Cılız suları küçük bir barajla şehir
merkezinde tutularak suni bir boğaz olarak
yaratılan İşim Nehri kıyısı, keyif turları için
Astanalılar’ın en gözde mekânı.

Halen Kazakistan’da 130 ülke vatandaşı
yaşamaktadır. Nüfusun %66’sını Kazaklar,
%21’ini Ruslar ve geri kalan %13’ünü ise
Ukraynalılar, Özbekler, Almanlar ve Tatarlar
oluşturur. Yaygın dini inanışlar Müslümanlık
ve Hristiyanlıktır.
Ama özellikle yürüyüş yapmayı seven gezginler için Mayıs ile Eylül ayları hava koşulları
açısından en mükemmel zaman oluyor.
Ülke, taşımacılık alanında Asya’nın en iyilerinden biri. Hava taşımacılığı olarak iç hatlar
uçak seferleri çok sayıda olmakla birlikte
fiyatları da çok uygun. Ancak şehirlerarası
otobüs seferlerinin iyi olmadığı ve giderek
kötüleştiği söyleniyor. Bunun yerine tren ile
yolculuk çok daha rahat ve kapsamlı. Yüz
ölçümü olarak bu büyüklükteki bir ülkeyi
keşfetmek istiyorsanız tren sizin için doğru
ulaşım aracı olacaktır. Şehir içlerinde ise taksi
kullanmak otobüs ve minibüse nazaran daha
hızlı ulaşım imkanı sağlıyor.

Dünya’nın En Kozmopolit Ülkesi
Kazakistan pek çok değişik milliyette ve inanca
sahibi olan kişilerin ortak tarihsel kaderi ile
birleşmiştir. Bu gelenek ile, geçmiş ve dil
çeşitliliğine Kazakistan Cumhuriyeti tarafından son derece değer verilmektedir ve bir
Japon atasözünün gerçeği yansıttığı görüşü
benimsenmiştir: “Akrabalarınız olmadan da
yaşayabilirsiniz ama komşularınız olmadan
yaşamanız mümkün değildir.”
Kazakistanlılar bu çeşitlilikten gurur duy46
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Kazakistan’ın resmi dili Kazakça’dır ancak genç
nesil hızla üç dil konuşur hale gelmektedir.
Devlet daireleri ve diğer kuruluşlarda hem
Kazakça hem de Rusça kullanılmaktadır. Kazakça ataların dili olarak değerlendirilmekte,
Rusça yaygın olarak kullanılmakta ve İngilizce
büyüyen popülerliği ile özellikle iletişim ve
yabancılarla konuşmak üzere kullanılmaktadır.

Bir kez gören asla unutmaz
Dünyadaki dokuzuncu büyük ülke olmasına
rağmen, Kazakistan pek çok kişi için hala
bilinmeyen ve esrarengiz bir ülkedir. Çok
sık seyahat eden kişiler dahi Kazakistan’da
her seferinde pek çok büyüleyici şey bulurlar: zirveleri karla kaplı dağlar, geniş ovalar,
derin nehirler, kavrulmuş çöller, çiçeklerle
bezenmiş göz alabildiğine uzanan düzlükler
ve el değmemiş ormanlar.
Kazakistan’ın doğal güzellikleri eşsizdir. Zirvelerinde her zaman kar ve buzul bulunan
Tyan-Shan, Tarbagatay ve Altay dağları
ülkenin güney, güney doğu ve batı kısmında uzanırlar. Dünyanın en büyük gölü
olan Hazar Denizi ülkenin batısında yer alır
ve Sary Arka bozkırı yarısı tuzlu yarısı tatlı
sudan oluşan büyüleyici Balkaş Gölüne ev
sahipliği yapar. Kuzey Kazakistan benzer
YIL

doğal güzelliklere sahiptir ve yüzlerce eşsiz
çam ağaçları ile çevrelenmiş buzul göllerini
Kokshetau bölgesinde barındır.
Tabi ki Kazakistan ile ilgili tüm ilgi çekici yerleri
yazmaya kalksak sayfalar gerekebilir. Bayan
Aul ulusal parkında yer alan kaya resimleri
ve heykeller unutulamaz güzelliktedir, ayrıca,
Kurgaldzhino doğa koruma alanı içerisinde
300’ü aşkın bitki türü bulunmaktadır ve bu
park flamingoların göç yolları üzerindeki en
kuzey noktadır.
Ülkenin doğal kaynaklarını, ulusal parklarını,
eşsiz doğasını, bitki ve çiçek örtüsünü koruma
konusu üzerinde önemle durulmaktadır.
Kazakistan en iyi ekolojik gezi noktasıdır.
Bozulmamış çeşitliliği ile çok güzeldir.

Ülkenin bağımsızlığa kavuşmasından sadece
dört yıl sonra, bozkırın ortasında kurulmaya
başlanan şehir ihtişamlı hükümet binaları,
mermer sarayları ve geniş bulvarları ile dikkat çekiyor. Dünya barışının ve dinler arası
hoşgörünün sembolü olarak tasarlanmış Barış
ve Hoşgörü Piramidi, dünyanın en büyük
şeffaf çadırı Han Çadırı, Bayterek Kulesi,
“Step Çiçeği” olarak tasarlanan Oditoryum,
Kazakistan’ın, hatta Orta Asya’nın en büyük
camii Astana’daki Nur Astana Camii görülmeye değer yapıdan sadece birkaçı.

Doğal kaynaklar zengini
Doğal kaynaklar bakımından oldukça şanslı
olan ülkede büyük petrol, uranyum, demir,
altın ve kurşun rezervleri bulunuyor. Dünyanın
en büyük üçüncü altın madeni rezervine sahip olan bu şanslı ülkenin toprakları altında,
keşfedilmiş maddi zenginliğin 2 trilyon ABD
dolarından fazla olduğu söyleniyor.

Dinlenmeyi ve aynı zamanda doğal güzellikleri ön plana çıkartmak isteyenler, Kokshetau
doğa parkında yer alan dinlence yerini ve
ılıcaları, tedavi edici çamur banyolarını ve
mineral su kaynaklarını tercih edebilirler.

Kazakistan’ın Çılgın Projesi Astana
Astana, henüz 14 yıllık, yepyeni bir başkent.
1997 yılında başkent ilân edilmesiyle birlikte
başlatılan mimarlık ve şehircilik çalışmaları
YIL
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BOZKIRIN BAŞKENTİ ALMATI

Orta Asya’nın en gelişmiş şehirlerinden
Almatı, Kazakistan’ın 2.000.900 nüfuslu en
büyük şehridir. Almatı Kazakistan Cumhuriyeti’nin eski başkentidir. En eski adıyla
Alma-ata Kazakça’da ‘elma atası’ anlamına
gelmektedir. Ülkenin güney doğusundan
konumlanan Almatı,1854’de Ruslar tarafından
sınır kalesi olarak kurulmuştur. Günümüzde
Almatı, alışveriş merkezleri, yüksek binaları,
restoranları ve kültür tesisleri ile Orta Asya’nın
en kozmopolit şehridir.

BÜYÜK ALMATI GÖLÜ:
Büyük Almatı Gölü, denizden 2510 metre
yükseklikte olup; Alatau – Iliyskiy Milli Parkının da bir parçasıdır. Yüksek rakımda olması
nedeniyle, göldeki su sıcaklığı yazın bile +8
dereceyi geçmemektedir. Büyük Almatı Gölü,
Bolshaya Almatinka Nehrinin bir boğazında
Almatı’nın 28,5km güneyinde bulunur. Çevresi
muhteşem tepelerle sarılı parlak bir aynaya
benzeyen bir çukurda bulunur.

şehit düşen 28 askere adanmış anıtı içinde
barındırmaktadır.

ZENKOV KATEDRALİ:
Zenkov Katedrali” olarak bilinen Ascension
Katedrali Panfilov Park’ında yer almaktadır.1907 yılında yapımı tamamlanan katedral,
dünyadaki en uzun ikinci ahşap yapıdır ve
son derece etkileyici mimariye sahiptir.

ALMATI MERKEZ CAMİİ:
Almatı Merkez Camii, orijinal ismiyle Central
Mosque of Almaty, oldukça büyük ve görkemli
bir yapıdır.Cami hat sanatı minareleri ve göz

PANFİLOV PARKI
Bir diğer adı “Park The 28 Guardsmen”
olan park, Almatı’nın merkez doğu bölgesinde
bulunmaktadır.Şehrin en popüler mekanlarından olan park yeşillik alanları, Ascension
Katedrali’ni ve nazilerle savaştıkları sırada

alıcı altın kubbesiyle antik bir görünüm sahip
olan camii 1999 yılında tamamlanmıştı ve
Kazakistan’ın en büyük camisidir.

CUMHURİYET MEYDANI:
Almatı’nın resmi törenlerin, açık hava etliklerinin ve geçitlerinin gerçekleştirildiği bir
ana meydanıdır. Meydanın tam ortasında yer
alan “Bağımsızlık Anıtı” görülmesi gereken
yapılardandır. Bağımsızlık Anıtı’nın tepesinden
bir Kazak figürü olan “ Altın Adam” heykeli
görülmektedir.
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ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI

Bu yıl 7’ncisi 3-7 Nisan tarihleri arasında
düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği
Karnavalı her yıl olduğu gibi büyük bir heyecanla kutlandı.
Havanın en güzel olduğu Nisan ayında
yeşeren portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde
Adana’da herkesi bir araya getiren neşeli
sokak karnavalı olan, Uluslararası Portakal
Çiçeği Karnavalı, Türkiye’nin ilk ve tek sokak
karnavalı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Portakal Çiçeği Karnavalına sadece Adanalılar değil, dışarıdan gelen binlerce kişi
Adana sokaklarında buluşuyor.

“Kebabın Ustaları” gibi birçok yaratıcı
etkinlik, girişimi tetikleyerek karnaval sonrasında da şehir ekonomisine ve turizmine
katkı sağlıyor.

Karnaval kapsamında kostüm tasarımı
yarışması, karnaval turu, portakallı lezzetler
yarışması, en iyi karnaval fotoğrafı yarışması,
kortej takımları kostüm tasarım yarışması,
defile ve somut olmayan kültürel mirasların
tanıtıldığı etkinlikler düzenleniyor.

Karnavalın en can alıcı etkinliği olan büyük
kortej şehir merkezini boydan boya kat ediyor.
Motosiklet ve antik otomobil topluluklarından
ejderha koreografisi canlandıran öğrenci
gruplarına kadar sayısız sivil toplum kuruluşu,
okul ve topluluk kortejde yerini alıyor.

Her yıl şehrin yaratıcılığını teşvik eden çeşitli proje ve yarışmalarla karnaval heyecanı
aylar öncesinden başlıyor.

Yerli ve yabancı müzik gruplarının sahne
aldığı etkinliklerde her yıl ünlü isimler gönüllü
olarak yer alıyor. Buna ek olarak amatör
müzik grupları da şehir genelindeki birçok
sokak sahnesinde müziğini karnaval kitlesiyle
buluşturma fırsatını yakalıyor.

‘Adana’yı Benden Dinle” kısa film yarışması, “Adana Bir Film Platosudur” fotoğraf
yarışması, “Kostüm Tasarım Yarışması”,
50
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ALAÇATI OT FESTİVALİ
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Kim Toplayacak?” yarışması, bir efsanenin
temellerine dayanır. Efsaneye göre; Alaçatı
1001 çeşit otun yetiştiği, oldukça zengin bir
bölgedir fakat bugüne kadar kimse bu ot
türlerinin hepsini tek başına toplayamamış.
Yarışma, yıllar önce bu efsanenin gerçek
olup olmadığını öğrenmek amacıyla ortaya
çıkmış. En fazla ot çeşidinin toplanmaya çalışıldığı yarışmanın sonunda, otları yakından
tanıyan uzmanlar, ot toplayan yarışmacıları
değerlendirir ve kazanan üç kişiye ödül olarak
altın verilir.

OTLARIN
RÜZGARLI ÖYKÜSÜ:

ALAÇATI
OT FESTİVALİ

sokaklara yayılır. Festivalde ayrıca, kozmetik
ürünlerde kullanılan otlar da sergilenir. Festival,
doğa ve beslenme uzmanlarının söyleşilerinin yanı sıra, ünlü şeflerin önderliğinde hem
yetişkinler hem de çocuklar için düzenlenen
“Yemek Atölyeleri” etkinliğine ev sahipliği
yapar. Ayrıca festivalde kıyasıya rekabetin
olduğu, renkli görüntülerin ortaya çıktığı,
iki ayrı kategoride gerçekleşen yarışmalara
da yer veriliyor.

Ege mutfağının kalbidir otlar… Birbirinden
lezzetli otlar için her yıl düzenlenen Alaçatı ot
festivali ise yöreye ayrı bir zenginlik katıyor.
Ege’nin sıcakkanlı insanının elleriyle altın
toplarmışçasına özenle topladığı, birbirinden
farklı otların zeytinyağı ile birleşmesiyle ortaya
çıkan, hem sağlıklı hem de insanda parmak
bırakmayan lezzetlerin adresi ege mutfağından birkaç tarifle buluşmaya ne dersiniz?

2010 yılında bir günlük etkinlik olarak başlayan Alaçatı Ot Festivali, önce iki güne, daha
sonra dört güne çıkarıldı. Alaçatı doğasının
zenginliğini, ot çeşitliliğini tanıtmak ve unutulmamasını sağlamak için gerçekleştirilen
festivalde, sabah saatlerinde şevketibostan,
radika, cibes, ısırgan otu, deniz börülcesi,
ebegümeci, kaya koruğu ve yüzlerce ot
çeşidi tezgâhlardaki yerini alırlar.

Rüzgârın dans ettiği şehir Alaçatı; baharın
gelişi, tabiatın uyanışı ile her yıl mart ya da
nisan aylarında birbirinden lezzetli ve şifalı
Ege otlarının boy gösterdiği, oldukça iştah
kabartıcı bir festivale ev sahipliği yapıyor.

Alaçatı Ot Festivali, ziyaretçilerine Ege’nin
yeşil dünyasının kapılarını açarak, şifalı otların
topraktan sofralara serüvenini anlatır. Otlu
börek, çörek, yemekler ve kaynatılmış reçellerin kokusu, tarihi taş evlerin bulunduğu dar
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En fazla ot çeşidini kim toplayacak? İlk kategoride gerçekleştirilen “En Fazla Ot Çeşidini
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En güzel otlu yemeği kim yapacak? Yarışmaların ikinci kategorisini oluşturan “En
Güzel Otlu Yemeği Kim Yapacak?” bölümü,
Ege otlarının kullanıldığı yemeklerin; sunum,
lezzet ve yaratıcılık kapsamında değerlendirildiği bir yarışmadır. Hünerli ellerin en iyi
otlu yemeği yapmak için çalıştığı yarışmanın
sonunda, Türk gurmelerinin değerlendirdiği
yemekler arasından kazananlar seçilerek
ödülleri takdim ediliyor. Kuşaklara aktarılması ve otların unutulmaması için her yıl, bir
önceki yıla ait festivalde yarışan yemeklerin
derlendiği kitap, festival ziyaretçilerine sunuluyor. Güneşin batışıyla festival bitse de
Ege’nin her derde deva, sağlık iksiri otları
bütün yıl boyunca tencerelerde kaynamaya
devam ediyor.
ELMAS HABERLER
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Güneş yeniden bulutlarla köşe kapmaca
oynamaya başlıyor. Bulduğu ilk fırsatta sıcaklığını tüm canlılarla paylaşıyor. Baharın
habercisi Hıdırellez, birlikte geçirilecek sıcacık
zamanlara tüm canlıları hazırlıyor.
Baharla birlikte doğa, doğayla birlikte
insanoğlu kış uykusundan uyanır. Baharın
müjdesi üç adımda gerçekleşen; ilki havayı,
ikincisi suyu ve sonuncusu da toprağı ısıtmaya
başladığına inanılan ‘cemre’dir. Bu üç temel
öğe insan hayatının da üç vazgeçilmezidir.
Baharın müjdecisi cemrenin manasına kısa
bir yolculuğa çıkalım.

CEMRELER, BAHARI MÜJDELER
Cemrenin kelime anlamı ‘kor halindeki
ateş’tir. İlkbahar başlamadan önce birer hafta
aralıklarla havaya, suya ve toprağa düştüğüne
ve onları ısıttığına inanılır. Cemrelerin düşüşü
6060
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Kasım günlerinde olur. Birinci Cemre Kasım’ın
105’ inde havaya, İkinci Cemre 112’sinde
suya. Üçüncü Cemre 119’unda toprağa düşer.
Bu günler 20 Şubat, 27 Şubat ve 6 Marta
(Şubatın 29 çektiği dört senede bir 5 Mart’
a) rastlar. Eskiler 365 günlük yılı ‘kasım’ ve
‘hızır’ günleri olarak ikiye ayırmışlardı. Kasım
179, hızır ise 186 gündü.
Yılın kasım kısmı yani kış devresi 8 Kasım’da
başlar, 6 Mayıs’a kadar sürerdi. 6 Mayıs’ta da
Hıdırellez ile birlikte yaz devresi, hızır günleri
başlardı. Kasım ayına kasım dememiz oldukça
yenidir. 1945 yılında ilgili kanun yürürlüğe
girene kadar, kasım ayına ‘teşrinisani’ denilirdi.
Kasım adı Arapça ‘bölen’ anlamındadır. Yılı
böldüğü için bu ad verilmiş olabilir. Cemreler
Türk dünyasının kültür ve edebiyatına da konu
olmuşlardır. Örneğin, divan şairlerinin cemre
zamanlarında, baharın yaklaşması dolayısıyla
61
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önemli kişiler için yazdıkları övgü şiirlerine
‘Cemreviye’ denilirdi. Cemrelerle birlikte
tabiat kış uykusundan uyanır ve yeniden
canlanmaya başlar. Baharın başlangıcı, mis
kokuların doğaya yayıldığı en güzel naturel
seslerin kulaklarımızda çınladığı bu mevsimin
adıdır Hıdırellez. Her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a
bağlayan gece Hıdırellez olarak kutlanır.
Peki Hıdırellez nedir? Nerelerde kutlanır?
Tarihi kökeni nedir? Bu gecede neler yapılır?
Cemre’den sonra Hıdırellez’in derinliğine
yolculuğa çıkıyoruz...

HIDIRELLEZ BERABERINDE BOLLUK,
BEREKET, ŞANS GETİRİR
Hıdırellez günü; Hızır ve İlyas Peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak
kutlanmaktadır. Zaman içinde Hızır ve İlyas
sözcükleri halk arasında Hıdırellez olarak
kalmıştır. Bu tarih aynı zamanda kış mevsiminin sona erip yaz mevsiminin başlangıcıdır.
Hızır Peygamberin; bahar aylarında insanlar
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arasında dolaşarak onlara bolluk, bereket,
şans, sağlık dağıtan bir peygamber olduğu
inancı yaygındır ve ülkemizde de Hızır,
baharla gelen taze hayatın sembolü olarak
görülür. Bahar bayramı olarak kutladığımız
Hıdırellez’in tarihi kökeni hakkında kesin
ve net bir bilgi bulunmamaktadır. Hızır ve
Hıdırellez’in kökeni hakkında çeşitli fikirler
ortaya atılmıştır.

YIL

Bunlardan bazıları Hıdırellez’in Mezopotamya
ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları
ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve
inançlarına ait olduğu yolundadır. Bu nedenle
Hıdırellez Bayramı’nı ve Hızır düşünüşünü
tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk
çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu,
İran, Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz
ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli
başlı doğasal döngüler için sevinç duyulduğu
görülmektedir. Kökeni hakkında net bilgilere
sahip olmadığımız Hıdırellez; uzun kış uykusundan uyanan tabiat için bu gün bayram
olarak kutlanır ülkemizde. Kutlamalar için
ülkemizin değişik yörelerinde çeşitli etkinlikler
yapılmaktadır. Büyük şehirlerin dışında Hıdırellez
kutlamaları ağaçlık alanlarda, su kenarlarında,
türbe veya yatır yakınlarında yapılmaktadır.
Hıdırellez kutlamaları genel olarak yeşillik,
ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe
ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi
yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.
YIL

RiTÜELLER HAYAT BULUYOR
Hıdırellez’de baharın taze bitkilerini ve
taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti
vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman
sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bu günde
kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara
iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa
gençleşip güzelleşileceğine inanılır. Hıdırellez
gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu
şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla
çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları
açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen
kimseler, Hıdırellez gecesi gül ağacının altına
istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa
Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar.
Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye
bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca
dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı
kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan
sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.
ELMAS HABERLER
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BİR FİLM

BİR KİTAP

OKUMA VAKTİ
Yaşasın Sırt Çantası: Gezginin El Rehberi
Pek çok insan dünyayı gezmek, kendi
gündelik hayatından kopup farklı kültürlerden
insanların gündelik hayatlarına dahil olmak,
bu sayede ufkunu genişletmek, hatta kendini
bulmak ister. Elbette bunun yolu alternatif bir
gezi anlayışından geçer, yani turistten ziyade
gezgin olmaktır işin püf noktası.

Yazar: Okan Okumuş
Yayına Hazırlayan: İlke Doğan
Kapak Tasarımı: Deniz Akkol
Yayınevi : Kolektif Kitap

Yaşasın Sırt Çantası: Gezginin El Rehberi,
dünya üzerinde yeni yerler keşfetmek isteyen ancak bu yolculuğa nereden ve nasıl
başlayacağını bilmeyenlere ayrıntılı bir yol
haritası çıkarıyor. Plan-lama, ulaşım, konaklama, bütçe, rehber kitaplar, faydalı internet
kaynakları, sağlık, güvenlik, yemek, alışveriş,
iletişim, festivaller; engellilere, eşcinsellere,
çocuklu ailelere özel seyahat önerileri; hem
çalışıp hem de gezebileceğiniz gönüllülük
ve sosyal sorumluluk projeleri ve dünyayı tek
biletle dolaşabileceğiniz iki rota örneği de
dahil pek çok konuda faydalı bilgiler sunuyor.
Bu kitap “yıllardır dokuz-beş çalışmaktan
bunalarak biraz olsun boyunbağlarını gevşetmek isteyenlere, deniz-kum-güneş tatillerine kültürel alternatifler arayanlara, bir tur
acentesi rehberinin peşine takılıp gezmekten
yorulanlara, köklerini bir saksı yerine uçsuz
bucaksız topraklara salmayı dileyenlere yol
göstermeyi ve ilham vermeyi, dünyayı gezip
yeni yerler keşfetmenin sanıldığı kadar zor
olmadığı gerçeğini örneklerle ve yaşanmış
tecrübelerle gözler önüne sermeyi amaçlıyor”.
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SELİMİYE CAMİİ

AŞKIN ADI

SELİMİYE
CAMİİ
Mimar Sinan‘ın 80 yaşında yarattığı ve “ustalık
eserim“ diye nitelediği yapıt olan Selimiye Camii,
Osmanlı-Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar, dünya
mimarlık tarihinin de başyapıtları arasında gösterilmektedir. Edirne’nin ve aynı zamanda Osmanlı
Döneminin simgesi olan cami; 1569-1575 yılları
arasında II. Selim’in emriyle yaptırılmıştır. Çok uzaklardan dört minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu
yerin seçimiyle Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta
bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösterir. Kesme
taştan yapılan cami iç bölümüyle 1620 metrekare,
tümüyle ise toplam 2475 metrekarelik bir alanı
kaplamaktadır.

Selimiye Camii, yerden yüksekliği 43.28 metre
olan 31.30 metre çapındaki kubbesiyle ilgi çeker.
Kubbe, 6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine
bağlanan 8 büyük payeye oturur. Mimar Sinan’ın
yarattığı 8 dayanaklı cami planının en başarılı
örneğidir. Caminin 3.80 cm çapında, 70,89 m yüksekliğindeki üçer şerefeli dört zarif minaresi vardır.
Giriş yönündeki her şerefeye ayrı ayrı yollardan,
diğer ikisine ise tek yolla çıkılmaktadır.
Cami, mimari özelliklerinin erişilmezliği yanında
taş, mermer, çini, ahşap ve sedef gibi süsleme
özellikleriyle de son derece önemlidir. Mihrap ve
mimberi mermer işçiliğinin başyapıtlarındandır.
Ortasındaki 12 mermer sütuna oturan müezzin
mahveli, altın varaklı edirnekari kalem işleriyle
klasik dönemin en güzel örneklerindendir. Yapının
çini süslemelerinin, Osmanlı ve dünya sanatında
ayrı bir yeri vardır. 16. yy. çiniciliğinin en güzel
örnekleri olan bu çiniler, sıratlı tekniğinde olup
İznik’te yapılmıştır.
Selimiye Camii’nin taş duvarlarla çevrili geniş
dış avlusunda, Dar-ül- Sübyan, Dar-ül-Kurra ve
Dar-ül-Hadis yapıları bulunmaktadır. Bu yapılardan
Dar-ül-Hadis bölümü Türk-İslam eserleri müzesi
olarak kullanılmaktadır. Dar-ül Kura bölümü ise Vakıf
Eserleri müzesidir. Cami terasının altında yer alan
Arasta çarşısı, III.Murat zamanında Selimiye’ye gelir
sağlaması amacıyla yaptırılmıştır. İlk sırası Mimar
Sinan tarafından yapılmış, daha sonra Mimar Davut
Ağa tamamlamıştır.
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, UNESCO
Dünya Miras Komitesi’nin 19-29.06.2011 tarihleri
arasında gerçekleştirilen 35. Dönem Toplantısında
alınan 35 COM 8B.37 sayılı karar ile 1. ve 4. kriterler kapsamında kültürel varlık olarak Dünya Miras
Listesi’ne dahil edilmiştir.
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