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Merhabalar;
Covid 19 hastalığına sebep olan yeni tip ‘’koronavirüs’’ 
salgını dünyayı önemli oranda sarstı. Toplumun tüm ez-
berleri, ekonominin tüm mimarisi, sosyal yaşamın tüm 
standartları kökten değişti ve dönüştü. Çeşitli sektörler 
zarar görürken lojistik başta olmak üzere birçok sektörde 
büyüme ivmesini yükseltti. 

Murat Lojistik ailesi olarak salgına dair ulusal tedbirlerin 
alındığı süreçte, geniş kapsamlı tedbirler aldık, tüm şube-
lerimizde ve tüm filomuzda dezenfektasyon çalışmalarını 
yürüttük. Bunun yanında genel merkez ve şube çalışanla-
rımızın  evlerinde çalışmalarını sürdürmelerini sağladık. 
Gıda Lojistiğine ihtiyacın arttığı bu dönemde, yeni filo 
yatırımları yaptık, istihdamımızı artırdık. Türkiye’nin önde 
gelen süpermarket şirketlerinin bu zor dönemde bizi tercih 
etmelerinin gururunu yaşadık. Müşterilerimizin, hız ve 
güvenlik beklentisini daha iyi karşılayabilmek için canla 
başla operasyonlarımızı sürdürdük. 

Güzel günlere tekrardan kavuşmak için biz lojistik şir-
ketlerine büyük iş ve fedakarlık düşüyor. Üstadımız Ali 
Kemal Yüksel’in tavsiyelerini ve fedakarlığını yeniden bu 
dönemde de hissettik. Bu sürecin en kısa sürede bitmesi 
için sorumluluklarımızın sınırlarını oldukça zorladık. 

Murat Lojistik ailesinin her bir ferdi koşullar ne kadar 
zor olursa olsun çalışmaktan ve yorulmaktan bıkmadı ve 
sıkılmadı. Evlerinde kalıp büyük fedakarlık gösteren hal-
kımıza, en güzel teşekkürü ihtiyaçlarını en  hızlı şekilde 
ulaştırarak yaptık. 

Artık normalleşmenin yaşandığı  yaz aylarını, tedbirlere 
uyarak sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek 
yaşayacağız ve ülke olarak bu sıkıntılı süreci atlatacağız. 

Murat Lojistik ailesi olarak sağlıklı ve mutlu bir ömür diler, 
aydınlık günlere hep birlikte ulaşacağımızın ümidiyle bir 
yaşam sürmenizi temenni ederiz. 

Genel Müdür

CEO’MUZ  MURAT YÜKSEL 
BÖLGE  YÖNETİCİLERİMİZLE
TOPLANTILAR DÜZENLEDİ

MURAT LOJİSTİK’TEN  
E-TİCARET OPERASYONLARI  

İÇİN BÜYÜK YATIRIM

ELMASARABAM.COM
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Şirketimiz CEO’su  Murat Yüksel,  Antalya’da şirketimi-
zin bölge yöneticileri ile  toplantılar düzenledi. Güncel 
ve devam eden operasyonlar hakkında düzenlenen 
toplantıda, lojistik süreçlerimiz ele alındı. Diğer yandan 
CEO’muz Murat Yüksel,  yöneticilerimize başarılarından 
dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

YENİ WEB SİTEMİZ 
YAYINDA!

Web sitemiz yeni ara yüzü, interaktif yapısı, kullanıcılara 
sağladığı kolaylığı  ve dinamik altyapısıyla hizmete girdi.

Siz değerli paydaşlarımıza ve tüm Murat Lojistik Ailesine 
hayırlı olmasını dileriz.

Türkiye’de E-TİCARET lojistiğinde hizmet veren ilk 
lojistik şirketi olan Murat Lojistik bu alandaki ope-
rasyonlarını güçlendirmek ve müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmet anlayışından taviz vermemek için filo-
suna 300’ü aşkın araç alarak büyük bir yatırım yaptı.

Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde yapılan bu yatırım ve istihdamı arttırıcı 
hamleler sektöre ve ekonomiye farklı bir soluk getirecektir.

Yayın hayatına etkili bir giriş yapan  ve daha ilk 
yılında binlerce kullanıcıya ulaşan elmasarabam.
com kullanıcılara sunduğu kolaylıklar sayesinde 
büyümeye devam ediyor. Kolay kullanımı sayesinde 
kullanıcıların memnuniyetini kazanan elmasara-
bam. com’u google play ve app store’dan kolayca 
indirebilirsiniz.
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MURAT LOJİSTİĞİN YENİ YÜZÜ 

PASCAL NOUMA
Murat Lojistik ve Karnaval 
Medya Grup iş birliğinde 
elmasarabam.com’un 
reklamlardaki yeni yüzü eski 
Beşiktaşlı futbolcu Pascal 
Nouma olmuştur.

Karnaval Medya Grup genel 
merkezinde düzenlenen imza 
töreninde Murat Lojistik 
Ailesini, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Celal Yüksel ve 
İstanbul Bölge Müdürümüz 
Hasan Tahsin Ekşi temsil 
etmiştir.

Celal Yüksel, tüm 
çalışmalarda Pascal Nouma 
ve ekip arkadaşlarımıza başarı 
dileklerini iletmişlerdir.
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Antik çağın Afrodisias, Milet, 
Alinda, Didyma, Nysa, Priene, 
Magnesia gibi önde gelen kent-
lerinde doğa filozofları Thales, 
Anaksimender ve Anaksimenes’i, 
tarihçi ve coğrafyacı Hekatais’u, 
şehir plancısı ve mimar Hip-
podamos ile İsidoros’u yetiş-
tirmiş olan Aydın; Kuşadası ve 
Didim gibi sahil ilçeleriyle 
turizm açısından Türkiye’nin 
önde gelen kentlerinden biridir.

Günümüzde yüz binlerce turist 
ilimizi ziyaret etmekte, antik 

“Uygarlıklar Vadisi”

AYDIN

çağ kentlerinde geçmişin izle-
riyle buluşmakta, eşsiz flora 
ve faunasıyla doğayı olabildi-
ğince gözlemlemektedir.

İskana uygun iklim koşulları 
ve bereketli toprakları ile “Uy-
garlıklar Vadisi” olarak adlan-
dırdığımız Büyük Menderes 
Havzası tarihin her döneminde 
iskan edilmiş, yoğun bir kültür 
gelişimine sahne olmuştur. 
Havzanın kültür tarihini Pes-
chlow tarafından Beşparmak 
Dağları’nda keşfedilen kaya 
resimleriyle günümüzden on-
bin yıl geriye götürmek müm-
kün olmuştur. Bu kültürel 
süreç içerisinde Aydın’ın önemli 

Binlerce yıl önce B.Menderes Irmağının suladığı bereketli ovalar 
üzerine kurulmuş Aydın doğanın kültürle kucaklaştığı ve Türkiye’de 

turizmin başladığı ilk illerden biridir. Aydın, eşsiz nitelikteki antik 
çağın kent ve tapınakları ile muhteşem doğal güzelliklere sahiptir. 

Kent coğrafi konumundan ötürü çeşitli uygarlıklara ev sahipliği 
yapmış ve her bir uygarlık bölgede kendi izlerini bırakmıştır. 
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bir yeri vardır. İzmir - Denizli 
- Muğla yolları kavşağında 
olması onun bu önemini daha 
da arttırmaktadır.

Coğrafi konumu nedeniyle ilk 
çağlardan beri önemli bir yer-
leşim merkezi olan Aydın’ın 
kuzeyinde İzmir ve Manisa, 
doğusunda Denizli, Güneyinde 
Muğla yer alır. Batı sınırları ise 
Ege Denizi kıyıları çizer. İlin 
denizden yüksekliği 40 met-
redir.

Akdeniz ikliminin etkisindedir. 
Bu iklim şartları ve topografik 
yapı Aydın ve çevresinde iki 
ayrı bitki topluluğunun (maki 
ve orman) gelişmesine neden 
olmuştur. Bunun yanında zey-
tin, incir, turunçgiller, kestane 
vb. kırsal kesimde ise çam ve 
benzeri türler mevcuttur.

En yağışlı mevsim kıştır. Yaz 
mevsiminde yok denecek kadar 
az yağış almaktadır. Kar yağışı 
ender görünür. Aydın, özellikle 

batıdan gelen hava akınlarına 
açıktır. Rüzgar yönü daha çok 
doğu - güneydoğusudur. Bunu 
güneybatı (lodos) ve batı rüz-
garları izler.

DİDİM

Merkez ilçeye 123 km. uzak-
lıktadır. Büyük Menderes delta 
ovasının güneyinde, Altınkum 
Plajlarına çok yakın antik Did-
yma kentinin kenarındadır. 
Tarihi belgelere göre, Atina 
Kralı Kadros’un oğlu Neleus 
önderliğindeki bir grup İon 
tarafından kuruldu. Yöreye 
sırası ile Selevkoslar, Bergama-
lılar ve Romalılar hakim oldu.

Mayıs 1990’da ilçe ünvanına 
kavuşan Didim’de turizme 
yönelik el sanatları oldukça 
gelişmiştir. Küçükbaş hayvan-
cılık, tarım, kıyı şeridinde her 
mevsimde balıkçılık yapılabil-
mektedir. Didim gerek denizi-
nin, plajlarının güzelliği ve 
gerekse tarihi zenginlikleri 
nedeniyle yılın her ayı yerli-ya-
bancı turistlerin ilgisini çek-
mektedir.

KUŞADASI

İzmir, Selçuk, Pamucak, Mer-
yem Ana, Pamukkale, Didim, 
Bodrum, Marmaris gibi turis-
tik ve tarihi yerlerin merkezi 

durumunda oluşu, ayrıca Sisam 
Adsıyla karşı karşıya bulunuşu 
nedeniyle en önemli turistik 
merkezlerden birisidir. İstan-
bul’dan sonra ikinci büyük 
deniz kapısıdır. 

KOÇARLI

Eski bir yerleşim merkezi olan 
Koçarlı; M.Ö. 1200 yıllarında, 
önce Yunanistan’dan gelen 
Dorlar’ın yönetimi altına girdi. 
Daha sonra Karialılar kenti ele 
geçirdiler ve Akmescit köyünün 
kuzeyindeki yörede Amyzon 
kentini kurdular.1200’lü yıllarda 
Selçuklular ve Menteşeoğulları 
bölgeye hakim oldu. 1390 

yılında Osmanlı Devleti’ne 
bağlandı.1520’de Kanuni Sul-
tan Süleyman tarafından Ci-
hanoğullarına verildi ve bir 
fermanla 1715 yılında Koçarlı 
aşireti bölgeye yerleştirildi. 
Önceleri köy iken 1837’de 
bugünkü yerine taşınarak “Ayan”, 
1946’da ilçe merkezi olarak 
belediye teşkilatı kuruldu.

Halk geçimini tarımdan sağlar. 
Çok kaliteli pamuk ve narenciye 
üretilmektedir. Zeytin başta 
olmak üzere çam fıstığı, buğday, 
üzüm, sebze, mısır, arpa, ay-
çiçeği, incir, kestane tarım 
ürünleri içinde önemli yer tut-
maktadır. Dağlık kesimlerde 
arıcılık ve hayvancılık yapıl-
maktadır. Uranyum yatakları 
olan ilçede, Alüminyum fab-
rikasının yanı sıra tarım alet, 
pamuk, çırçır ve zeytinyağı 
fabrikaları vardır.

Türkiye’nin ilk seçilmiş Başba-
kanı olan Adnan Menderes de 
Koçarlı'da dünyaya gelmiştir.
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Ramazan
Bayramınız

Sağlıkla, Mutlulukla ve 
Huzurla Nice Bayramlara

Mübarek 
Olsun

Bugün en güzel
sözler onlara...
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SURLARI YIKAN
TOPLARIN PLANINI
'FATİH' BİZZAT
HAZIRLADI

1453 yılı 23 Mart'ta ordusuyla 
Edirne'den hareket eden Sultan 
II. Mehmet, İstanbul surlarını 
yıkacak büyüklükteki topların 
planını bizzat kendisi hazırla-
yarak, o zamana kadar yapılan 
toplardan çok daha büyük 
toplar döktürdü.

Balistik hesaplarını bizzat ken-
disinin yaptığı, yaklaşık 17 ton 
bakır kullanılarak dökülen ve 
1,5 ton ağırlığındaki mermileri 
1000 metre uzağa atabilen 
toplara "Şahi" adı veriliyordu.

Fetih için kapsamlı bir plan ya-
pan Sultan II. Mehmet, Bizans'a 
denizden gelebilecek yardımı 

İstanbul'un Manevi Sultanı: Eyüp Sultan

İSTAnBuL'Un
fETHİ

TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN ZAFER: 
İstanbul sadece Osmanlı değil dünyanın gözünün üzerinde olduğu 

bir şehirdi her zaman. Milattan önceki dönemlerden beri birçok 
kez denendi; ama, yalnız 21 yaşındaki komutanı Fatih Sultan 

Mehmet ile birlikte Osmanlı Devleti ulaşabildi bu hayale.

Bir çağı kapatıp başka bir çağı açan ve diğerlerinin aksine 
başarıyla sonuçlanan kuşatma 29 Mayıs'ta yapıldı. Neydi 

İstanbul'un fethinin sırrı? Tarihi ne yönde değiştirdi?

önlemek amacıyla Anadolu 
Hisarı'nın karşısına Rumeli 
hisarını yaptırdı. Bizans'a Bal-
kanlardan gelebilecek muhtemel 
Haçlı yardımını önlemek için 
sınır boylarına akıncı birlikleri 
gönderdi.

Kuşatma 6 Nisan'da başladı. 
İstanbul'u fetih için 80.000 ile 

200.000 arası değişen bir ordu 
ile İstanbul'a hareket eden II. 
Mehmet, uzunluğu 22,5 km.yi 
bulan dönemin en güçlü surları 
ile mücadele etti.

KENTİ TAŞLA
ÖRDÜLER; OSMANLI
ORDUSU YİNE DE GİRDİ

Bizans'ın Haliç'e zincir germe-
siyle ve kentin kapılarını taşlarla 
örerek kapamasıyla, Osmanlı-
lar, başta şehre giremedi. İşte 
burada Sultan II. Mehmet'in 
kıvrak zekası devreye girdi.

Haliç'e girmeden İstanbul'un 
fethedilmeyeceğini anlayan 
Sultan II.Mehmet, Tophane'den 
Kasımpaşa'ya kadar kızaklar 
döşetti.

Gemilerin, kızakların üzerinden 
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kaydırılabilmesi için, Galata 

Cenevizlilerinden zeytinyağı, 

domuzyağı ve sade yağ alınarak 

kızaklar yağlandı. 21-22 Nisan 

gecesi 67 parça Osmanlı gemisi 

bu kızaklardan kaydırılarak 

Haliç'e indirildi. Haliç'e yağlı 

kızaklarla indirdiği gemilerle 

surlara saldırdı.

PEYGAMBER
EFENDİMİZİN
MÜJDESİNE
NAİL OLDU

Bizans başkenti "Konstantinopo-
lis", 54 gün süren kuşatmayla 29 
Mayıs'ta Osmanlı topraklarına 
geçti. İşte bu günden sonra 
Fatih ünvanını alan, Sultan II. 
Mehmed Han aslında sadece 
bir Fatih değil, müthiş keşifler 
sahibi bir dehaydı.

Peygamber Efendimizin 'İstanbul 
mutlaka fetholunacaktır. Onu 
fetheden kumandan ne güzel 
kumandan, onu fetheden asker 
ne güzel askerdir' sözlerini ger-
çekleştirebilmek için öncelikle 
zekasını ortaya koydu Sultan 
II Mehmet.

29 Mayıs 1453 sabahı, şafak 
sökmeden önce başlayan top 
atışlarıyla surlar sarsılıyor, meh-
ter takımı İstanbul semalarını 
inletiyordu. Bugün büyük bir 
gündü.

FETHEDİLMESİ 
ZOR ŞEHİR 
"CONSTANTINOPLE" 
(KONSTANTİNOPOLİS)

Karadeniz ile Ege'yi birbirine 
bağlayan deniz yolu üzerinde 
kurulu olan İstanbul, günü-
müzde olduğu gibi o zamanlar 
da oldukça önemli bir şehirdi.

1453 yılına kadar farklı zaman-
larda, birçok farklı millet ve 

Padişah Fatih Sultan Mehmet 
Han, hocasını bu fetihte yanında 
görmek istedi, haber salmış ama 
Akşemseddin gelmemiştir. Diğer 
sefer bizzat kendi gidip çadırında 
küçük bir delik açıp içeri baktı-
ğında hocasını secdeye kapanmış, 
başından sarığı düşmüş, ak saçı 
ve ak sakalı nur gibi parlıyorken 
buldu. Ak saçını ve ak sakalını 
toprağa sürüp İstanbul'un fethinin 
gerçekleşmesi için dua ediyor, 
gözyaşı dökerken gördü.

Kısa süre sonra askerler surları 
aştı, İstanbul'un fethi ve Peygam-
ber efendimizin büyük mucizesi 
gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmet 
İstanbul'a beyaz bir at ile girdiğinde 
yanında hocası Akşemseddin 
vardı. Kendisine sevgi gösterisinde 
bulunup çiçek vermek isteyenler 
22 yaşındaki gencin değil, yaşlı 
olan Akşemseddin'in padişah 
olduğunu düşünerek ona yöneli-
yordu. Akşemseddin utana sıkıla 
gelenlere “Sultan Mehmed ben 
değilim, odur" diyordu.

medeniyet tarafından defalarca 
kuşatılmışsa da, gerek Bizans'ın 
sahip olduğu Rum ateşi (gre-
juva), gerekse şehrin o zamanlar 
için aşılamaz olarak görülen 
surları, bu fetih hareketlerini 
başarısız kılmıştı.

29 Mayıs 1453 Salı günü sabaha 
karşı son saldırı yapılıyordu. 
Yeniçeriler arasında iri yarı  
görenlere korku salan Ulubatlı 
Hasan surlara tırmanmaya 
başladı. Bir elinde palası, öteki 
elinde bayrağı ile surların üstüne 
çıktı. Onunla birlikte otuz kadar 
yeniçeri de surlara tırmandı. 

Ulubatlı Hasan yaralanmasına 
rağmen, arkadaşlarının surlara 
çıkmasına yardım etti. Ayağı 
taşa takılarak surlardan aşağı 
düştü. Yukarıdan atılan oklarla 
şehit edildi. Ancak yeniçeriler, 
açılan gediklerden içeri girerek 
şehri ele geçirdiler.

Efsaneleşmiş Bir Yiğit

Ulubatlı Hasan

İstanbul'un manevi fatihi

Akşemseddİn
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Merhaba
Dünya’nın tüm dengelerinin değiştiği bu dönemde sağlıklı 
olmanın ve sağlıklı kalmanın değerini daha iyi fark ettik. 
İnsanların sağlıklı kalabilmesi için evlerinde karantinada 
olduğu bu süreçte, perakende dağıtım sektörüne büyük 
bir sorumluluk düştüğünü de belirtelim.  Hazırlıklarımızı 
olağanüstü süreçlere uygun şekilde ilerleterek herhangi bir 
sorunun ve aksamanın olmasının önüne geçtik. 

Üstadımız Ali Kemal Yüksel’den aldığımız ahlaki ilkeleri 
her sorunda ve her problemde uygulamaya devam ettik ve 
bu ilkeler yolumuzu aydınlatamaya yetti. 

Murat Lojistik ailesi olarak zor dönemlerde daha büyük bir 
bilinçle hareket etmek için  lojistik aksiyonlarımızı artırdık. 
Buna paralel olarak, perakende dağıtım altyapımıza önemli 
yatırımlar yaptık, yapıyoruz. Filomuza yeni kattığımız araçlar 
ve aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızla müşterile-
rimizin ihtiyaçlarını hiçbir aksamaya mahal bırakmayacak 
şekilde çözüyoruz. 

Gıda Lojistiğinin elzem bir lojistik alan olduğu bu dönemde 
halkımızın yakınlarındaki süpermarketlere ulaşması ve 
ulaştığı bu marketlerde istediklerini bulabilmesi için pera-
kende dağıtım zincirimizi güçlendirdik. Yurtiçi perakende 
dağıtım hizmetlerimizle;  sektör için geliştirdiğimiz çapraz 
planlama yöntemi ile mağaza raflarının boş kalmasının ya 
da depolarının şişmesinin önüne geçtik.  

Murat Lojistik, tarihinden aldığı güç ve operasyonel ka-
biliyetleri ile pandemi sürecinde doğru bir sınav vererek 
müşterilerini memnun etmeyi başardı. Bu başarımızın 
ilerleyen zamanlarda da sürmesi için tüm gücümüzle ça-
lışmaya devam edeceğiz.

CEO
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Sezai
Karakoç Sezai Karakoç Türk edebiyatında 

en önemli yazarlardan birisidir 
ve yazmış olduğu eserler pek 
çok dile çevrilmiştir.

22 Ocak 1933 doğumlu olan 
Sezai Karakoç Diyarbakır’ın 
Ergani ilçesinde doğmuştur. 
Çocukluğu doğduğu ilçe olan 
Ergani’de geçmiştir. Eğitimine de 
Ergani ilçesinde başlayan Sezai 
Karakoç 1944 yılında ilkokul 
eğitimini tamamladı. Ortaokula 
Maraş ortaokulunda başlayan 
Sezai Karakoç burada parasız ve 
yatılı okumuştur. Lise eğitimi 
için Gaziantep’e giden Sezai 
Karakoç, Gaziantep lisesinden 
1950 yılında mezun olmuştur. 
Lise öğrenim boyunca Felsefe 
dersine ilgi duydu ve Felsefe 
okumaya karar verdi. Sezai 
Karakoç üniversite eğitimi için 
İstanbul’a geldi. Babası onun 
ilahiyat fakültesinden mezun 
olmasını istiyordu. İmkanlar 
doğrultusunda eğitimine de-
vam etmek için tercih etmesi 
gereken yatılı olan tek bölüm 

Edebiyat Dünyamızın
Dönüm Noktası:

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

Sendan ümit kesmem kalbinde  
merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Günümüzde bilindik pek çok yazar ve şair bulunmaktadır. Türk 
edebiyatına katkısı olmuş olan bu şairlerden biri de Sezai Karakoç’tur. 
Sezai Karakoç eserleri ve hayatı haftanın en çok araştırılan trendlerin 

arasında yer aldı. Peki, bu kadar fazlaca araştırılan Sezai Karakoç 
kimdir? Sezai Karakoç’un kısaca hayatı, eserleri (kitapları), sözleri ve 

şiirleri nedir? İşte Sezai Karakoç’a dair tüm detaylar.

Siyasal bilgiler fakültesi idi. 
Üniversite sınavlarına hazırla-
nırken kazanamama ihtimalini 
de göz önüne alarak her ihti-
male karşı Felsefe bölümüne 
kayıt yaptırdı.

Sınav sonuçları açıklanınca Siyasal 
bilgiler fakültesini kazanmıştı. 
Ankara üniversitesi siyasal bil-
giler fakültesine başladı. 1955 
yılında üniversite eğitimini 
tamamlayarak mezun olmuş-

tur. Siyasal bilgiler fakültesinin 
mali şubesinden mezun oldu. 
Daha sonra zorunlu hizmet 
neticesinde Maliye Bakanlığı 
bünyesinde dış tediyeler mu-
vazenesi bölümünde çalışmaya 
başladı. Ardından maliye mü-
fettişi olmaya karar veren Sezai 
Karakoç, müfettişlik sınavına 
girdi. Sınavı kazanarak müfettiş 
yardımcısı olarak görevine baş-
ladı. Sezai Karakoç Anadolu'yu 
çok seviyordu.

Görevi icabı ile de pek çok 
kez Anadolu’yu gezdi ve yöre 
halkını yakından tanıdı. İstan-
bul’da diriliş dergisini kurdu. 
Ardından siyasete atılmaya 
karar verdi ve Diriliş partisini 
kurdu. Böylelikle siyaset hayatı 
başlamış oldu.1990 yılında 
kurulan Diriliş partisinin ömrü 
7 yıl olmuştur. Ardından 2007 
yılında kapanan eski partisi 
üzerine yeni partisi olan Yüce 
Diriliş partisini kurdu. Yüce 
Diriliş Partisi başkanlığını gü-
nümüzde hala yürütmektedir.

Edebiyat Dünyamızın Dönüm Noktası: SEZAİ KARAKOÇ Edebiyat Dünyamızın Dönüm Noktası: SEZAİ KARAKOÇ 
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Geç yaşta aramızdan 
ayrılan değerli sanatçımız 

İBRAHİM
ERKAL'ı

Vefatının 3. yılında
rahmet ve minnetle 

Anıyoruz.

Vefa Sosyal Destek Grubu’na
Van’da PKK terör örgütü tarafından

yapılan saldırıyı kınıyor,  
Murat Lojistik Ailesi olarak  
devletimiz ve milletimizin  

her zaman yanında  
olduğumuzu bildiriyoruz.





Yönetim Kurulu Üyesi

Değerli Dostlar;
Murat Lojistik ailesi olarak, tüm koşul ve şartlara rağmen 
büyümeyi ve yenilik yapmayı hiçbir zaman ertelemedik. 
Daima bunu önceledik. İlkelerimiz ve şirket politikamız 
gereği geleceğe dair yeni vizyonlar ortaya koyabilieceğimiz 
bir yönetim süreci içinde olduk. 

Üstadımız Ali Kemal Yüksel’in ileri görüşlülüğü ve tavsi-
yelerini attığımız tüm adımlarda hissettik ve hissediyoruz. 
Bu minvalde ilerliyor, aldığımız kararları bu çerçevede 
geliştiriyoruz. 

Murat lojistik bunlardan hareketle, e-ticaret lojistiğine dair 
hizmetlerini artırarak, güçlendiriyor. Bu konuda kapsamlı 
hizmetler sunan Türkiye’nin  sayılı lojistik markalarından 
birisi olmayı başardı. E-Ticaret kullanımının arttığı koro-
navirüs salgını sürecinde, markaların e-ticaret ve lojistik 
ihtiyaçlarını tek bir çatıda birleştirdik. 

Çok kanallı e-ticaret çözümlerimiz, yüksek miktarda tes-
limat almaktan, küçük siparişler için paket teslimatının 
yönetilmesine kadar e-ticaret depolama hizmetlerinin 
tüm yönlerini kapsıyor.  Ayrıca kontrat ve lider lojistik 
programlarımızla bir araya geldiğinde tüm lojistik gerek-
sinimleriniz için her türlü hizmete ulaşabiliyor. 

Gelecek vizyonumuz kapsamında, e-ticaret lojistiği yatı-
rımlarımızı daha üst bir çıtaya çıkararak, müşterilerimize 
daha kapsamlı bir süreç birlikteliğine girmek istiyoruz. 
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1944 yılı ile 1957 yılları arasında 
dünyaya gelen hiçbir Çeçen 
vatanında doğmadı.

Aslan Mashadov da bu kuşak-
taki bütün soydaşları gibi 1951 
yılında Kazakistan’da doğdu.

Ailesi 1944 sürgününü bütün 
acımasızlığıyla yaşadı.

Mashadov 1957 yılında 6 ya-
şındayken Çeçenistan’a döndü. 

1972 yılında Tiflis askeri topçu 
akademisinden mezun oldu. 
Rusya Federasyonu’nun bazı 
bölgeleri ile Macaristan ve 
Litvanya’da görevler yaptı.

Sovyetler Birliği’nin yıkılma-
sından sonra ülkesi Çeçenis-
tan’da Dudayev’in başlattığı 
mücadeleye davet edildi. 

Aslan Mashadov 1992 yılında 
Rus ordusundaki görevinden 
ayrılarak ülkesi Çeçenistan’ın 
hizmetine girdi, Genelkurmay 
başkanı oldu.

Mashadov’un 1996 yılında 
büyük oranda sonlanan birinci 
Rus-Çeçen Savaşı’nın kazanıl-
masında büyük payı oldu.

Dudayev’in şehid edilmesinden 
sonra Çeçenistan Devlet Başkanı 
olan Mashadov, Çeçen cihadını 
devam ettirdi.

Ben her Çeçen gibi dinim ve ülkem  
adına savaşmak için Allah'a söz verdim. 
Sizin pazarlık teklifinizi elimin tersiyle 

itiyorum. Allah'la pazarlık yapan, insanların 
pazarlık tekliflerine aldırış etmez.

Aslan Yürekli Bir Lider: 

Aslan
mashadoV

08 Mart 2005

1999’da Rusların başlattığı 
İkinci Çeçen Savaşında devlet 
başkanlığını bırakarak gerilla 
savaşı başlattı.

Mashadov 8 Mart 2005 tari-
hinde, Rus özel birlikleri Spet-
naz komandolarının Tolstoy-Yurt 
kasabasına düzenlediği bir 
baskında bazı Çeçen komutan-
larıyla birlikte şehid edildi.
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Hayvan Sevgisi Hep Yüreğimizde

Yozgat’ta hayvan sever kamyon şoförünün 
bir araya getirdiği gençler her hafta hayvan 
barınağına giderek yiyecek veriyor. 

Yozgat’ta gönüllü hayvan severliğin  liderliğini 
yapan uzun yol şoförü Osman Kaplan, Yozgat’ta 
hayvan sevgisi adına bir eksiği tamamlamak için 
öğrencilerle gönüllü bir ekip kurdu ve hayvanlar 
için hiç durmadan çalışmaya devam etti. 

Aynı zamanda kamyon şoförü olan Kaplan, 
yollarda yaşattığı hayvan sevgisini şu sözlerle 
anlattı: “ Hayvan sevgisinin, insan sevgisinden 
hiçbir farkı olmadığını ve bir vicdan meselesi 
olduğunu söyleyen Osman Kaplan şu sözlerle 
devam etti;  Yozgat’ta eksiğimiz vardı. O yüzden 

öğrenci arkadaşlarla ekip kurduk. Hem hayvan 
koruma hem de ihtiyaç sahibi insanlara yardım 
olarak. Elimizden geldiğince hem hayvanlar 
için hem de ihtiyaç sahibi insanlar için bir 
şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu gün de Yozgat 
Sevgi Evlerinden küçükleri getirdik. Onlara 
hem hayvan sevgisini öğretelim hem de sosyal 
aktivite olsun istedik. Hayvanları anlatıyoruz, 
sevmeleri gerektiğini her zaman korumaları 
gerektiğini anlatıyoruz. Özellikle yollarda 
ağaçlara asmak için kuş yuvaları yapıyorum, 
onları asıyorum soğuktan kardan korunmaları 
için. Köpek kulübelerine beslemeler yapıyoruz, 

kediler için yuvalar yapıyoruz. Yani elimizden 
geldiğince hayvanlar için elimizden geleni ya-
pıyoruz. Hayvan sevgisi içten gelen bir durum, 
inançtır, ruhtur en azından. “

Biz sokaktaki hayvanları topluyoruz. Burada 
hasta olanların tedavileri yapılıyor, kısırlaştırma 
yapılıyor. Kısırlaştırma yapılan hayvanlardan 
isteyenler olursa sahiplendirme yapıyoruz. 
Buradan da çağrı yapalım vatandaşlarımıza; 
sahiplenmek isteyen olursa sahiplendirme 
yapıyoruz. Şuan 60-70 kadar hayvanımız var. 
Kapasitemiz 300 hayvan. “
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bu çıkarmaya ordu daha kıyı-
dayken derhal müdahale etmeli 
ve geri püskürtmeliydi.

25 Nisan sabah Mustafa Ke-
mal Conkbayırı’na kadar iler-
lemiş ve 57. Alay’ın tamamı 
arkasından gelmekteydi.

Bu sırada düşman kuvvetleri, 
kıyıda az sayıda bulunan Türk 
askerini ezerek kıyıya çıkmış 
ve bölgeye en hakim olan 261 
rakımlı tepeye ulaşmıştı. Kıyı 
bölgesi kaybedilince, askerler 
kaçmaya başlamış, Conkbayı-
rı’na doğru tırmanmışlardı. 
Kaçan askerleri gören Mustafa 
Kemal bu sırada tarihe geçen 
o konuşmayı yaptı. Kendi ağ-
zından bu olayı şöyle anlatır:

 - Niçin kaçıyorsunuz? Dedim. 
- Efendim düşman… 
- Nerede düşman? 
-  İşte… diye 261 rakımlı 
tepeyi gösterdiler.

Gerçekten de düşman bana, 
benim askerlerimden de yakın. 
Düşman bulunduğum yere 

57. Alay ve

ÇANAKKALE
gelse kuvvetlerim pek kötü 
duruma düşecek. O zaman bir 
mantıkla mıdır, yoksa bir içgüdü 
ile mi, bilmiyorum, kaçan erlere:

- Düşmandan kaçılmaz, dedim. 
- Cephanemiz kalmadı, 
dediler. 
-  Cephanemiz yoksa süngümüz 

var, dedim ve bağırarak:
- Süngü tak, dedim. Yere 
yatırdım. Erler yere yatınca 
düşman da yere yattı.

Kazandığım an, bu andır. Düş-
man ne yapacağına karar ve-
rinceye kadar 57. Alay da Conk-
bayırı’na yetişti.”

Düşmanın yere yatmasıyla 
geçen zamanda arkadan gelen 
57.Alay askerleri oraya yetiş-
mişti. Mustafa Kemal 57. Alaya 
taaruz emrini şöyle verdi. 
“Ben size taarruzu değil, ölmeyi 
emrediyorum. Biz ölünceye ka-
dar geçecek zaman zarfında 
yerimizi başka birlik ve komu-
tanlar alacak.”

Daha sonra bölgeye gelen diğer 

yüzbaşına, büyük bir risk ala-
rak 19. Tümen’in tamamını 
istediğini söyledi. Böylece 27. 
Alay da düşmana karşı saldırıya 
başlamıştı.

25 Nisan 1915’te, Kurban bay-
ramın ilk gününde 57. Alay 
kendisinden 4-5 kat büyük bir 
orduya karşı bir kahramanlık 
mücadelesi verdi ve alayın 3te 
2si orada şehit oldu. Binbaşı 
Hüseyin Avni Bey’de çarpışma 
sırasında şehit düşmüştü. Gün 
ağarırken, düşman 261 Rakımlı 
Tepe’den temizlenmiş, bir mil-
letin kaderi 3000 kahraman 
asker ile değişmişti.

Daha sonra 57. Alay’ın sağ 
kalan askerleri Filistin Cephe-
si’nde görevlendirilmiştir.

Bugün 57.Alay şehitliği Çanak-
kale Gelibolu Yarımadası’nda 
Kanlısırt’ta bulunmaktadır.

İşte o kahramanlar, hala ora-
dalar hala o tepeyi beklemek-
tedir!

Fransa ve İngiltere, İstanbul’u 
işgal edip, boğazları geçerek 
yarım götürmeyi ve Osmanlı’yı 
savaş dışı bırakmayı hedefli-
yordu. Ancak İstanbul’u ele 
geçiremeyen düşman kuvvetleri 
başka bir plan yapmış ve bu 
plana göre Gelibolu yarımada-
sına çıkarma yapmayı, boğaz 
kıyılarındaki tüm Osmanlı 
ordusu temizleyerek geçecek-
lerini düşünüyorlardı.

Birinci Dünya Savaşının devam ettiği, savaşın en sıcak olduğu 
dönemde Rusya’da ihtilal çıkmış ve ittifakları olan Fransa ile 

İngiltere, Rusya’ya yardım götürmek istiyordu. Ancak bu yardımı 
ulaştırmak pekte mümkün değildi çünkü tam ortada düşmanları 

olan Almanya bulunuyordu ve bu yolu kullanamazlardı. Geriye bir 
tek yol kalıyordu oda yardımı boğazlardan göndermek.

Osmanlı donanması da çıkar-
mayı nereden yapacaklarını ve 
merkezde mi yoksa kıyıda mı 
müdahale edileceğini tartışı-
yordu. Çıkan sonuca göre ye-
rin Saroz Körfezi olacağı ve 

merkezde durdurulması gere-
kiyordu.

Fakat yedek kuvvet olarak Bi-
galı köyünde bulunan 19. Tü-
men Komutanı, Yarbay Mustafa 
Kemal, ordudaki görüşten farklı 
düşünüyordu. Mustafa Kemal’e 
göre, düşman Arıburnu konu-
mundan çıkarma yapacaktı ve 
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Çok sayıda yeni tip koronavi-
rüs vakasının görüldüğü ülke-
mizde salgın nedeniyle ciddi 
tedbirler alınmış durumda. 
Türkiye’de koronavirüs vaka-
larının görülmesiyle birlikte en 
çok konuşulan isimlerden biri 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 
Sürecin başından bu yana ortaya 
koyduğu çalışma ile toplumun 
tüm kesimlerinin takdirini 
toplayan Fahrettin Koca’nın 
sergilediği tavır topluma pozi-
tif yönde etki ediyor.

Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanı 
olmasının ardından babası 
Hasan Koca tarafından övgü 
dolu sözlerle anlatılmıştı.

“Çok istemedi bakan olmayı 
ama kendisine verilen bu 
görevi kabul etti”

Bakan Koca’nın 79 yaşındaki 
babası Hasan Koca, oğluyla 
gurur duyduğunu, oğlunun 
ülke için önemli hizmetlere 
imza atacağına inandığını söy-
lemişti.

Sağlık İçin Adanmış Bir Hayat: 

Dr. Fahrettin  
       Koca

Şu ana kadar siyasetten uzak 
durarak sağlık alanında çalış-
malar yapan oğluyla bakanlık 
öncesi bir görüşme yaptıklarını 
anlatan Hasan Koca, "İşleri çoktu, 
hastaları çoktu. Ben 'olma yavrum' 
dedim. Kendi de çok istemedi 
bakan olmayı ama kendisine 
verilen bu görevi kabul etti. İn-
şallah bütün Türkiye'nin yararına 
çalışmalar yapar." diye konuş-
muştu.

Koca’nın eğitim hayatına ilişkin 
bilgi veren Hasan Koca, “6 
çocuğum var . Bakan bey en 
büyük çocuğum. Kendisi hep 
çok başarılıydı. Lisede, fakül-
tede, Cerrahpaşa’da, hepsinde 
birinci çıktı. Çok başarılıydı. 

Çok iyi, çok temiz bir insan. 
İnsanlara hiç kıyamaz. Ondan 
böyle bir şey bekliyordum. Her 
zaman çok zekiydi. Allah nasip 
etti, inşallah iyi olur.” ifadele-
rini kullanmıştı.

“Haksızlığı hiç sevmez. Bir 
haksızlık oldu mu karşısında 
durur”

Hasan Koca, oğlunun merha-
metli, prensipli ve disiplinli bir 
insan olduğunu vurgulayarak, 
şöyle devam etmişti:

“Oğlum haksızlığı hiç sevmez. 
Bir haksızlık oldu mu karşısında 
durur. İnşallah Türkiye için iyi 
olur, başarılı olur, elinden gel-
diğince her şeyi yapar, herkese 
yararlı olur. Ben eğitime önem 
veririm. Evvela çiftçiydim, son-
radan mahallemizde bakkallık 
yaptım. Bu marketle çocukları-
mın hepsini okuttum. Elham-
dülillah hepsi de başarılı oldu, 
okudular. Dün akşam 1. sınıftaki 
öğretmeni telefon etti bana. ‘Ben 
de biliyordum ondan bir şey 
çıkacağını’ dedi. Öğretmeni bile 
anlamış birinci sınıftayken. Belli 
oluyordu zaten, nereye giderse 
başarılı olurdu.”

Koca, oğlunun Başkan Erdoğan 
önderliğinde, Türkiye’yi her 
alanda eskisinden daha iyi bir 
duruma getirmeye çalışacağına 
inandığını dile getirdi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye’yi de etkiledi. Ülkemizde yeni tip 

koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çok sayıda vatandaşımız hayatını 
kaybetti. Bu mücadelede en ülkemiz için en ön safta hiç çekinmeden 

mücadele eden ve yüreklerimizde taht kuran Sağlık Bakanımız Dr. 
Fahrettin Koca’yı yakından tanıyalım.
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Bilinen en eski sınırlara sahip 
bu Avrupa ülkesi muhteşem 
manzaraları saklıyor içinde. Bu-
rası eski ve yeniyi harmanlayan 
büyük bir kültür hazinesi aynı 
zamanda. Kültürün kapsadık-
ları arasında yemeklerinden, 
içkilerine ve insanlarının se-
vecenliğine birçok bileşen var.

Güney doğu Avrupa’nın gözde 
şehri Portekiz, Avrupa’nın diğer 
başkentlerine de birkaç saat 
uzaklıkta bulunuyor yalnızca. 
Bunlar ve aşağıda açıklanacak 
birçok sebep Portekiz’e dün-
yadan birçok turisti çekmekte 
rol oynuyor. 

COĞRAFİ KONUMU

Portekiz’in sınırları doğu ve 
batıda Atlas Okyanusu ile 
güney ve kuzeyde İspanya 
ile çizilmiştir. Başkenti Lib-
zon’dur. Ülkenin resmi dili 
Portekizce’dir. Fakat dilin, 
İspanyolca ile benzerliklerinin 
fazla olması nedeniyle ülkede 
İspanyolca bilenlerin sayısı 
da azımsanmayacak kadar 
fazladır. Portekiz, Akdeniz 
iklimine sahip bir ülkedir. 
Hâliyle bahar ve yaz ayları 
oldukça sıcak ve nemlidir. 
Kış ve sonbahar ayları ise 
soğuk ve rüzgarlıdır. Ülkede 

gelişmiş bir sağlık sektörü 
vardır. Portekiz’in eşsiz kültürü, 
canlı şehirleri ve güzel kırsal 
alanları bulunmaktadır. Ulaşım 
ağları oldukça hızlıdır. Tren 
ulaşımı, otobüse göre daha 
hızlıdır fakat tren kullanım 
ücretleri buna paralel olarak 
daha pahalı ve daha seyrektir. 
Bununla beraber otostopçuluk 
için uygun bir ülke değildir. 
Lizbon, Sintro ve Porto güzel 
manzaralar ve tarihi anıtlar 
açısından ziyaret edilmesi 
gerekilen yerlerdir. Coimbra 
kasabası fado müziği, canlı 
hayatı ve güzel bahçeleriyle 
gelişmiş bir kasabadır.

Kaşifler Diyarı 

Portekiz
Karşınızda yumuşak havası, yıllık aldığı 3000 saatlik güneşi 
ve 850 kilometrelik sahilleri ile dünyanın göz bebeklerinden 
Portekiz duruyor. Bu harikalar ülkesiyle ilgili olarak aklınızda 
bulunması ve bilmeniz gerekenleri bu kısa yazıda bir araya 

getirmeye çalıştık. Atlantik Okyanusu’nu kucaklayan Portekiz ile 
ilgili en yaygın bilgi harika bir tatil rotası olması.
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LİZBON

Tejo Nehri’nin Atlantik Ok-
yanusu’na bağlandığı noktada 
yer alan Lizbon, Portekiz’in 
başkenti olduğu gibi, Avrupa’nın 
da en batı noktası olarak ko-
numlanıyor. Avrupa’nın bittiği 
nokta olunca birçok kaşif de 
buradan dünyayı keşfe çıkmış. 
Amerika’nın keşfinde de Porte-
kizli gemicilerin yer alması bu 
açıdan pek de şaşırtıcı değil. 
Bunlar arasında en meşhuru 
ise Vasco de Gama. Açıkçası 
iyi bir kaşifmiş ama hayatını 
okuyunca pek de iyi kalpli 
biri olmadığını görüyorsunuz. 
Açıkçası kolonizasyon tarihinin 
en vahşi figürlerinden de biri 
imiş kendisi.

Lizbon merkezinde 500 bin, 
çevresindekilerle ise 2,8 mil-
yon nüfusa sahip. İstanbul 

gibi tepelere kurulu bir şehir. 
Bu yüzden yokuşları oldukça 
fazla olan bir şehirdir.

TARİHİ

Portekiz Devleti’nin geçmişi 
çok eski çağlara dayanmasa da 
tarihte önemli roller üstlenmiş-
tir. 711 yılında Müslümanlar 
tarafından işgal edilmiş ve ülke 
Müslümanlar’ın eline geçmiştir. 
1143 yılında ülkede bağımsız 
bir krallık oluşturulmuştur. 
Portekiz denizcileri 1600’lü 
yıllarda dünyaya yayılmaya baş-
ladılar. Asya, Afrika ve Güney 
Amerika arasında büyük bir 
sömürge devleti kurdular. Bu 
durumda Doğu ve Avrupa’yla 
arasındaki ticareti ellerinde 
tuttular ve ticareti güçlendir-
diler. 1598 yılında Fas’a karşı 
açtığı savaşta yenildiler ve bu 

savaş imparatorluğun yıkılma-
sına sebep oldu. Yıkılan devlet 
İspanya topraklarına katılarak 
varlığını sürdürmeye devam 
etti. 1688 yılında ise Lizbon 
antlaşmasıyla devlet bağım-
sızlığını geri kazandı.

PORTEKİZ KÜLTÜRÜ

Portekiz halkı yardımsever bir 
halktır. Gelen turistlere yardımcı 
olmayı çok seven bir karakteristik 
yapıları vardır. Dinî mekânları 
ziyaret ettikleri zamanlarda 
kılık kıyafetlerine çok dikkat 
etmektedirler. Bununla bera-
ber bu ülkede plajlarda üstsüz 
güneşlenen kişileri görmek ise 
garip bir durum değildir. Ayrıca 
Portekiz eşcinsel evliliklerin 
yasal olduğu bir ülkedir. Son 
olarak ülkede bir eve davete 
çağırıldıysanız davete giderken 
çiçek veya çikolata götürmeniz 
gerekmektedir. Bu onlar için 
ahlaki bir kuraldır.
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Feriha Öz 
korona virüs sebebiyle 87 yaşında

hayata gözlerini yumdu.

Pandemi sürecinde ülkesi ve milleti için  
ilerleyen yaşına rağmen hiç durmadan  

çalışmaya devam eden Prof. Dr. Feriha Öz’e  
Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine  

ve biricik öğrencilerine sabır diliyoruz.

AFRİN OPERASYONLARI 
SIRASINDA ŞEHİT DÜŞEN 

ÜSTEĞMEN 

OĞUZ KAAN
USTA’YI 
ŞEHADETE UĞURLANIŞININ 
İKİNCİ YILINDA RAHMETLE 
ANIYOR, TÜM YAKINLARINA 
BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ



Balat adı “Palation” yani saray 
kelimesinden gelir. Blaherna 
Sarayı’na yakınlığı ile bu adı 
almıştır. Bazı kaynaklarda ise 
1453’den önceki adı; Vasiliki 
Pili. Bu isim hünkar kapısı 
anlamına geliyor.

İstanbul’un Avrupa Yakasında 
yer alan Fatih’e bağlıdır. Haliç 
kıyısında Ayvansaray ile Fener 
arasında kalır.

Balat İstanbul’un en eski semt-
lerinden olduğu için burada 

yüzyıllık yapılar ve önemli 
tarihi binalar yer alıyor.

Başlıca görülmesi gereken tarihi 
yapılar; Ferruh Kethüda Camii, 
Fener Rum Patrikhanesi ve 
Balat Evleridir.

Tarih boyunca ağırlıklı ola-
rak Musevilerin, özellikle de 
“Sefaradim” diye adlandırılan 
İspanyol Musevileri’nin yaşadığı 
bir merkez olarak bilinmektedir. 
Musevilerin dışında Rumlar, Er-
meniler ve Türkler de Balat’ta 
yaşamışlardır. Semtte yaşayan 
bu dört ayrı grubun dinsel ve 
kültürel izleri Bizans, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemlerinin 
küçük birer örneği olarak kar-
şımıza çıkar. Balat’ta özellikle 
Ortodoks Rumların kiliselerine, 
ayazmalarına ve okullarına 
rastlamak mümkündür.

İstanbul’un Otantik Semti:

Balat

Balat, İstanbul’un göbeğinde tarihi dokusunu az da olsa 
koruyabilmiş, kültür zengini bir yer olduğu için oldukça 
popüler ve ilgi odağı. Sanatçılar, ressamlar, tasarımcılar, 

gazeteciler, akademisyenler, tarihi ve kültürü seven 
insanlar tarafından tercih edilen bir bölge.
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Medeniyetler Arasında Bir Osmanlı Şehri: SARAYBOSNA 



YENİÇERİ SOFRALARINDAN 
GÜNÜMÜZE: 

AKİDE ŞEKERİ

Akide şekeri Türk ve Osmanlı 
mutfağının en eski şekerleme 
türlerinden biri olup bir yeniçeri 
geleneği olarak günümüze ulaş-
mıştır. Akide sözcüğü Arapça 
akit (sözleşme) sözcüğünden 
gelir. Akide şekeri, Osmanlı 
Devleti’nde yeniçerilere ulufe 
töreninde dağıtılır, askerlerin 
padişaha memnuniyetini ve 
bağlılığını gösteren bir sözleşme 
anlamına gelirmiş.

Osmanlıdan Günümüze  
Geleneksel 
Şekerlemeler

Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan, sevinçlerimizde 
üzüntülerimizde dostlarımızla, arkadaşlarımızla, ailelerimizle 

paylaştığımız, kültürel özelliğini koruyan ve günümüzde 
sofralarımızdan eksik etmediğimiz şekerlemeler.

600 YILLIK OSMANLI 
SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ: 

HELVA

Helva’nın dünyada ilk yapıldığı 
yer Orta Doğu ve Balkan ülke-
leri olarak bilinmektedir. Türk, 
Arap ve Yahudi toplumlarının 
yaşadıkları her yerde helvayı 
görmek olasıdır. Helva, sadece 
bir damak tadı değil; mutluluk-
ların ve üzüntülerin en büyük 
ortaklarındandır.

ŞİFALI OLDUĞU EFSANESİ 
ANADOLU’YA YAYILMIŞ: 

MESİR MACUNU

Osmanlı padişahı Yavuz Sul-
tan Selim’in eşi, Hafsa Sultanın 
iyileşmesi için yardımı istenen 
Merkez Efendi, Hafsa Sultan’ı 
hastalıktan kurtarmak için bitki 
ve baharatların karışımından 
oluşan bir macun hazırlamış. 
Elde edilen bu macunun katkı 
maddeleri 41 çeşitmiş. Bu ilaca 
‘Mesir’ adı verilmiş. Mesir macu-
nundan yiyerek sağlığına kavuşan 
Hafsa Sultan, hastalara bu ilacın 
verilmesini istemiş. Halktan 
gelen isteğin artması üzerine, 
kağıtlara sardırılan macunun 
kendi yaptırdığı Sultan Camii’nin 
kubbe ve minarelerinden halka 
dağıtılmasını buyurmuştur.
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DEMOKRASİNİN
KARA GÜNÜ

27 MAYIS 1960

27 Mayıs 1960 yılında Milli iradeye karşı yapılmış olan ve Türk 
Demokrasi Tarihinde kara bir leke olarak kalacak 1960 Askeri 
Darbesi’ni kınıyor, idam edilerek demokrasi şehitleri arasına 
giren başta Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu 
(Dışişleri Bakanı) ve Hasan Polatkan (Maliye Bakanı) olmak 
üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.

Aybüke Yalçın
ŞEHİT ÖĞRETMEN

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 
gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden Öğretmen Aybüke 

Yalçın’ı aramızdan ayrılışının üçüncü yılında rahmetle anıyor,  
ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.



İstanbul’un Manevi Bekçisi: 

Hz.Yuşa

Türbede gömülü olan zatın 
Yuşâ Hazretleri olduğuna ina-
nılmaktadır.  Hazreti Yuşâ bir 
rivayete göre Musa Peygamber 
ile birlikte Mecme’ul-Bayreyn’e 
yani Boğaziçi’ne gelmiş ve vefat 
ederek bu tepeye gömülmüştür.

Çeşitli tefsirlerde Yuşâ’nın 
Musa’nın vefatından sonra 
peygamber olarak görevlen-
dirildiği nakledilir.

Osmanlı döneminde bu tepeye, 
Sadrazam 28. Çelebizâde Meh-
met Sait Paşa tarafından 1755 
tarihinde bir mescit yaptırıldı. 
Aynı zamanda burada bulunan ve 
halk arasında Yuşa Peygamber’e 
ait olduğu düşünülen mezarın 
etrafına kagir bir duvar çektirmiş 

ve türbenin bakımını yapmak 
için görevliler tayin ettirmiş.

Tarih boyunca ziyaretçileriyle 
bütünleşen ve hep insanların 
ilgi odağı olmayı sürdüren bu 
tepede, III. Selim (1789- 1807) 
döneminin bazı yıllarında, izdi-
hamdan dolayı ‘fitneye mahal 
olmasın’ düşüncesiyle mevlid 
okunması bile yasaklanmıştır.

Yuşâ Tepesi İstanbul’un Anadolu Kavağında Beykoz ilçesinde 
bulunan tepedir. Kuzeyinde Yoros kalesi bulunur. Zirvesi denizden 

201 m yüksekliktedir. Bu zirve, Yuşâ Türbesi ve Camii’nin 
bulunduğu mekândır.

Denizciler İstanbul Boğazı`nın 
dört manevi bekçisi olduğuna 
inanır. Bunlar Üsküdar`da Aziz 
Mahmud Hüdayi, Beykoz`da 
Yûşa Hazretleri, Sarıyer`de 
Telli Baba ve Beşiktaş`ta Yahya 
Efendi`dir...

Bilhassa Karadeniz’e çıkan ve 
dönen Müslüman ve Hristiyan 
gemiciler sahile yanaşarak bu dört 
Allah dostuna selâm vermeden 
boğazı geçmezlermiş. Üsküdar’da 
Aziz Mahmud Hüdayi Hazret-
leri, Beşiktaş’ta Yahya Efendi, 
Beykoz’da Yuşa Hazretleri ve 
Sarıyer’de Telli Baba’nın İstan-
bul’un manevi bekçileri oldukları 
yolunda yaygın bir inanış hâlâ 
mevcuttur.
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Hannover denilince insanların 
aklına ilk olarak fuar ve eko-
nomisi gelse de yeşil alanları 
ve parkları ile doğa harikası bir 
şehirdir. 2000 yılında EXPO fu-
arına ev sahipliği yapan şehir, 
her yıl CEBIT Bilişim Fuarı’nın 
da düzenlendiği yer.

İlk zamanlarda sadece balıkçı-
lar tarafından kalınan bu şehir 
Leine Nehri sayesinde 13. yüz-
yıldan itibaren bir ticaret mer-
kezi olmaya başlamıştır. Silah 

Fuar Başkenti 

HANNOVER
Leine Nehri’nin içinden geçtiği şehir olan Hannover, 

dünyaca meşhur fuarları ile ünlüdür. Almanya’nın kuzeyinde 
yer alan şehir aynı zamanda Aşağı Saksonya olarak bilinen 

eyaletin de başkenti konumunda. 

sanayii geliştiğinden dolayı 2. 
Dünya Savaşı sırasında karşı 
kuvvetler tarafından şehir ne-
redeyse yerle bir edildi. Bu 
yüzden şehirde çok fazla tarihi 
eser göremeyebilirsiniz.

Şehre güzellik katan onca şeyin 
arasında şehir de bir de yapay 
göl var, Maschsee isimli bu 
gölün manzarası da oldukça 
etkileyicidir. Hannover, özellikle 
yaz aylarında seyahate oldukça 

•  Maschee Gölü
Çevresinde hem yürüyüş yapabile-
ceğiniz hem de restoranlar, kafeler 
bulabileceğiniz şehrin yeşili ile uyum 
sağlayan yapay göl.

•  Marienburg Şatosu
Neo gotik tarzda bir şato olan Ma-
rienburg, Welfe Krallığı’na ev sa-
hipliği yapmıştır.

uygun bir sıcaklığa sahip. Yaz 
ayları sıcaklık ortalaması 22 
derece civarlarında dolaşıyor. 
Bu yüzden Hannover’a gitmek 
için en uygun dönem Mayıs 
sonu ile Eylül’ün ilk haftasına 
kadar olan süredir diyebiliriz. 
Şehirde hissedilen iklim ise 
okyanus iklimidir. Genel sıcak-
lık ortalaması 8 derecedir. Ol-
dukça çok yağış alan bir şehir, 
özellikle kışın yağmur ve kar 
yağışı bol bol görülebilir.

•  Hannover Hükümet Binası
Asansör binası  ve manzarası ile 
meşhur yapıdır

•  Erlebnis Hayvanat Bahçesi
Büyük bir hayvanat bahçesi olan 
Erlebnis, çok sayıda hayvan çeşidine 
ev sahipliği yapıyor.

•  Herrenhausen Garten
Şehrin simgelerinden biri olan Kra-
liyet Bahçeleri, 50 hektarlık alana 
Rhine Prensesi Sophia tarafından 
1692-1714 yılları arasında yaptırıl-
mış.
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Tarihin İzlerini Taşıyan Nadide Şehir: Beyşehir
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FİLM VAKTİ

The Boy Who Harnessed the Wind, maddi 
imkansızlıklar sonucu okuldan atılan 13 ya-
şındaki bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 
William Kamkwamba, Malavili’de yaşayan 13 
yaşındaki bir çocuktur. Zeki bir çocuk olan 
William, ailesinin yaşadığı maddi zorluklar 
yüzünden çok sevdiği okulundan atılır. Fakat 
bu William’ın çalışma isteğine engel olmaz. 
William, kimsenin haberi olmadan geceleri 
okulun kütüphanesine gitmeye başlar. Kütüp-
hanede saatlerce çalışan William, bir süre sonra 
büyük bir başarı elde eder. William, yaptığı 
çalışmaların sonunda babasına ait olan eski 
bir bisikletini parçalarını kullanarak bir rüzgar 
jeneratörü yapar. Bu başarı sadece onun ve 
ailesinin hayatını değiştirmekle kalmayacak, 
köyün de sefaletten kurtulmasını sağlayacaktır. 

Rüzgarı Dizginleyen Çocuk

OKUMA VAKTİ

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen 
bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik 
ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam 
ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, 
bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, 
körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye 
yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne de düzen; 
bütün körler karantinaya alınır. Hayal bile 
edilemeyecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık 
hüküm sürmektedir artık. Yaşam durmuştur, 
insanların tek çabası, ne pahasına olursa olsun 
hayatta kalmaktır. Roman, kentteki akıl hasta-
nesinde karantinaya alınan, oradan kurtulunca 
da birbirinden ayrılmayan, biri çocuk yedi kişiye 
odaklanır. Aralarında, bütün kentte gözleri gören 
tek kişi olan ve gruptakilere rehberlik eden bir 
kadın da vardır. Bu yedi kişi, cehenneme dönen 
bu kentte, hayatta kalabilmek için inanılmaz 
bir mücadele verir. Saramago’nun müthiş bir 
gözlem gücüyle betimlediği bu kaotik dünya, 
insanın karanlık yüzünün simgesi.

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir 
felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, 
nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitir-
diğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne 
rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış 
bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de 
en etkileyici yapıtı.

Körlük

Yazar: Jose Saramago

Yayın Evi: Kırmızı Kedi Yayınevi

Sayfa Sayısı: 336

Tür: Drama

Oyuncular:  Maxwell Simba,  
Chiwetel Ejiofor,  
Aïssa Maïga

Kitap
Bir

BirFilm
73ELMAS HABERLER72 ELMAS HABERLER

Bir KitapBir Film












