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Foreword
Sunuş

Zaman, yekpare bir akıştır. 
Zaman su gibidir; parçalara bölünmüş değildir, aslında 
yekpare bir akıştır. Fakat insan hayatını kolaylaştırmak 
için, tabiattaki belirli hadiseler referans alınarak 
bölümlenmiştir. Bu nedenle yeni yıl ancak sayısal bir 
değişimdir. Yeni yılı anlamlı kılan ise bizim bu sayısal 
değişimi nirengi kabul ederek başlatmaya karar 
verdiğimiz yeni girişimler; umutlarımızı, hedeflerimizi, 
hayallerimizi gerçekleştirmeye yönelik yeni çabalardır. 
  
Umut etmenin, hayal kurmanın ve hedef belirlemenin 
önemi tartışılmaz. Çünkü bütün büyük başarılar, 
mutlaka bu aşamalardan sonra gelir. Fakat bu aşamalar 
tek başına yeterli değildir. Umutlara emek vermek, 
hayallere çaba harcamak, hedeflere ulaşmak için istikrar 
göstermek gerekir. Hayalperest ile vizyoner arasındaki 
fark çalışmaktan ibarettir. Ne mutlu bize ki ülkemiz 2023 
yolunda gerekli bütün çalışmaları yaparak geleceğe 
doğru güvenle ilerlemeye devam etmektedir.  

Time is a one single 
piece of flow. 
Time flies by. It is not compartmentalized. In fact, it is 
a one single piece of flow. However, man has divided 
it into sections based on certain natural phenomena 
to make things easier in life. That is why a new year is 
not just a change in number. What makes a new year 
relevant is the fact that we consider that change in 
number a point of reference, make decisions about 
new initiatives and make our hopes, goals and 
dreams come true. The importance of being hopeful, 
having a dream and setting goals is indisputable. 

This is because all the great accomplishments 
succeed them. However, they are not enough to get 
the job done. People have to exert effort for their hopes 
and dreams, and take consistent action to achieve 
their goals. The only difference between a dreamer 

Dünyada yaşanan bütün olumsuz durumlara ve 
küresel ekonomide beklenen resesyona rağmen, 
ülkemiz geride bıraktığımız yılı çeyreklik bazda 
büyümeyle kapatmıştır. Bu büyüme, mevcut etkenler 
ve koşullar göz önüne alındığında azımsanamayacak 
bir başarıdır. Yaşadığımız yüzyılda, dünyanın her 
bölgesinde toplumsal, siyasi, kültürel ve ekonomik 
sorunlar giderek derinleşirken, ülkemizin her alanda 
ilerleme kaydetmesi bizleri memnun etmektedir.  

Kaydedilen ekonomik büyümede hükümetimiz 
tarafından yapılan ulaştırma ve altyapı yatırımlarının 
payı büyüktür. Özellikle ülkemizin coğrafi konumundan 
kaynaklanan potansiyelleri en olumlu şekilde kullanmak 
ve Türkiye’yi bölgesel bir lojistik merkez haline 
getirmek için projeleri birer birer hayata geçiriyoruz.  
 
AR-GE ve inovasyon temelli çalışmalarımızla geleceğe 
güvenle bakarken, haberleşme sektöründe de geçen 
seneye oranla %38 oranında artırdığımız yatırım 
hacmimizle dünya haberleşme sektöründe artık 
diğer ülkelere örnek oluyoruz. 2023 hedeflerimiz için 
çalışmaya devam ederken, 2053 ve 2071 hedeflerimiz 
için de gerekli koşulları sağlamak ve dahası kendi 
hedeflerimizi aşmak için üretmeye devam ediyoruz. 

Güçlü tarihimiz, devlet tecrübemiz ve istikrarlı yapımızla 
her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ülke olarak, yeni 
yılda da her alanda yeni kazanımlar elde edeceğimize 
inanıyor; zamanın yekpare akışına yeni işaretler 
bırakacak büyük başarılara ulaşmayı amaçlıyoruz.  
 
Bütün milletimizin yeni yılını içtenlikle kutluyor; 
2020’nin sağlık, huzur ve mutluluk vesilesi olmasını 
temenni ediyorum. 

and a visionary is nothing more than hardwork. It 
is fortunate for us that Turkey continues to take firm 
steps for the future, doing its part en route to 2023. 

Despite all the adverse global developments and 
the pending recession in global economy, Turkey 
managed to grow last year on a quarterly basis. 
The growth is a considerable achievement given the 
current factors and conditions. As social, political, 
cultural and economic challenges exacerbate across 
the globe, it is pleasing to see Turkey make progress 
in every aspect. Made by the Turkish government, 
transportation and infrastructural investments have 
played a pivotal role in the economic growth. We put 
one project after another into effect in an attempt 
to make the best of the potential in geographical 
locations of the country and make sure that Turkey 
grows into a regional hub of logistics. 

As we look to future in confidence on grounds of our R&D 
and innovative efforts, we set an example for the rest of 
the world to follow in communications, increasing our 
investment volume by 38% compared to the previous 
year. We work hard to achieve our goals for 2023 on one 
hand, and keep up production to achieve our goals for 
2053 and 2071, and even go beyond them. 

Relying on our well-established background, 
experience as a state and consistent structure, 
Turkey continues to grow and develop by day, and 
we are confident that we are going to achieve more in 
the new year, and aspire to succeed in every aspect, 
leaving indelible imprints on the integral flow of time. 
I would like to heartfeltly congratulate the entire 
nation on the new year, and wish a year of health, 
peace and prosperity in 2020. 

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

T. C. Minister of Transport and Infrastructure
M. Cahit Turhan
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Message from the General Manager
Genel Müdürden Mesaj

İletişim ve haberleşme 
sektöründe 180 yıllık 
tecrübe
Cumhuriyet tarihi boyunca postadan telgrafa, 
radyodan telefona kadar ülkemizde birçok yeni 
teknolojinin kullanılmasını ve yaygınlaşmasını 
sağlayan PTT olarak bugün de hizmet 
alanlarımızdaki değişime hızlıca adapte oluyor 
ve kendimizi yeniliyoruz. “Dünün tecrübesini 
günün teknolojisiyle birleştirmek” ve “hizmeti 
vatandaşın ayağına götürmek” ilkeleriyle; 
posta, kargo ve bankacılık alanında sektörel 
standartları yükselten başarılara imza atıyor ve 
vatandaşımızın memnuniyeti için çalışıyoruz. 

Bugün   PTT  çağın koşullarına uyum sağlamanın 
ötesinde bu koşulları belirleyen bir yapıya 
kavuşmuş, öncü ve yenilikçi kimliğiyle sektörel 
liderliğini perçinlemiştir. Başlattığımız yenilenme 
atılımı sayesinde; 180 yıllık köklü kurumumuz, 5 
binden fazla iş yeri ve 43 bini aşkın personeliyle, 
ülkemizin her noktasında ve hayatın her 
alanında insanımızın yaşamını kolaylaştırmak 
üzere faaliyetlerine devam etmekte ve yaptığı 
yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

Bu bilinçle, geçmişte olduğu gibi 2020 yılında 
da ekonomimize değer kazandıran nitelikli 
yatırımlarla iş ve işlem hacmimizi büyütmeye, 
vatandaşımızın değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni 
hizmet modelleri üretmeye ve hizmet kalitemizi 
iyileştiren çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. 
Ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sağlayacak 
projelerde devletimiz, üniversitelerimiz, sivil 
toplum kuruluşlarımız ve özel sektörümüzle işbirliği 
içinde çalışacak ve nice başarılara imza atacağız. 

PTT; devletimizin desteği, milletimizin güveni 
ve personelimizin üstün çalışmalarıyla bir 
dünya markası haline gelerek ülkemizin 
yarınlarında yıldız gibi parlayacak. 

Bu duygularla 2020’nin tüm milletimize barış 
ve kardeşlik getirmesini, ülkemizin birlik 
ve beraberliğini güçlendirmesini diliyor; 
personelimize, sektörümüze ve tüm paydaşlarımıza 
başarılarla dolu bir çalışma dönemi temenni 
ediyorum.

180-Year Experience 
in Communication and 
Communications
Introducing and spread the use of many new 
technologies in Turkey ranging from mail and telegraph 
to radio and phone, the Turkish Post quickly adapts 
to changes in its lines of service and renovates itself 
accordingly. Based on the principle to combine past 
experience with modern technology and the ambition 
to bring services to people's doorstep, the Turkish Post 
offers a record of accomplishments that boost sector-
specific standards in mail, shipment and banking 
industries, and strives to achieve public satisfaction.

The Turkish Post now enjoys an organizational setup 
that keeps up with and sets modern requirements, and 
cements its leading position in the whole industry, 
being a trailblazing and innovative organization. 
Empowered by a renovation breakthrough, 180 year-
old prestigious organization now operates across 
the country in every aspect of life to make things 
easier for people with the assistance of more than 
5000 offices and 43.000 employees, and offers inputs 
for the national economy through investments. 

With this being in mind, as it was the case in past years, 
we will continue to increase our business and transaction 
volume in 2020 through high-quality investments 
to create added value for the Turkish economy, roll 
out new services to respond to ever-changing needs 
of people, and improve our service quality. As a part 
of projects to provide inputs for Turkey's goals for 
2023, we are going to collaborate with the state, 
universities, non-governmental organizations and 
private industry to achieve further accomplishments. 

The Turkish Post will shine like a star in the future 
of the country, growing into a global powerhouse 
thanks to the support of the state, confidence of 
people and outstanding efforts of its employees. 

To this end, I wish that the year 2020 brings in peace 
and solidarity for the whole nation, and cements the 
unity of our country, and I wish a year full of success for 
our employees, the whole industry and all stakeholders.

PTT Genel Müdürü 
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
Hakan Gülten

PTT General Director 
President of Administrative Council at World 
Postal Association
Hakan Gülten
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Kültür&Sanat
Culture&Art

Tiyatro
Theater

Şahane Züğürtler

The Magnificent 
Poor Ones

Tiyatronun önünde arkadaşları bekliyorum. Havalar iyice soğudu. 
Ellerimi ceplerime soktum ama ağzım burnum iyice üşüdü. Atkı 
takmanın zamanı gelmiş de geçiyor, fark etmemişiz. Halbuki 
soğuğa yiğitlik olmaz. En iyisi şu köşedeki kestaneciye doğru 
gideyim. Hem arkadaşlar gelene kadar biraz hareket ederim 
hem de bir avuç sıcak kestane iyi gelir, saat ikiden beri bir şey 
yemedim. Kestaneciyle ayak üstü laflarken arkadaşlar geliyor. 
İstanbul’un kış lezzetlerinden bahsetmeye başlıyoruz. Kestane, 
salep, boza… Saate bakıyoruz, az daha lafa dalıp oyunu kaçıracaktık. 
Hemen koşuyoruz kapıya doğru. İçeri giriyoruz, ışıklar kapanıyor. 
Ağzımızda kestanelerin tadı, heyecanla oyunu izlemeye başlıyoruz. 
Oyuncular harika! Teatral yeteneklerine hayran kalıyoruz. Bize 
bir şey söylemeseler de asaletlerini duruşlarından anlıyoruz. 
Ama bir otel odasında neden geçim derdine düşüyorlar? Üstelik 
yüklü miktarda bir servet de var ellerinde. Ama olaylar öyle bir 
gelişiyor ki, soyluluklarını gizleyip hizmetçilik yapıyorlar. Çünkü 
günlerdir doğru düzgün bir şey yiyememişler. Kestanelerle 
midemizi oyalarken sahnedeki oyuncuları izliyor; soyluluk, asalet, 
alın teri, sonradan görmelik, vatanseverlik gibi kavramlar üzerine 
düşünmeye başlıyoruz. Oyun bittiğinde tüm salonla birlikte ayakta 
alkışlıyoruz. Sınıyoruz kendimizi: Biz aynı durumda olsaydık, o 
paraya el sürmeden durabilir miydik? Soyluluğumuzu gizlemeyi 
gururumuza yedirebilir miydik? Ya kestaneler?  

I was waiting for my friends to arrive 
in front of the theater. It was really cold 
outside. I put hands in my pockets but 
my mouth and nose were chilled to the 
marrow. It was high time to put on a scarf 
and we did not even realize that. Howev-
er, nobody could defy that cold weather. I 
thought it would be better to head for the 
chestnut vendor right around the corner. 
This way I could both move a little bit 
until my friends showed up and a handful 
of chestnut would not be bad at all since 
I had not eaten anything since 2 P.M. As I 
was shooting the breeze with the chestnut 
vendor, my friends showed up. We talked 
about winter delicacies of Istanbul. Chest-
nut, salep and boza... We checked the 
time only to realize we were about to miss 
the play. We immediately rushed to head 
for the gate. We walked in and the lights 
went off. With chestnuts still lingering 
on our taste palates, we began to watch 
the play in excitement. The actors were 
amazing! We were fascinated by their 
theatrical talents. Even though they told 
us nothing about it, we still could tell from 
their posture how dignified they were. But 
what about them struggling to make ends 
meet in a hotel room? On top of it, they 
had a sizeable fortune. However, things 
went down in such a way that they con-
cealed their nobility, and began to serve 
as maids. This was because they had not 
eaten anything good for days. As we kept 
our stomach occupied with chestnuts, we 
watched the actors on stage, and began 
to contemplate concepts such as nobil-
ity, grace, elbow grease, nouveau riche, 
and patriotism. Once the play was over, 
the entire audience including us gave a 
standing ovation. We put ourselves on a 
test, though: Could we resist the urge to 
take the money if we were in their shoes? 
Would we feel it beneath us to conceal 
our nobility? How about chestnuts?

Kitap
Book

Kütüphanede araştırma ödevimi yaparken 
epey sıkıldım. Kalkıp rafların arasında 
dolaşmaya başladım. Tarih ödevimi yapıyorum 
ama edebiyat kitaplarının olduğu raflara yakın 
masayı tercih ettim. Masa tercihimden belli, 
kaytarmak için yer arıyorum. Türk klasiklerine 
göz atıyorum önce, sonra dünya klasiklerine 
gözüm takılıyor. Okumasak da ilkokuldan beri 
sayısız kez duyduğumuz kitaplar. Tolstoy’un 
eserlerine bakıyorum: “İnsan Ne ile Yaşar?” 
gözüme takılıyor. Çocukluğumdan bu yana 
kaç kez dinledim bu kitabı, bilmiyorum. 
Bayramlarda bir şekilde konu buraya gelir; 
ailenin en güzel hikâyecisi yine aynı soruyu 
sorar, sonra anlatmaya başlar. Geçenlerde 
kuzenimle birbirimize itiraf ettik, ikimiz de 
çok dinlememize rağmen hiç okumamışız bu 
kitabı. Raftan alıyorum, başlıyorum okumaya: 
Karlı bir kış günü, fırtınalı bir günde tir tir 
titreyen bir adam, üstünde başında kıyafeti 
yok… Hikâyeye öyle kaptırıyorum ki kendimi, 
kırk dakika sonra son sayfasını okuyup 
da başımı kaldırdığımda fark ediyorum: 
Hava çoktan kararmış, kar başlamış, her yer 
bembeyaz olmuş. Çantamı toplayıp dışarı 
çıktığımda kitapta tir tir titreyen adamı, ona 
yardım edeni, merhameti düşünüyorum. İnsan 
neyle yaşarmış anlıyorum bir kez daha.  

I got really bored when I was doing my research in the 
library. I got up, and started to tour around the shelves. I was 
doing my homework for History but I chose to take a seat 
near the shelves where literature books were lined up. It was 
obvious from my choice of seat. I was looking for an excuse to 
loaf around. I took a glance at the Turkish classics and could 
not help looking at the world classics. Even though I did not 
read them, they were the books I have heard about for the 
umpteenth time since elementary school. I took a look at the 
books by Tolstoy: "What Men Live By" caught my attention. 
I do not know how many times I have had this book read to 
me since I was a kid. It was brought up one way or another 
during holidays, and the best story teller in the family would 
ask the same question and then began to recount. Recently 
I and my cousin exchanged a confession. We never read the 
book even though we have had it read to us many times. I 
took it off the shelf and started to read: It was a snowy day in 
winter. A man is shivering on a stormy day, with no clothes 
on...I got carried away by the story so much that I found 
myself on the final page forty minutes later, and when I 
looked up, I found out: It was already dark. It began to snow, 
everywhere was snow-white. I packed my things up, got out 
and mulled over that shivering man in the book and the one 
that gave a helping hand to him and then thought about 
mercy. I once again figured out what a man can live by.

İnsan Ne ile Yaşar?  
Tolstoy

What Men Live By
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Her kar yağdığında dilimin ucuna aynı şarkı 
gelir: “İncecikten bir kar yağar / Tozar Elif, Elif 
diye.” Hazır kar yağıyor, ben de pencerenin 
önüne geçtim, İncesaz’ın “Elif” albümünü 
sıradan dinlemeye başladım. İlk önce incecik 
duman tüttü bacadan; sonra kadifeden kesesi, 
havadan gelir sesi diye devam etti. Ben duygudan 
duyguya geçerken, “Elif dedim, be dedim” diye 
başladı dertli dertli. “Kuş kanadı kalem olsa, ah 
yazılmaz benim derdim” dedikten sonra daha 
fazla dinleyemedim. Derdin büyüklüğünü düşüne 
düşüne pencereden bakmaya devam ettim. 
Gökten yağan o beyaz pamuk gibi karlar sanki 
albümdeki dertlere derman oluyor gibiydi.

Kültür&Sanat
Culture&Art

MüzikMusic

Whenever it snows, I end up humming the same song. 
"With its tender flakes, snow flutters about/ Keeps 
falling, calling out “Elif… Elif…” As it was snowing, I 
sat by the window pane, listening to each track on the 
album titled "Elif" by İncesaz. First, some thin smoke 
came out of chimney, and then a velvet voice followed, 
oozing from the sky. As I had rambling emotions in 
my heart, the song intervened in a grief-stricken way: 
"Elif, I said. Ugh! "Even if a bird’s wing was a pen, 
it couldn’t write down my misery". That was when I 
could not go on listening. As I kept contemplating 
what a titanic woe it was, I went on to look out the 
window. That cottony snow falling from the sky was 
like a remedy for all the sorrows covered by the album.

İncesaz 
Elif

İncesaz 
Elif

Müze
Museum

Dolmabahçe’nin önünden kaç kez 
geçmişimdir bilmem. Her seferinde şöyle 
bir durup ihtişamlı kapısına hayran hayran 
bakarım. Sarayın bahçesinden kimler geçmiş, 
duvarlarının ardında neler konuşulmuş, çok 
düşünürüm. Akşam olduğunda bahçesinde 
salep içmeyi çok severim. Ama şimdi gündüz 
vakti, en iyisi bu sefer içeriye girip biraz 
dolanayım. “En son okul gezisiyle gelmiştim” 
diye düşününce utanıyorum zaten. Biletimi 
alıp saat müzesine geçiyorum. İşte tam 
benlik bir bölüm: 18. ve 19. yüzyıllardan kalma 
saatler. Kimisi İngiliz, kimisi Fransız, kimisi 
de Osmanlı’daki Mevlevi ustalarının elinden 
çıkma. Bu sefer de saatlere bakıp hayallere 
dalıyorum: Bu saatler acaba daha önce hangi 
vakitleri saydı?

I do not know how many times I have gone by 
Dolmabahçe. On each occasion, I take a pause and 
end up being amazed by its imposing gate. I think 
about who had been in the palace before and what 
they talked about behind those walls. I love having a 
cup of salep in its courtyard at night. However, it was 
a daytime and I thought it would be better to go inside 
and take a quick tour. I am embarrassed anyway by the 
fact that "the last time I was there, it was on a school 
trip." I bought a ticket and made my way to the clock 
museum. It was exactly my cup of tea: Clocks dating 
back to the 18th and 19th century. Some are from 
Britain; some are from France and some others are 
inherited from Mevlevi craftspersons of the Ottoman 
Empire. This time I daydreamed about them at a 
glance: I wondered what hours those clocks counted in 
various epochs.

Dolmabahçe Saat Müzesi Dolmabahçe Clock Museum:
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Kültür&Sanat
Culture&Art

Film Festival

Kaç kere izlediğimi bilmem ama bir kere daha 
izleyebilirim. Sonuçta dışarıda hava çok soğuk, dünden 
yağan kar buz tutmuş, dışarı çıkıp yürünmüyor bile. 
Evdeki işlerimi bitirmişim, fırından kek yeni çıkmış, 
çay taze demlenmiş. Tüm işaretler bir film izlemem 
gerektiğini gösteriyor gibi. Ben tabii ki yine “Sil Baştan” 
diye Türkçeye çevrilen o çok sevdiğim filmi izlemeye 
karar veriyorum. Dışarıya baktığımda o buz tutan 
gölün üzerinde uzanan iki sevgiliyi görüyorum çünkü. 
Trendeki tanışma sahnesinden itibaren tüm o aşık 
olma serüveni üzerine düşünüyorum. Biten bir ilişkinin 
ardından birbirlerini unutma çabalarını, sonra bundan 
pişman olmalarını… Bilmem kaçıncı kez, hafızamı 
sildirme imkânım olsa neyi sildireceğimi, bunu 
tercih edip etmeyeceğimi düşünüyorum. Sil baştan 
başlatıyorum filmi, bu karlı kış gününde izlenebilecek 
daha iyi bir film bilmiyorum.

İstanbul Uluslararası Arp Festivali; 2009 yılında, elim bir 
uçak kazasında kaybettiğimiz Fatma Ceren Necipoğlu’nun 
anısına, bu yıl ilk kez düzenleniyor. Festivalde oda 
müziği ve arp yarışmalarının yanı sıra, dünyanın pek 
çok farklı yerinden ünlü sanatçının vereceği konserler 
ve ustalık sınıfları da var. Program dolu dolu olduğu için 
yine seçim yapmak zor. Ama dört gün boyunca devam 
edecek. Dolayısıyla hem İstanbul’un hem müziğin tadını 
çıkarabileceğim için mutluyum. Gün boyu birbirinden 
güzel seslerin arasında kaybolduktan sonra kendimi 
bulmak için bir akşam yürüyüşüne çıktım. Önce bu şehirde 
çalınan sazları, söylenen sözleri düşündüm yürürken. Sonra 
yıldızlara baktım; bu yıldızlar altında çalınan sazların, 
söylenen sözlerin farklılığı geldi aklıma. Ne kadar farklı 
seslerle, sözlerle, sazlarla anlatılsa da dünyanın dört bir 
yanından gelen sanatçıların duygularını işte dinliyor, 
işte anlıyorduk. Festivalden geriye kalacak en güzel 
hatıraydı bu. Ruhu şâd olsun, Necipoğlu’nun aziz hatırasını 
yaşatacak olan da buydu.

I do not know how many times I have watched it 
but I can watch it again. After all, it is really cold 
outside and it has been snowing since yesterday, 
turning into black ice and you cannot even walk 
straight out there. I was done with my chores, and 
had a cake right off the oven along with a freshly 
brewed cup of tea. All things pointed to the fact 
that I must watch a movie. I made up my mind to 
watch my favorite movie, "Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind". This was because when I looked out 
the window, I saw those two lovers lying down on the 
icy lake. I thought about their journey of falling for 
one another since their encounter on the train. And 
about their effort to forget about one another after 
they ended their relationship, and their regret about 
it. I do not know how many times I have thought 
what I have erased among my memories and 
whether I would go ahead and have it erased at all.  
I rewound the movie. I could not think of any better 
movie to watch on a snowy winter day.

Istanbul International Harp Festival is held for the first 
time this year in memory of Fatma Ceren Necipoğlu, who 
deceased in a plane crash in 2009. In addition to chamber 
music and harp competitions, festival will host concerts 
and master classes by famous artists from many different 
parts of the world. Since the program is full, it is difficult to 
choose again. But the festival will last four days. Therefore, 
I am happy that I will enjoy both Istanbul and music. After 
disappearing all day long among beautiful sounds, I went 
for an evening walk to find myself. While walking, I thought 
about the reeds and the lyrics that were played in this city. 
Then I looked at the stars; I remembered the difference of 
the instruments and the words played under these stars. 
No matter how different the voices, words and reeds were, 
we listened and understood the emotions of artists from 
all over the world. This was the best memory from the 
festival. This is what will sustain the cherished memory of 
Necipoğlu, may she rest in peace.

Sil Baştan

Eternal Sunshine  
Of The Spotless Mind

Ceren Necipoğlu İstanbul 
Uluslararası Arp Festivali

Ceren Necipoğlu Istanbul 
International Harp Festival
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PALANDÖKEN’İN 
ETEKLERİNDE  

BİR NEFES: ERZURUM

Despite its arctically cold weather, Erzurum has 
always been a city that people enjoy visiting for what it 

has to offer in historical and cultural terms.

İnsanın içini titreten soğuğuna rağmen Erzurum, tarihî ve 
kültürel zenginlikleri dolayısıyla insanların gitmekten ve 

gezmekten keyif aldıkları bir şehir olagelmiştir. 

Kuzeyde Dumlu Dağı, kuzeydoğuda 
Kargapazarı Dağları ve güneyde Palandöken 
Dağlarıyla çevrili, kuzeydoğu ve güneybatı 
arası uzaklığı 47 kilometreyi bulan Erzurum 
Ovası’na hâkim bir noktada konumlanan 
şehir, Anadolu’nun en büyük ve en önemli 
kentlerinden biri olarak kabul edilir. Birçok 
önemli yolun kesiştiği yerde bulunduğu için, 
yaklaşık 6 bin yıldır birçok devlet için stratejik 
bakımdan kıymetli olmuştur. Hatta Anadolu 
savunmalarındaki en güçlü ve en önemli kale 
olduğu söylenebilir. Bu nedenle şehirde dönem 
dönem büyük tahribatlar da yaşanmıştır.  

Arkeolojik çalışmalardan elde edilen bilgiler 
ışığında, bu bölgede bulunan yerleşme izlerinin 
M.Ö. 4 bin yıllarına kadar uzandığı tahmin 
edilmektedir. Tarih boyunca birçok devletin 

Encircled by the Mount Dumlu to the north, the 
Mountains Kargapazarı to the northeast, and the 
Mount Palandöken to the south, and situated at 
a location that overlooks the Lowland Erzurum, 
the city is cited as one of the largest and most 
important ones in Asia Minor. As it is located 
at a crossroads for many pivotal roads, it was 
of a great asset for scores of states over nearly 
6000 years. In fact, it is safe to say that it was 
the strongest and the foremost fortress for the 
Anatolian defense campaigns. That was why the 
city suffered from major blows from time to time.  

Based on the archaeological finds, the settlement 
is estimated to extend back to B.C. 4000.  The 
majority of landmarks except for a few pertain 
to the Ottoman dynasty in Erzurum, which had 
been ruled by numerous states throughout the 
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hakimiyetini gören Erzurum’daki 
kültürel zenginliği oluşturan 
yapıların birkaçı hariç çoğu Osmanlı 
dönemi eseridir. Şehirdeki tarihî 
eserler arasında; kale ve surlar, tarihî 
kapılar, han ve hamamlar, kümbetler, 
camiler, tabyalar, tarihî çarşılar, 
medreseler, türbeler, çeşmeler ve 
tarihî evler bulunmaktadır. Bunların 
en meşhurları arasında; Erzurum 
Kalesi ve Sur kapıları, Aziziye Tabyası, 
Çifte Minareli Medrese, Yakutiye 
Medresesi, Lala Mustafa Paşa Camii 
ve Abdurrahman Gazi Türbesi 
sayılabilir. 

Tabyalar; stratejik önem arz eden bir 
bölgenin, yerin, yolun veya şehrin 
güvenliğini ve savunmasını sağlamak 
üzere genellikle bölgenin hâkim bir 
tepesine veya dağ yamacına yapılmış 
askerî tesislerdir. Erzurum’un konumu 
ve tarihi düşünüldüğünde, 21 adet 
tabya barındırması şaşılacak bir şey 
değildir. Bu tabyalar günümüzde 
hem tarih okumaları hem de 
turistik seyahatler için ilgi çekici 
olabilmektedir. Erzurum’da bulunan 
birkaç önemli tabya arasında; 1, 2 
ve 3. Aziziye Tabyaları, Mecidiye 
Tabyası ve Büyük Palandöken Tabyası 
sayılabilir. 

Erzurum’daki birçok kalenin en 
önemlilerinden, şehir merkezine 
yakında bulunan ve çokça ziyaret 
edilen Erzurum Kalesi’nin tarihi, 
şehrin kuruluşuna dayanır. Bir dizi 
yıkım ve onarımın nihayetinde 1554 
yılında Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından tamir ettirilen kale, 18. 
yüzyıldaki Rus işgali sırasında tahrip 
olmuştur. Günümüzde iç kale ve bazı 
sur kapıları hâlen iyi durumdadır, 
kalenin içinde Erzurum Müzesi 
tarafından yürütülen kazı çalışmaları 
devam etmektedir.

Cami bakımından da oldukça 
bereketli bir şehir olan Erzurum’da, 

history. Among the historical landmarks of the city are fortresses and 
walls, ancient gates, inns and public baths, domes, mosques, bastions, 
ancient bazaars, madrasas, mausoleums, fountains and ancient 
residences. Among the most renowned ones are Erzurum Castle and 
walled gates, Aziziye Bastion, Twin-Minaret Madrasa, Yakutiye 
Madrasa, Lala Mustafa Pasha Mosque, and Abdurrahman Gazi's 
Mausoleum. 
 
Bastions are military compounds built on top of a hill or a mountain 
slope overlooking a city to safeguard a strategically important 
site, road or town. Given the location and history of Erzurum, it is 
no wonder that the city is home to 21 bastions. The bastions are 
intriguing for insights into historical events and tourism-oriented 
visits. Among a few bastions to name in Erzurum are 1st, 2nd and 3rd 
Aziziye Bastions, Mecidiye Bastion and Great Palandöken Bastion.
Erzurum Castle, which is one of the top ones among many as it is 
located in close proximity to downtown and visited often, dates 
back to the foundation of the city. Repaired in 1554 at the behest 
of Suleiman the Magnificent following a series of destruction and 
restoration, the castle took a blow in the 18th century during the 
Russian occupation. The citadel and some wall gates are currently in 

şehir merkezindeki en meşhur camilerden biri Lala 
Mustafa Paşa Camii’dir. Şadırvan, hamam, sübyan 
mektebi ve saraydan oluşan Lala Mustafa Paşa 
Külliyesi; Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa tarafından, 
Erzurum beylerbeyi olarak görev yaptığı 1562-1563 
yıllarında inşa ettirilmiştir. Külliyeye 1836-1839 yılları 
arasında bir de muvakkithane ilave edilmiştir. Fakat 
muvakkithane, sübyan mektebi ve saray ne yazık ki 
günümüze ulaşmamıştır. Bugün caminin yanı sıra 
hamam da ayaktadır ve ziyarete açıktır. Cami, Mimar 
Sinan’ın eseridir; fakat kaynaklardan anlaşıldığı 
kadarıyla kendisi yapımında bizzat bulunmamıştır. 
Yapının inşa süreci, Mimar Sinan’ın gönderdiği 
plan ve projelerle, kalfalarından biri tarafından 
yürütülmüştür.
Erzurum, tarihî bakımdan çok önemli medreselere 
ev sahipliği yapmaktadır. Ahmediye Medresesi, 
Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, İspir 
Kadıoğlu Medresesi bunlara örnek gösterilebilir.  
Çifte Minareli Medrese’ye; Selçuklu Sultanı 
Alâeddin Keykubat'ın kızı Hundi Hatun veya 
İlhanlı hanedanından Padişah Hatun tarafından 
yaptırılmış olabileceği düşüncesiyle Hatuniye 

good shape as excavation efforts led by the Museum 
of Erzurum are still in progress inside the castle.

In Erzurum where there are plenty of mosques, one 
of the far-famed mosques around downtown is Lala 
Mustafa Pasha Mosque. Comprising a shadirvan, 
a public bath, a primary school and a palace, Lala 
Mustafa Pasha Complex was erected at the behest of 
Cyprus Conqueror Lala Mustafa Pasha between 1562 
and 1563 when he served as the governor of Erzurum. 
Between 1836 and 1839, the complex was reinforced 
by an office to designate times for calls to prayer. 
However, the office, the primary school and the palace 
are now gone for ever. In addition to the mosque, the 
public bath still stands tall and is open to visit. The 
mosque was built by Sinan the Architect whereas 
sources suggest that he had not been personally 
involved in its erection. The construction was run by 
one of the foremen in line with the plans and projects 
communicated by Sinan the Architect.
Erzurum is home to madrasas that are crucial from 
the historical point of view. Among a few to name 
are Ahmediye Madrasa, Twin-Minaret Madrasa, 
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Medresesi de denilmektedir. Kitabesi bulunmayan 
medresenin 13. yüzyılın sonlarında yapıldığı kabul 
edilmektedir. Erzurum’un sembolü haline gelen bu 
tarihî yapı, çok büyük ya da şatafatlı olmamasına 
karşın farklı mimarisi ve simetrisi ile insanı 
etkilemektedir. 

Şehirdeki bir diğer görmeye değer medrese ise 
Yakutiye Medresesi’dir. Lala Mustafa Paşa Camii’nin 
yanında bulunan medrese, Cemalettin Hoca Yakut 
Gazani tarafından Hicrî 710 (Miladi 1310) yılında 
yaptırılmıştır. Kapısındaki süslemeleri ve eşine 
ender rastlanan minaresindeki çini detayları, o 
dönemde sanatta gelinen noktayı ve sanata verilen 
önemi göstermektedir. Yakutiye Medresesi 1994 
tarihinde Türk – İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi 
olarak ziyarete açılmıştır.

Erzurum için ikonik hale geldiğini 
söyleyebileceğimiz bir başka tarihî yapı ise Üç 
Kümbetler’dir. Kümbet; Anadolu Selçukluları 
zamanında yapılan kubbeli anıtmezarlardır. Üç 
Kümbetler içerisindeki en büyük kümbet olan 
Emir Saltuk Kümbeti, Çifte Minareli Medrese’nin 
arkasında bulunmaktadır. Üzerinde yapım kitabesi 
bulunmadığından kim tarafından ve ne zaman 
yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir.

Yakutiye Madasa and İspir Kadıoğlu Madrasa.  The 
Twin-Minaret Madrasa is also known as Hatuniye 
Madrasa based on the argument that it might have 
been built at the behest of Hundi Hatun, the daughter 
of Seljuk Sultan Kayqubad I or Padişah Hatun of the 
Ilkhanid dynasty. Having no epitaph, the madrasa is 
considered to have been built in late 13th century. This 
historical building, which has grown into a landmark 
for Erzurum, gets people under its spell with an 
incomparable architectural style and symmetry.  
 
Another madrasa worth visiting in town is Yakutiye 
Madrasa. Situated near Lala Mustafa Pasha Mosque, 
the madrasa was built at the behest of Cemalettin 
Hoca Yakut Gazani in 710 of Islamic calendar (1310 
of Gregorian calendar). The decorations on its gate 
and unparalleled ceramic glazes on its minaret are 
a token of how far art had come at the time and how 
art was attached importance to. Yakutiye Madrasa 
became open to visit in 1994 under the title of Museum 
of Turkish - Islamic Arts and Ethnography.

Another iconic landmark in Erzurum is Three Domes 
(Kümbet). A kümbet is a dome-shaped mausoleum, 
and the Three Domes were built under the reign of the 
Anatolian Seljuks.Of Three Domes, the largest one, 
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1993 yılında Palandöken Dağları; Kış Turizm 
Merkezi ilan edilmiştir. Palandöken, 5 ay boyunca 
kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve 
uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak 
merkezlerinden birisidir. 2011 yılında 25. Dünya 
Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan 
Erzurum, Türkiye ve dünyada kış turizminin cazibe 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. Şehir aynı 
zamanda kaplıcalar bakımından da zengindir. Bunlar 
arasında Ilıca, Pasinler 
ve Köprüköy (Deli 
Çermik) Kaplıcaları en 
çok ziyaret edilenler 
arasındadır. Özellikle, 
kaynayan suyundan 
dolayı halk arasında 
"Deli Çermik" olarak 
adlandırılan Köprüköy 
Kaplıcası, çamurunun 
şifalı olduğuna 
duyulan inancın da 
etkisiyle meşhur 
olmuştur.
2012 yılında UNESCO 
Türkiye Milli 
Komitesi tarafından 
Dünya Geçici Miras 
listesine alınmış 
bulunan Narman Peri 
Bacaları, Erzurum’da 
mutlaka görülmesi 
gereken doğal 
güzelliklerdendir. Bu 
bölge, kendisine has 
sıkışma tektoniğinin 
ürünü olan peri 
bacalarının kızıl tonları 
ve etkileyici manzarası dolayısıyla “Kırmızı Periler 
Diyarı” olarak da anılmaktadır. 

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum 
Şelalesi; 1700'lü yıllarda Kemerlidağ'dan ayrılan 
büyük heyelan kütlesinin Tortum Çay'ının aktığı Tev 
Vadisi’ni kapatmasıyla oluşmuştur. Bölgede hem 
çeşitli su sporları yapılabilmektedir hem de keyifli 
bir seyir için tesisler mevcuttur. Erzurum; Narman 
Beş Göller, Hınıs Kanyonu, İspir Yedigöller ve Çoruh 
Nehri gibi, daha birçok görmeye değer coğrafi 
güzelliğe sahiptir.

Emir Saltuk Dome, is located behind the Twin-Minaret 
Madrasa. It is not definitively clear by whom and when 
it was built as there is no epitaph on it.

In 1993, the Mount Palandöken was declared a Winter 
Tourism Hub. Palandöken is one of the world's top 
skiing hubs for its favorable weather that allows skiing 
for 5 months a year, its snow quality and long tracks. 
Having hosted 25th World Universiade Winter Games 

in 2011, Erzurum has 
morphed into a center 
of attraction for Turkey 
and rest of the world 
from the perspective 
of winter tourism. The 
city is fraught with 
hot springs. Among 
the most-visited ones 
are Ilıca, Pasinler 
and Köprüköy (Deli 
Çermik) hot springs. 
Colloquially known as 
Deli Çermik (Delirious 
Hot Spring), Köprüköy 
Hot Spring has been 
widely acclaimed 
based on the argument 
that its mud is curative.
Inscribed on the 
Temporary List of 
World Heritage Sites 
by UNESCO Turkish 
National Commission 
in 2012, Narman Fairy 
Chimneys are a must-
see natural wonder in 
Erzurum  . This site is 

billed as the Land of Red Fairies for the red shades 
of chimneys formed by unique compressive tectonic 
stress and its mesmerizing view.
 
Located in the town of Uzundere, Tortum Waterfall 
was forged in 1700s after a major landslide breaking 
apart from Kemerlidağ shut down the Valley Tev that 
Tortum Brook streamed into.  The town is opportune 
for a variety of water sports and home to spots with a 
view to enjoy. Erzurum boasts must-see geographical 
wonders such as Narman Beş Göller (Lakes), Hınıs 
Canyon, Ispir Yedigöller and Çoruh River.

KAYNAKÇA/ REFERENCES:  https://erzurum.ktb.gov.tr/#
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COMPASS OF TIME: CALENDAR

İNSAN MI GELİP GEÇİCİDİR ZAMAN MI? 
Alman filozof M. Heidegger, “İnsan zamanda 
değildir. Zamanın kendisidir” der. Heidegger’in 
bu söylemi; zamanın bir akış, insanın da bu akışta 
var olduğu fikriyle zıtlık teşkil eder. Paul Ricoeur 
ise “Zaman hiçbir şey değildir, yalnızca içinde 
yer alan olaylar sayesinde sürüp gider.” ifadesiyle, 
zamanın ancak olayların öznesi durumunda bulunan 
insan vasıtasıyla anlam kazanacağına değinmiştir. 
Zamanın insanla bağlantısı ve sadece insanla anlamlı 
olabileceği, hatta zamanın işleri kolaylaştırmak için 
bizzat insanlar tarafından icat edildiği fikri de bu 
görüşü destekler niteliktedir. Buna karşın; sanki 
zamanın bir coğrafyası vardır ve insanlar daima 
bu coğrafyada var ve yok olmakta gibidir. İnsanlar 
burada doğar, yaşar ve ölürler. Zaman ise hüküm 

WHICH IS TRANSIENT? MAN OR TIME? 
"Man is not a being in time. Man is time itself" says 
German philosopher M. Heidegger. Heidegger's 
argument contrasts with how time is actually a 
flow and man is a being in that flow. "Time is not a 
thing. It just goes on with events in it" argues Paul 
Ricoeur, describing how time means something 
only through man which is the subject of events. 
The argument over how time has to do with man 
and means something only in the presence of man 
and in fact it is invented by man to make things 
easier corroborates the aforementioned argument. 
However, it is as if time has a specific homeland, 
and people seem to always come into being and 
pass away in that land.  People are born here, they 
live and die. Time keeps passing in that land where 

ZAMANIN PUSULASI: 
TAKVİM

Hasan Sahintürk .

Calendar is the hallmark of a new year. Calendars, 
which have been around for centuries as a tangible 
indicator of time, give important tips about man's 

relation with time.

Yeni yılın alametifarikası takvimdir. Zamanın elle 
tutulabilir bir göstergesi olarak yüzyıllardır kullanılan 

takvimler, aynı zamanda insanın zamanla ilişkisine dair 
önemli ipuçları vermektedir.  
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sürdüğü bu coğrafyada akmaya, yaşamaya devam 
etmektedir. İnsanların çok azının bu coğrafyada 
yaşadığı bilinir; zaman onları silmekte, giderek 
görünmez kılmakta, her biri kendi zamanında bir 
birey olan bu insanlar zaman geçtikçe sıradanlaşarak 
geçmişte yaşayan “insanlar” haline gelmektedir. 

Aslında iki yaklaşım arasındaki fark; birinde insanın, 
diğerinde ise zamanın daha silik görülmesinden 
ibarettir. İnsanların var olup yok olmaya devam 
etme “sıradanlığı” göz önüne alındığında zamanın 
kalıcılığı daha ağır basmakta iken, zamanın ancak 
insanla anlamlı olduğu düşüncesi de zamanı 
tek başına anlamsız kılar. Aslında zaman, ona 
sahip olanla anlamlı ve var olmaktadır. Böylece 
“zaman nedir?” sorusu, yerini “zaman kimdir?” 
sorusuna bırakır. Bunun ardından ise “zaman 
mı gelip geçicidir yoksa insan mı?” sorusu gelir. 
Belki de zamanın ne olduğunu anlamaya çalışan 
biz insanların hâlini en iyi Augustinus’un “nedir 
gerçekten zaman?” sorusuna verdiği cevap 
açıklamaktadır. Augustinus, “Eğer hiç kimse bana 

it is dominant. Very few people have ever lived 
there. Time erases them and makes them invisible 
in time while people, who were individual beings 
back in the day, become ordinary over time and 
turn into "people" who live in the past. 

The difference between two arguments is that it 
is either man or time that looks fuzzy. Given how 
ordinary it is for man to be born and then perish, 
durability of time outweighs while the argument 
that time only make sense in the presence of man 
makes time itself pointless.  In fact, time makes 
sense and comes into being with whoever owns it. 
So, the question what the time is is replaced by the 
question who the time is. Then the question whether 
time or man is transient comes to mind. Perhaps the 
answer to our quest to find out what time is about 
is best found in Augustine of Hippo's reply to the 
question what time really is. Augustine of Hippo 
says: “I do not know what it is unless someone asks 
me about it but I do not know what it is if anyone 
happens to ask and I attempt to explain what it is." 

sormazsa ne olduğunu biliyorum, ama bir soran olur 
da açıklamaya kalkarsam bilmiyorum” der. 

Tüm bu farklı soru ve cevapları bir kenara bırakırsak, 
insanın en çok üzüldüğü şeyin zaman olduğunu da 
hatırda tutmak gerekir. Zaman çünkü akıp gider ve 
geri dönmez. Geçen zamanın yerine konulabilecek 
hiçbir şey yoktur.  

Zaman, insan algısının kaçamadığı bir kavramdır. 
Öyle ki kimsenin zamanı dikkate almadan, zamanı 
düşünmeden geçirdiği bir an yoktur. İnsan icadı 
olduğu söylenen zaman, insanı kuşatmıştır. 
Her ne kadar zamanın varlığının insan hayatını 
baskı altına aldığına yönelik yorumlar var olsa 
da kolumuzdaki saat, duvarımızdaki takvim 
ve zamanı saymak için kullanılan diğer bütün 
araçların çıkış noktası aslında hayatı kolaylaştırma 
isteğimizdir. Zamana ilişkin tüm bu soyutluk ve 
bilinmezlik içerisinde takvimler çok daha anlaşılır 
ve işlevseldir. 

ZAMANIN HARİTASI: TAKVİM
Takvim; bir kavram olarak zamanın aksine çok 
açık ve anlaşılır bir işleve sahiptir. Zaten takvimler, 
insanın tabiattaki deveranı gözlemleyerek zamanı 
belirli ölçülere göre tasarlamaya yönelmesi 
neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu yönelim ise 
oldukça makul gözüken bir ihtiyaçtan, “hayatı 
idame etme” gereksiniminden kaynaklanmaktadır. 
Ürünlerinin zarar görmesini engellemek için 
Nil Nehri’nin davranışlarını belirlemek amacıyla 
Mısırlılar tarafından oluşturulan takvimin hikâyesi, 
binlerce yıldır devam ederek cep telefonlarına 
ya da akıllı bilekliklere kadar devam etmiştir. 
Çünkü saat ve/ya takvim, işlevselliğini asla 
kaybetmeyecek, insanın hayatını kolaylaştıran, 
oldukça gerekli araçlardır. İnsanlar takvimleri 
tekrar eden, birbiri ardınca gelen olayları referans 
alarak oluşturmuşlardır. Dünya, ay ve güneşin 
hareketleri temel alınarak gün, hafta, ay, mevsim 
ve yıl gibi zaman parçaları belirlenmiştir. Tarih 
boyunca insanlar tarafından birçok takvim 
geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bu takvimler, ay ve 
güneşin hareketlerinin ayrı ayrı veya her ikisinin 
birden referans alınmasıyla oluşturulmuştur. Yakın 
tarihte; Hristiyanlığın yaygın olduğu bölgelerde 
güneş esaslı Miladi ve İslamiyet’in yaygın olduğu 
bölgelerde ay esaslı Hicri takvimler kullanılmıştır. 

Setting all these questions and answers aside, 
one must remember that time is what makes man 
miserable the most. Time goes by and never comes 
back. There is nothing to substitute for the passage 
of time. 

Time is a concept that mind can evade. So much 
so that there is not one single moment when 
man does not take time into account or think 
about it. Rumored to be invented by man, time 
has encapsulated man. While there are some 
arguments about how the sheer existence of time 
puts man's life under pressure, the point of origin 
for wristwatches, calendars on the wall and all 
the other instruments to count time is our urge to 
make things easier in life. Calendars make much 
more sense and are functional in the midst of all 
the abstraction and obscurity associated with 
time. 

MAP OF TIME: CALENDAR
As a concept, a calendar has a clear-cut and 
apparent function on contrary to time. In fact, 
calendars came into being after man gravitated 
toward designing time according to certain 
measurements following the careful observation 
of motions in the nature. This move emanated 
from a seemingly reasonable need: To survive. The 
story of the calendar, designed by the Egyptians 
to follow up the motions of the Nile River in an 
effort to avoid damage to their crops, went on for 
centuries to become a backdrop for mobile phones 
or smart wristbands. This is because a watch and/
or a calendar is an essential instrument to never 
fall out of grace for functionality and always make 
things easier for man. People designed calendars 
in reference to repetitive and consecutive 
events. Days, weeks, months, seasons and years 
were designated as pieces of time based on the 
movements of the Earth, the Moon and the Sun. 
People have developed and adopted a myriad of 
calendars throughout the history. These calendars 
were designed based on individual or combined 
movements of the Moon and the Sun. Adopted in 
the lands where the Christians were populated, the 
Gregorian Calendar, which is based on the motions 
of the Sun, and the Islamic Calendar, adopted 
where Islam was popular and based on the motions 
of the Moon, have been put to use not too long ago. 
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TAKVİMLERİN HAZIRLANMASI
Modern zamanlarda giderek yaygınlaşan saat 
kuleleri ve mekanik saatler nasıl ki zamanı 
iyice somutlaştırdıysa; sadece günleri, haftaları 
ve ayları gösteren birer tabloya dönüşmesi 
de takvimleri mekanikleştirmiştir. Hâlbuki 
modern öncesi dönemlerde takvimlerin 
hazırlık aşaması oldukça teferruatlı ve belirli 
ritüelleri içeren bir süreçti. 

Bu sürece bakıldığında; günümüze kıyasla 
geçmişte takvimlerin hazırlanılmasına daha 
çok vakit harcandığı söylenebilir. Bu konuda 
ihtisas sahibi kişilerin gözetiminde ilerleyen 
süreç neticesinde hazırlanan takvimler yıl 
boyunca kullanımda kalıyordu. Osmanlı 
devrinde olduğu gibi; bir kişinin takvim 
hazırlamaya ehil sayılabilmesi için astronomi, 
astroloji ve matematik tahsili görmesi 
gerekmekteydi. Müneccimbaşılık kurumu 
içerisinde bulunan ve asıl görevi her yıl takvim 
hazırlamak olan bu kişilere “müneccim” 
deniyordu. Yıl boyunca gelecek yılın takvimini 
hazırlamakla görevli olan bu müneccimlerin 

DESIGN OF CALENDARS
Just like watch towers and mechanical clocks, 
which have become more popular in modern 
times, make time pretty tangible, calendars 
end up being mechanical as they turn days, 
weeks and months into a painting. In fact, the 
designing process of calendars of pre-modern 
times was highly sophisticated, entailing 
certain rituals. 

It is safe to say that it took much more 
time than the process it takes for modern 
calendars. Calendars, designed as a part of 
a process under the guidance of specialized 
people, would remain in use for years. Just 
like it was the case during the reign of the 
Ottoman Empire, one had to be trained about 
astronomy, astrology and mathematics before 
being considered equal to the task to design 
a calendar. Those whose main role was to 
design a calendar every year as a part of their 
position in the office of astrology were called 
müneccim (horoscoper). Another role played by 
a müneccim other than designing calendars for 

bir diğer vazifesi ise imsakiye ve zayiçe hazırlamaktı. 
Zayiçe; yıldızların yerlerini ve durumlarını gösteren 
çizelgelere denirdi. Dolayısıyla zayiçe hazırlamak 
dikkat çekici bir vazifedir. Çünkü cülûs dağıtımı, savaş 
ilanı, ordunun sefere çıkması ve devlet binalarının 
temelinin atılması gibi önemli işlere, müneccimlerin 
belirleyeceği bir eşref saatte başlanıyordu. 
Müneccimlerin önemi de bu eşref saatin isabetli çıkıp 
çıkmaması ile doğrudan alakalıydı. 

Takvimler ise bir risale halinde hazırlanmaktaydı. 
Yeni yıldan 15 gün evvel hazır hale getirilen bu 
takvimler padişah, sadrazam ve diğer devlet ricaline 
takdim edilmekteydi. Oldukça süslü ve ayrıntılı 
bir şekilde hazırlanan bu takvimler gelecek yıla 
kadar yapılması veya yapılmaması gereken işlere 
dair bilgiler de içeriyordu. Her ay bir sayfayı temsil 
ederken, bir sayfa da yıl içerisinde vuku bulacak gök 
olaylarına ayrıldığından bu takvimlerde toplam 13 
sayfa bulunuyor, bazı takvimlerin girişinde ise Hz. 
Âdem Aleyhisselam’dan takvim yılına gelinceye 
kadar gerçekleşen bazı önemli olaylar belirtiliyordu. 
Müneccimbaşı tarafından hazırlanan bu takvimler 
diğer müneccimler tarafından çoğaltılarak belirli 

the ensuing year was to drawn up an Eid timetable 
(imsakiye) and a horoscope (zayiçe). A horoscope 
was a sheet that shows positions and states of 
stars. So, drawing up a horoscope was an intriguing 
task. This was because major deeds such as 
enthronement, war declaration, a military campaign 
and groundbreaking ceremonies for public offices 
were kicked off at a propitious time designated by a 
müneccim. A müneccim's relevance directly had to do 
with whether that propitious time was on point. 

Calendars were drawn up in the form of a pamphlet. 
Made available 15 days prior to the new year, 
calendars were presented to the sultan, the grand 
vizier and other dignitaries. Designed in a highly 
decorative and elaborated fashion, calendars 
would also offer information about deeds to be and 
not to be performed by the end of the ensuing year. 
Each month stood for a page while a page would be 
allocated for a celestial event to take place within 
the year, and calendars would comprise a total of 
13 pages. The opening chapter of some calendars 
would portray major events that unfolded from 
Adam the Prophet's time to the current calendar 
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bir ücret karşılığında satılırdı. Yeni takvimin 
padişaha sunumu ise “nevruziyye” adı verilen bir 
merasimle yapılırdı. Bu merasimde amber, afyon 
hülasası ve sair kokulu bitkilerden mamul edilen 
nevruziyye isimli kırmızı renkli ve kokulu bir 
macun, müneccimbaşının belirlediği eşref saatte 
önce padişaha, sonra diğer devlet erkanına ikram 
edilirdi. 

ZAMANIN 
ALGILANMASI 
Şeb-i yeldayı 
müneccimle muvakkit 
ne bilir
Müptela-yı gama sor 
kim geceler kaç saat 

Zamana yönelik 
takvim ve saat gibi 
tüm somutlaştırma 
girişimlerimizin 
yanında, zamanın 
soyut ve öznel olma 
durumuna yönelik 
bilgilerimiz hâlâ 
pusludur. Einstein’in 
“özel görelilik 
kuramı”na göre; çok 
hızlı hareket halinde 
olan cisimler için 
zaman, kendisine 
göre durağan olan 
cisimlerden daha yavaş 
akar. Gündelik hayatta 
ise zamanı farklı 
algılama durumunu 
hemen herkes tecrübe 
etmiştir. Şair Sâbit’e 
atfedilen yukarıdaki 
beyit de aslında bu 
durumu açıklamaktadır. Öte yandan, zamanın su 
gibi akıp gittiğinden yakınırken bazı vakitler hiç 
geçmez. O geçmeyen vakitlerin birleşimi olan 
zaman ise durmaksızın, hızla geçip gitmektedir. 
Dolayısıyla, yılın günlerini gösteren takvim 
yapraklarının kopma hızı sabit gibi görünse de 
algılama farklılığımız bu günlerin hızını göreceli 
kılmaktadır. 

year. Drawn up by chief horoscopers, such 
calendars would be reproduced by other 
horoscopers and sold for a fee. A new calendar 
would be presented to the sultan as a part of 
a ceremony called "nevruziyye". A red and 
fragrant paste named nevruziyye, which was 
made of amber, opium extract and other 
fragrant herbs would be presented to the sultan 
and other dignitaries at an opportune time 

designated by the 
chief horoscoper. 

PERCEPTION  
OF TIME 
What would a 
soothsayer or a 
time know about the 
longest night?
Ask addicts about it to 
tell you how much they 
spend at night. 

Apart from efforts 
such as design of 
calendars and watches 
to make time tangible, 
our knowledge about 
abstraction and 
subjectivity of time is 
still fuzzy. According 
to Einstein's theory of 
special relativity, time 
goes by more slowly 
for objects that move 
at a very rapid clip 
than static objects. 
In daily life, everyone 
must have experienced 
how the perception 
of time varies.  The 

aforementioned verse by the poet Sâbit offers 
insight into this argument. On the other hand, 
time hardly goes by as people keep complaining 
about how it flies by. Time, a combination of 
what never goes by, passes at a fast pace without 
a break. So, while the pace of turning calendar 
pages seems static, the difference in perception 
makes the pace of days relative.  
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What would a soothsayer or a time know 
about the longest night?

Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir
Müptela-yı gama sor kim geceler kaç saat
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DÜNYAYA NINNI 
SÖYLEYEN KADIN: 

MIRCAN KAYA

Ninelerimizin ve annelerimizin bebekliğimizde 
bizlere söylediği ninnileri hatırlıyor musunuz? 
Hepimizin aşina olduğu, hafızamızda yer eden bu 
ninniler hiçbir yere yazılmadan, kaydedilmeden 
nesilden nesile geçmiş, sözlü kültürün önemli 
bir ögesi olmuştur. Ancak günümüzde her şey 
gibi ninniler de değişmekte, profesyonel bir 
yaklaşımla ele alınmaktadır. Biz de ninninin 
kültürümüzdeki yerini ve yaşadığı değişimi ses 
sanatçısı Mircan Kaya ile konuştuk.     

Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1963 Artvin doğumluyum. Müzisyen ve 
mühendisim. Nişantaşı Meslek Lisesi’nde 
okudum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
İnşaat Mühendisliği lisansı aldım, Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Deprem Mühendisliği üzerine 
mastır yaptım. İlerleyen yıllarda İtalya’nın 
Padova Üniversitesi, İspanya’nın Katalonya 
Üniversitesi’nde rotasyonlu olarak ileri mastır 
çalışması yürüttüm. Son 20 yıldır İtalya ile 
bağlantılı olarak çalışıyorum. İleri deprem 
teknolojileri üzerine yoğunlaşıyorum, yapıların 
depreme karşı korunması ile ilgili projelerin 
koordinasyonunu yapıyorum. Bunlar arasında 
dünyanın en büyük köprüsü olacak Çanakkale 
Köprüsü de var. 

Do you remember those lullabies that our 
grandmothers and mothers used to sing to us?
Those lullabies, which we all are familiar with as 
they have made an indelible impression on us, 
are handed down from one generation to another 
in no writing or recording, morphing into an 
integral part of oral culture. However, lullabies 
have transformed just like everything else in 
today's world, and they are now addressed from 
a professional point of view. We sat down with 
Mircan Kaya, a vocal artist, to talk over the role 
of lullabies in our culture and the transformation 
they have gone through.

Could you please briefly talk about yourself?
I was born in Artvin in 1963. I am a musician and 
an engineer. I studied in Nişantaşı Vocational 
High School. I got a bachelor's degree from the 
Department of Civil Engineering, Yıldız Technical 
University, and a master's degree from the 
Department of Earthquake Engineering, Boğaziçi 
University. In the ensuing years, I got an advanced 
master's degree from Padova University, Italy and 
Catalonia University, Spain in rotation. I have 
been working in association with Italy for the past 
20 years. I am focused on advanced earthquake 

THE WOMAN WHO SINGS A  
LULLABY TO THE WORLD: MIRCAN KAYA
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Müziğe gelince; müzik bir ihtiyaç benim için, 
müziksiz yaşayamam. Yemek yeme, su içme 
gibi doğal bir ihtiyaç. Çocukluğumdan beri 
hayatımda hep var olan bir güzellik müzik. İlk 
kez 2005 yılında, “Bizim Ninniler” albümünü 
çıkardım. Arkasında düzenli aralıklarla diğer 
albümlerimi yayınladım. “Onlar Kül”, “Sala”, 
“Numinosum”, “Outim”, “Elixir”, “Nanni”, 
“Minor”, “İnsula”, “Kırmızı Gül”, “Kül & Ashes”. 
Arada single da yayınladım.  

İki mesleği birlikte yürütmek zor değil mi?
Sanırım müziği nasıl yaşadığımız önemli. 
Mesela geceleri sahne alan ya da turnelere 
çıkan bir müzisyen olsaydım zorlanabilirdim. 
Müzikle ilişkim farklı. Nadiren konser 
veriyorum. Zaman zaman TV programlarına 
çıkıyorum, hatta TRT Müzik için bir dünya 
müzik programı da yaptım bir ara, ödül 
almıştı. Ama bunun dışında, albüm yapmak ve 
yayınlamak üzerine bir düzenim var. Böylece 
gerektiği zaman birine sonra diğerine öncelik 
vererek çalışmalarımı yürütüyorum. Müziği 
yapmak bana hiçbir zaman zor gelmedi, zaten 
doğallıkla içimde taşıdığım ve yaptığım bir şey. 
Müzik şifadır. Zor olan tarafı prodüksiyonları 
finanse etmek. 

Benim küçük bir butik şirketim var. 
Albümlerimin prodüksiyonunu kendim 
yapıyorum. Mühendislik buradaki finansal 
hesaplarda da işe yarıyor. Böylece işimi 
bağımsız bir şekilde yürütebiliyorum, orijinal 
şeyler üretebiliyorum. Bu nedenle çalışmalarım 
yurt dışında ilgi çekiyor ve listelere giriyor; 
yabancı radyolarda çalıyor, dinleniyor ve 
övgüler alıyor. Yoksa popüler müzik yapıyor 
olsam, “Ne satar?” ya da “Ne yapayım ki 
satsın?” diye düşünerek iş yapıyor olsam zaten 
bu eserleri ortaya çıkaramazdım. 

Müzikte konumunuz sadece söylemek ya da 
yazmakla sınırlı mı?
Ben bir müzik prodüksiyonu A’dan Z’ye 
kendim yapıyorum. Müzisyenin ne çalacağı, 
eserin nasıl kaydedileceği, seslerin mixlenmesi, 
mastering aşaması, albümün grafik tasarımı… 
her şey bir bütün kafamın içinde. En başından 
itibaren, her şey bütünleşince, taşlar yerine 

technologies, and I also serve as a coordinator for projects 
about how to protect buildings from adverse effects of 
earthquakes. One of them is Çanakkale Bridge, which is to 
be the largest bridge in the world. 

As for music, it is a need for me. I cannot live without 
music. It is a need just like eating or drinking water. Music 
has been part of my life since I was a kid. I released my 
debut album "Bizim Ninniler" in 2005.  It was followed by 
others released on a regular basis. They were “Onlar Kül”, 
“Sala”, “Numinosum”, “Outim”, “Elixir”, “Nanni”, “Minor”, 
“İnsula”, “Kırmızı Gül” and “Kül & Ashes”. And I also 
released a single as well. 
 
Is not it difficult to simultaneously practice two 
professions?
I think what you make of music is important. For example, 
I would struggle if I was a musician who takes to stage at 
night or goes on tours. My relation with music is different. 
I rarely give a concert. I get on TV shows from time to 
time. In fact, I once produced a global music show for TRT 
Müzik, which was awarded. However, I have a routine 
of making and releasing albums. This helps me shift my 
focus on one or the other by turns. Making music has 
never been difficult for me. It is something I inherently 
possess and make. Music is a remedy. Financing 
productions is tough. 

I run a small-sized company. I am the producer of my own 
albums. Engineering comes into play in financial terms. 
This helps me practice my profession in an independent 
fashion, and create authentic stuff. That is why what I do 
attracts global interest and makes to the lists. My works 
are played and listened to on international radio stations, 
getting lots of credit. I would not be able to come up with 
such works if I was making pop music and worrying about 
"what would sell" or "what I should make so that it sells".  

Are you solely focused on singing or songwriting in 
music?
I am involved in music productions all the way through. 
Ranging from what a musician is supposed to play, how 
to record a track or how to mix sounds to mastering, and 
graphic design for an album. Everything is here in my 
mind. I get to work once the pieces fall into place and 
everything comes together. Creativity feels like a birth. 
So, I have never been an arrogant type. Someone else, 
too, could have done this. I am just a conduit. Maybe a 
medium. I serve as a conduit. That's what I was born to do. 
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oturduğu zaman çalışmayı yapıyorum. Yaratıcılık 
insana bir doğuş gibi geliyor, o nedenle hiçbir zaman 
kibir de duymadım. Ben değil, bir başkası da bunları 
yapabilirdi. Ben sadece bir aracım, belki bir kanal. O 
kanal olarak ben varım, öyle doğdum.  

Aslında müziğin her alanında bulundunuz. Adınız 
neden “ninni” gibi niş bir alanda ünlendi?
İki tane Mircan var. Ninni söyleyen Mircan Kaya 
diğerinin çok önüne geçti. Onu alt edemiyorum, 
çünkü milyonlarca insana ulaşıyor. “Bizim Ninniler” 
sadece ülkemizde değil tüm dünyada dinleniyor. 
Ninnileri çok büyük şefkatle, samimiyetle ve ticari 
amaç gütmeden seslendirdiğim için… Yüzümü 
tanımayan biri bile adımı duyuyor. Mesela pasaport 
kontrolünden geçerken, “Mircan Kaya siz misiniz?” 
diye soran oluyor, “Oğlum ya da kızım sizin 
ninnilerinizle büyüdü” diyorlar. Youtube’a bakıyorum; 
bir ninnim 150 milyon dinlenmiş. Onun önüne 

In fact, you have been part of music in every 
aspect. Why are you so renowned in a niche 
aspect like lullaby?
There are two versions of Mircan Mircan Kaya 
who sings lullabies got ahead of the other version. 
I cannot get the better of it as it has reached out 
to millions of people. "Bizim Ninniler" is played 
not only in Turkey but also across the globe. It is 
because I sang lullabies in a compassionate and 
heartfelt manner with no interest of profit in mind. 
Those who have not even seen my face know about 
me.  For instance, as I go through passport control, 
they ask whether I am Mircan Kaya and tell me 
how their sons or daughters grew up listening to 
my lullabies. I checked it on YouTube and saw 
one of my lullabies viewed for 150 million times. 
There is no way to stop it. So, Mircan Kaya who 
sings lullabies is a step ahead of Mircan Kaya who 
makes avant garde music. However, those in the 

geçmeme imkân yok. Bu yüzden ninni söyleyen 
Mircan Kaya, avangart müzik yapan Mircan Kaya’nın 
önünde duruyor. Ama bilenler ötekini de dinliyor 
tabii. Nihayet en güzeli, hayatta bir iz bırakıyorum.  

Ninnileriniz sadece annelere ve bebeklere mi 
hitap ediyor? Başka bir hedef kitleniz var mı?
Birçok insan yazıyor bana, “Kendim uyumak 
için dinliyorum” diyor. Ninniler daha çok, evet, 
ebeveynlere hitap ediyor. Ama benim amacım belli bir 
kitleye hitap etmek değil, tüm dünyaya hitap etmek. 
Ashes albümümde on iki farklı dilde ninni okudum.   
Dinlenme oranlarına baktığımda eserlerin birçok 
ülkede karşılık bulduğunu görüyorum. 

Alanınızda rol model olarak kabul ettiğiniz biri 
var mı? 
Müziğe aşık bir insansanız, hep iyi müzik yapanları 
dinliyorsunuz. Genç kızlık yıllarımda gitar çalıp şarkı 
söylerdim, country müzik dinlerdim o zamanlar. Bob 
Dylan, Karl King, John Bayes, Johnny Micheal gibi 
sanatçıları takip ederim ama hiçbir zaman onlar 
gibi olmak istemedim. Hiçbir müzisyeni rol model 
almadım. Hep kendi müziğimi yapmak istedim. 
Kendi iç sesini, kendi öyküsünü, kendisini bulmaya 
çalışan biri oldum ya da olmaya uğraştım. Birileri beni 
başkalarına benzettiğinde bundan hiç hoşlanmazdım. 
Birilerine benzemek istemedim; bana benzemek 
isteyen benzeyebilir ama benim hiçbir zaman öyle 
bir amacım olmadı. Bence bunu yapmayan hiçbir 
yere gelemez, çünkü orijinal olmayan farklı bir şey 
üretemez, sanat ortaya çıkaramaz. 

Göçmen bir aileden geliyorsunuz. Azınlık dillerini 
kullanarak yaptığınız eserleriniz de var. Bir 
göçmen olarak bu tür çalışmalara devam edecek 
misiniz?
Azınlık halklarının dilleriyle yorumladığım bir 
albüm var: Minör. Bu bağlamda; televizyon programı 
olur, konser olur, bu albümdeki eserleri icra etmeyi 
düşünebilirim. Fakat şimdilik tekrar böyle bir 
albüm yapmayı düşünmüyorum. Daha doğrusu, 
hiçbir zaman birbirine benzer albümler yapmak 
istemiyorum, bunu tercih etmiyorum. Ama o 
kültürlere hâlâ çok açığım. Yüreğime dokunan her 
şarkıyı söylerim. 

Günümüzde her şey gelişen teknolojiyle 
değişmeye başladı. Ninniler bu değişimden nasıl 
etkilendi?
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know listen to my other version, too. The best part 
is that I leave an indelible imprint on life. 

Do your lullabies appeal to mothers and babies 
only? Is there any other target audience?
Many people write to me, saying they listen to them 
to fall asleep. Lullabies usually appeal to parents. 
However, my goal is to appeal to the entire world, 
not just a certain audience. I sang lullabies in twelve 
languages as a part of the album Ashes.   I can 
tell from the number of times played that they are 
acknowledged in many countries. 

Do you have a role model? 
If you are in love with music, you tend to always listen 
to people who make good music. I used to play guitar 
and sing when I was a teenager. I used to listen to 
country music back then. I was following artists such 
as Bob Dylan, Karl King, John Bayes and Johnny 
Micheal but I never wanted to be one of them. I do 
not have any role model as a musician. I have always 
wanted to make my own music. I have been or tried 
to be someone who listens to her guts and finds her 
own path and herself. I never liked being told to have 
resemblance with someone else. I never wanted to 
remind of someone else. Anyone is free to resemble 
me but that has never been my intention. One cannot 
go far that way. This is because one cannot produce 
something different or artistic without being authentic.   

You have a family with a history of migration. 
You have some works in which you spoke minority 
languages. As an immigrant, are you going to 
keep them coming?
I have an album of songs that I sang in languages 
of minorities. It is called Minor. To this end, I may 
consider doing a TV show, or giving a concert or 
singing the songs on the album. However, I do not have 
a plan to release such an album again. More precisely, 
I never want to make similar albums. That is not my 
preference. However, I am very much open to minority 
cultures. I will sing any song that touches my soul. 

Everything has been transformed in today's world 
under the influence of technology. How have 
lullabies affected by this transformation?
Listening to music on digital platforms is construed 
as something negative but it has some upsides, too. 
To begin with, you can reach out to a lot more people. 
If you have a mobile phone, many people who never 
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Müziğin dijital ortamdan dinlenmesi olumsuz gibi 
algılanabiliyor ama çok olumlu tarafları var. Bir 
defa, çok daha fazla insana ulaşabiliyorsunuz. Cep 
telefonunuz varsa, daha önce tanımayan birçok 
kişi sizi dinleyebiliyor, size ulaşabiliyor. Dahası, 
prodüksiyon yükünü hafifletiyor. Çünkü bir müzik 
albümü yayınlamak, tasarlamak, içine sözlerini 
de koymak çok güzel fakat çok maliyetli işler. 
Günümüzde insanlar albüm almadığı için bu işler 
finansal bakımdan bir yük teşkil ediyor. Çevreye 
de zararı var bir yerde. Hal böyleyken, bu düzene 
ayak uydurmak en doğrusu. Yeniliklere çok alışık, 
teknolojinin olumlu yönlerinden yararlanan bir 
insan olarak ben de bu alanı kullanıyorum ve doğru 
yaptığımı düşünüyorum. Kimse albüm almıyorsa, 
çocuklarım da dijital ortamı kullanıyorsa, benim 
bundan geri kalmamam lazım. 
 
Alanınızda kariyer yapmak isteyenler için neler 
söylemek istersiniz?
Cesur olmalılar. Her şeyin bedeli var, zorluklara göğüs 
germeliler. Yaratıcılık yalnız olmayı gerektirir. Bu 
nedenle yalnız kalmaya hazır olmalılar. Sanatçı olarak 
üretmek için çok şeyden fedakârlık etmek gerekir. 
Bağımsız işler yapmak istiyorsanız her şeyin bedelini 
bizzat ödemelisiniz. Çünkü kimse sizin için yatırım 
yapmaz. Kolay değil bunlar, hiç kolay değil. Herkese 
uygun bir formül de değil aslında. 

Mektup yazar mıydınız?
Yurt dışında galiba 10-12 tane mektup arkadaşım 
vardı. Onlarla mektuplaşmayı çok seviyordum, 
yabancı diller ilgimi çekiyordu sanırım. Dersler 
bana hafif ya da sıkıcı geldiği için kütüphanelerde 
vakit geçirirdim. Kendime böyle mektup arkadaşları 
bulmuştum, nerden buldum bilmiyorum. Her halde 
kütüphanedeki dergilerden… Andrea diye bir arkadaş 
vardı Almanya’da. Kız sanıyordum onu, sürekli 
yazışırdık. Kız kıza neler konuşulursa onları yazardım. 
Fotoğraf da göndermişti ama saçları uzundu, kıza 
benziyordu. Sonradan öğrendim ki erkekmiş! Bir 
de ufak ufak hediyeler gönderirdik karşılıklı. Yani 
postacı bana sürekli mektup taşırdı. Üniversitede bir 
arkadaşım vardı, onunla da mektuplaşırdık. Hatta 
bir mektubuma “Parmağımı yontup bu mektubu 
sana yazıyorum lo” diye başlamıştım, galiba bir şairin 
şiiriydi. O zamanlar iletişim aracı olmadığı için 
yazıyorduk. Ama bana hâlâ mektup geliyor, bu iletişim 
biçimini seviyorum. 

Pul koleksiyonunuz var mı? 
Aslında bir pul koleksiyonum vardı, taşınmalar 
sırasında kaybettim sanırım, nerde kaldığını bilmiy-
orum. Pul sevdiğim için “Outim”’in albüm kapağın-
da bir pul kullanmıştım. Pulu British Museum’dan 
bulduk, kapak yaptık. Albümünün açılımı da ona 
dayanıyor: “Once Upon a Time in Mingrelia.” 

knew about you can listen to and reach out to you. 
Plus, it mitigates the burden of production. This is 
because releasing and designing a music album and 
putting lyrics into it are all nice but it is very costly. As 
people no longer buy albums, it becomes a financial 
burden. It does harm to environment, too. With this 
being the case, it is better to adapt to what is already 
established. I make use of things as I am accustomed 
to innovation and seize positive aspects of technology 
and I think I am doing the right thing. Since nobody 
buys an album anymore and kids use digital medium, 
then I must keep up with it. 

Do you have any message for those willing to 
pursue a career like yours?
They have to be bold. It is impossible to get 
something for nothing. They must face up to 
challenges. Creativity entails being alone. So, they 
have to brace for solitude. They need to sacrifice 
a lot to be productive as an artist. You have to pay 
for everything on your own if you are interested in 
something independent. This is because no one 
else would make an investment for you. It is not 
easy. Not easy at all. It is not one-size-fits-all. 

Did you write any letters back in the day?
I had 10 to 12 international pen friends.  I loved 
exchanging letters with them. I think foreign 

languages attracted my interest. Since courses 
were no sweat or boring, I would spend time in 
libraries. So, I found some pen friends. I do not 
know how. I guess it was through magazines in the 
library. There was a friend of mine named Andrea 
from Germany. I thought Andrea was a girl. We 
used to exchange letters all the time. I wrote to 
her about anything and everything to talk to a 
girl about. She had sent a photo but she had long 
hair, looking like a girl. Then it turned out that 
Andrea was a boy! We also would exchange small 
gifts. So the mail carrier would always have a 
letter for me. I had a friend in college with whom I 
would exchange letters. In fact, I started one of my 
letters as follows: "I am writing this letter to you, 
sharpening my finger, Lo". I think it was a quote 
from a poet.  We would write back then as there 
was no other means of communication. But I still 
receive letters. I like that type of communication. 

Do you happen to have a stamp collection? 
In fact, I had a stamp collection. I lost it as I 
moved around. I do not know where it is now. As 
I was into stamps, I put one on the cover of the 
album Outim.  It was a stamp from the British 
Museum. So, we put it on the cover. The album's 
title is spelled out based on it: “Once Upon a Time 
in Mingrelia.” 
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Seyma Acıgöz.

KIŞ TURİZMİ
WINTER TOURISM

Countries advanced in tourism seem to seek ways to 
improve tourism diversity and extend tourism seasons 

in addition to taking steps for tourism based on coastal 
towns, ruins and cultural assets.  

Günümüz dünyasında turizm alanında aşama kaydetmiş 
ülkelere baktığımız zaman; bu ülkelerin kıyı, ören ve 

kültürel kaynaklara dayalı turizm hareketlerinin yanı 
sıra turizm çeşitliliğini arttırmak ve turizm mevsimini 

uzatmak için farklı arayışlara girdiğini görüyoruz.  

Turizm, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren dünya ekonomisinin en hızlı gelişen 
ve genişleyen sektörlerinden biri haline 
geldi. Diğer birçok endüstri alanı gibi, çok 
uzun zaman bölgesel ve ulusal kalkınma için 
bir araç olarak kullanılan turizm sektörü, iş 
sahası ve vergi gelirlerinin oluşturulmasında, 
ödeme dengelerinin düzenlenmesinde ve hem 
bölgesel hem de ulusal ekonomik gelişmelere 
katkıda bulunmada büyük rol oynuyor. İnsan 
alışkanlıklarını göz önüne aldığımızda, turizm 
denince akla ilk olarak yaz turizminin ya da 
kültürel turizmin gelmesi oldukça anlaşılır bir 
durum. Fakat günümüz dünyasında turizm 
alanında aşama kaydetmiş ülkelere baktığımız 
zaman; bu ülkelerin kıyı, ören ve kültürel 
kaynaklara dayalı turizm hareketlerinin yanı sıra 
turizm çeşitliliğini arttırmak ve turizm mevsimini 
uzatmak için farklı arayışlara girdiği görülebiliyor. 
Bu arayışla birlikte, nitelikli turizm personeli 
istihdamını da yıl boyunca sürekli kılarak 
istihdam alanında da kesintilerin önüne geçmeyi 
hedefleyen bu ülkeler, kış turizmi olanaklarından 
etkin bir biçimde faydalanma yoluna gidiyor.  
 

Tourism has grown into one of the global 
economy's fastest-growing and burgeoning 
industries since the second half of the 20th 
century in particular. Having served as 
an instrument for regional and national 
development for a long while just like many 
other industries, tourism plays a pivotal role in 
generating lines of business and tax revenues, 
striking a balance in payments and offering an 
input for regional and national economic growth. 
Given how much people rely on their habits, it is 
obvious that summer tourism or cultural tourism 
springs to mind when it comes to tourism in 
general. However, countries advanced in tourism 
now seem to seek ways to improve tourism 
diversity and extend tourism seasons in addition 
to taking steps for tourism based on coastal 
towns, ruins and cultural assets. With such a 
quest, countries aspire to help highly-qualified 
tourism employees keep their job throughout 
the year, and eliminate any cuts in employment, 
making efficient use of options brought about by 
winter tourism. Based on the benefit of tourism to 
create new jobs, increase state revenues, improve 
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Turizmin; istihdamın artmasını sağlamak, devlet 
gelirlerini arttırmak, alt yapıyı geliştirmek, bölgesel 
yatırımları arttırmak ve dağlık bölgelerde halkın 
geçimini sağlamak gibi muhtemel faydalarına 
baktığımızda, bu ülkelerin turizmi tüm yıla 
yayma çabalarının altındaki nedenleri daha iyi 
anlayabiliyoruz.
 
Alp Dağları’nın kırsal bölgelerinde yaşayan halkın 
göç etmesini engellemek amacıyla bölgenin kış 
turizmi olanaklarını sonuna kadar kullanan ve 
bu konuda başarılı olup göçü engelleyen Avrupa 
ülkelerinin izlediği adımlar, kış turizmi için diğer 
ülkelere örnek teşkil ediyor. Turistik arzı sonuna kadar 
değerlendiren bu Avrupa ülkelerinin politikaları 
sayesinde bölgede yeni iş yerleri açıldı ve bu iş yerleri 
ekonomiye katkı sağladı. Tabii bu sonuca ulaşmak 
için, öncesinde alt yapıyı yeterli hale getirmek ve kış 
turizmi kapasitesini arttırmak gibi önemli adımlar 
atıldı. Peki kış turizmini canlandırmak için arz tek 
başına yeterli mi? Birçok ülkedeki kış turizmine 
elverişli bölgelerin ekonomiye katkı sağlamadığı 
göz önüne alınırsa, yalnızca arzın yeterli olmayacağı, 
aynı oranda talebin de bulunması gerektiğini 
söylemeliyiz. Mevcut kapasitenin uluslararası düzeyde 
hizmet verebilecek seviyede olmasının yanında, 
kış turizmindeki yatırımların kâr getirebilmesi için 
talebin yüksek ve canlı tutulması gerekiyor.  

infrastructure, boost regional investments and offer 
a living for people in rural locations, it is easier to 
see why those countries try to extend the season of 
tourism throughout the year.
 
The steps taken by European countries that made 
the best of winter tourism's capabilities to prevent 
local people in the rural parts of the Alps from 
migrating, and managed to put an end to it set an 
example to be followed by other countries for winter 
tourism. The policies of those European countries 
have paved the way for new businesses as they make 
use of tourism supply to the full extent, and those 
businesses have made contributions to the economy. 
It goes without saying that they took major steps to 
get there, laying a proper foundation, and building 
more capacity for winter tourism. So, does supply 
suffice on its own to invigorate winter tourism? In 
view of how destinations favorable for winter tourism 
do not contribute to the economy in many countries, 
it is safe to say that supply does not suffice on its 
own. There has to be a demand to the same extent. 
The current capacity has to respond to needs for 
services in line with international standards, and 
demand has to be high and dynamic to make sure 
that investments in winter tourism generate profit. 
To do so, it is a must to engage in image-related 
and promotional efforts about winter tourism. In 
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Bunun içinse kış turizmine ilişkin imaj 
ve tanıtım çalışmalarının yapılması şart. 
Aynı zamanda bölgesel ve ulusal olarak 
halkın ilgisini kış turizmine yönlendirecek 
politikaların izlenmesi, bu yönde eğitimlerin 
de verilmesi önemli. 
 
Yapılan araştırmalar, kış turizmindeki toplam 
cironun ve değer yaratma etkisinin yaz 
turizmine kıyasla çok daha fazla olduğunu 
gösteriyor. Kışın bir turistin tek gecelik 
konaklamasında yaz mevsimine oranla 
ortalama %37’den daha fazla harcama yaptığı 
yine yapılan araştırmalarda elde edilen 
sonuçlardan biri. Bu veriler, kış sporlarının 
yapılmasına uygun olan alanlarda turizm 
açısından çok daha ileri bir ekonomik 
potansiyel olduğunu gösteriyor. Fakat 
“Her arz kendi talebini doğurur” diyerek 
yalnızca bölge koşullarının elverişliliği ile 
yetinmemeli; ülkeler iyi stratejiler üreterek, 
tanıtım programları ve eğitimler düzenleyerek 
kış turizmine yönelik talebi de arttırmalıdır. 
Ancak bu şekilde turizmden elde edilen 
gelirler ve istihdam tüm yıla yayılabilir; 
böylece sektörün devamlılığı sağlanır ve 
bölgenin kalkınmasına katkıda bulunulur.

addition, policies to help people gravitate 
toward winter tourism must be adopted 
on a regional and national basis, and it is 
important to offer training courses about 
them. 
 
Studies show that the total turnover 
generated through winter tourism and its 
capability to create value is much higher 
than summertime tourism. It is a fact 
established by studies that a tourist spends 
37% more on one-night accommodation 
in winter than summertime. These 
figures prove that destinations that are 
favorable for winter sports offer a much 
higher economic potential for tourism. 
However, one should not go and argue 
that "every supply creates its own demand" 
and make do with how opportune local 
conditions are. Countries must come up 
with good strategies, organize promotional 
courses and stimulate the demand for 
winter tourism.   This is the only way to 
have a year-long source of revenue and 
employment in tourism. This would make 
the whole industry perennial and help any 
such destination grow.
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PTT AŞ’NİN YENİ GENEL MÜDÜRÜ HAKAN GÜLTEN OLDU PTT TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI’NDA

Türkiye’nin her yerine kesintisiz iletişim kolaylığı
sağlama prensibiyle 180 yıldır çalışmalarına devam
eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT
AŞ)’nin PTT AŞ’nin Genel Müdürlüğü’ne Hakan
Gülten getirildi.

2018 yılının Aralık ayında PTT AŞ’de İştirakler
Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevine
atanan, aynı zamanda PTT Para Lojistik AŞ Yönetim
Kurulu Üyeliği görevini yürüten Gülten, PTT’nin
yurt içinde ve yurt dışında sürdürülebilir ve kârlı
büyüme anlayışını temsil edecek şekilde Türkiye’nin
büyümesine ve gelişmesine katkı sunacak.

PTT AŞ, Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesinde 
çizilen yol haritası ile önümüzdeki dönemde posta ve 
kargo sektöründen bankacılığa ve e-ticarete kadar tüm
faaliyet alanlarında daha iyi hizmet verme amacında
çalışmalarına devam edecek. 

Şirket, yeni dönemde Türkiye’nin yerli ve milli markası
olarak, farkındalık yaratacak yeni yatırımların kapısını
aralayacak, katma değerli ürünler üretmek adına
teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım yaparak 
operasyonel durumu daha da geliştirecek adımlar 
atacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı, 5-8 Aralık tarihleri 
arasında Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 
Türkiye Kooperatifler Fuarı’na katıldı. PTT, 
Ankara’daki ATO Congressium’da düzenlenen fuarda 
ePttAVM ve PttTrade stantlarıyla yer aldı. Stantları 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve 
Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan da ziyaret etti.

Hakan Gülten was appointed as the General 
Manager of Post and Telegraph Corporation 
Joint Stock Company (PTT Inc.) which has been 
maintaining its operations with the principle of 
providing every part of Turkey ease of communication 
for 180 years.

Gülten was appointed as the Vice General Director 
and Head of Affiliates at PTT Inc. in 2018 and acted 
as a Board Member at PTT Monetary Logistics Inc. 
at the same time. Gülten will contribute to growth and 
development of Turkey representing the sustainable 
and profitable growth understanding of PTT at home 
and abroad.

PTT, Inc., continues to operate with the purpose of 
offering better services in all its areas of operation 
from post and cargo to banking and e-commerce 
in line with the road map within the framework of 
Turkey's 2023 targets. 

The company will make new investments that will 
create awareness as Turkey's domestic and national 
brand and take steps to better improve the operational 
state by investing in technology and digitalisation in 
order to generate value-added products.

Post and Telegraph Corporation participated in Turkish 
Cooperatives Fair organized by Ministry of Trade, 
Directorate General of Tradesmen and Craftsmen
between December 5-8, 2019. PTT took part in the fair 
held at ATO Congressium in Ankara with ePttAVM 
and PttTrade stands. The stands were visited by Deputy 
President Mr. Fuat Oktay and Minister of Trade  
Mrs. Ruhsar Pekcan.

HAKAN GÜLTEN IS THE NEW GENERAL DIRECTOR OF PTT INC. PTT AT TURKISH COOPERATIVES FAIR

“EN HIZLI YÜKSELİŞ GÖSTEREN KURUM” ÖDÜLÜ PTT’NİN

Posta ve Telgraf Teşkilatı, 10 ülkeden 
yatırımcıların ve Türkiye’nin önde gelen holding 
ve şirketlerinin katılımıyla düzenlenen 3. 
İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde “En Hızlı Yükseliş 
Gösteren Kurum” ödülüne layık görüldü. 
Türkiye’nin önemli ulusal organizasyonlarından 
biri olan 3. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin ve 
İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni, 5 Aralık’ta 
yerli ve yabancı 500 şirketin katılımıyla Çırağan 
Sarayı’nda gerçekleşti.

 Post and Telegraph Corporation Joint Stock Company 
(PTT Inc.) was granted the “Fastest Rising Institution” 
award at 3rd Istanbul Economy Summit held with the 
participation of major holdings and companies of Turkey 
as well as investors from 10 countries. Award was present-
ed to Mr. Mustafa Soran, Istanbul Head Manager of PTT 
Inc. Being one of the most significant national organiza-
tions of Turkey, Istanbul Golden Values Award Ceremony 
was held at Çırağan Palace on December 5, 2019 with the 
participation of 500 local and foreign companies.

"FASTEST RISING INSTITUTION" AWARD
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PTT VE TFDF’DEN  
“ANKARA MİLLÎ PUL SERGİSİ” 
Posta ve Telgraf Teşkilatı ve Türkiye Filateli 
Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliği ile 20-
30 Aralık 2019 tarihleri arasında PTT Pul 
Müzesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA 
adresinde “Ankara Millî Pul Sergisi” düzenlendi. PTT 
yöneticilerinin de katıldığı sergide 20-30 Aralık 2019 
tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde konuya 
ilişkin "Ankara Millî Pul Sergisi 20-30.12.2019" ibareli 
özel tarih damgası kullandırılan ve sergiye özel 
üretilen özel tarih damgalı zarflar 3,50 TL bedelle 
satışa sunuldu. Serginin açılış günü olan 20 Aralık 
2019 tarihinde Ankara Millî Pul Sergisi konulu 4,00 
TL bedelli özel gün zarfı (140x200 mm boyutunda) 
ile 2,40 TL ve 5,50 TL bedelli pul baskılı posta 
kartları (105x155 mm boyutunda) satışa sunuldu. Aynı 
gün sergi alanında mesai saatleri içerisinde “Ankara 
Millî Pul Sergisi 20.12.2019 ANKARA” ibareli özel 
gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırıldı. 
Söz konusu özel tarih damgalı zarflar, özel gün 
zarfları ve pul baskılı posta kartları sergi alanında, 
PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve 
filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

"ANKARA NATIONAL SEAL EXHIBITION" FROM 
PTT AND TFDF 
 

Post and Telegraph Corporation and Turkish 
Federation of Philatelic Societies (TFDF) organized 
"Ankara National Stamp Exhibition” at PTT 
Museum Atatürk Boulevard No: 13 Ulus / ANKARA 
between 20-30 December 2019. PTT executives also 
participated in the exhibition, and special date 
stamps with the phrase "Ankara National Stamp 
Exhibition 20-30.12.2019" was used withing working 
hours between 20-30 December 2019 and special 
envelopes were sold for 3.50 TL. On the opening day 
of the exhibition, December 20, 2019, a special day 
envelope (140x200 mm size) with the theme of Ankara 
National Stamp Exhibition was sold for 4.00 TL and 
postage printed postage cards (105x155 mm size) sold 
for 2.40 TL and 5.50 TL. On the same day, a special 
date stamp with the phrase “Ankara National Stamp 
Exhibition 20.12.2019 ANKARA” was used in the 
exhibition area during working hours. 
These special date stamped envelopes, special day 
envelopes and stamp printed postcards were offered 
for sale in the exhibition area, PTT workplaces, www.
filateli.gov.tr and philately mobile application.

PTT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ 
KURUMSAL YÖNETİŞİM ZİRVESİ’NDE  
PTT AŞ iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ, “Gelişim 
için Yönetişim” temasıyla 17 Aralık’ta düzenlenen 
Kurumsal Yönetişim Zirvesi’ne katıldı. Ankara’daki 
BTK Ana Konferans Salonu’nda düzenlenen 
organizasyona Ulaştırma ve Altyapı Bakan 
Yardımcısı Sayın Ömer Fatih Sayan da katıldı. 

PTT INFORMATION TECHNOLOGIES AT 
CORPORATE GOVERNANCE SUMMIT 
 

PTT Information Technologies Inc., a subsidiary 
of PTT Inc., participated in Corporate Governance 
Summit held on 17 December with the theme of 
"Governance for Development". Deputy Minister of 
Transportation and Infrastructure, Mr. Ömer Fatih 
Sayan also attended the organization held at BTK 
Main Conference Hall in Ankara.

ePttAVM PERAKENDE GÜNLERİNDE

Türkiye'deki perakende sektörünün nabzını tutan en 
büyük buluşma platformlarından biri olan Perakende 
Günleri 2019’da Türkiye’nin e-Ticaret Platformu 
ePttAVM.com da yerini aldı. Organizasyon alanına 
stant kuran ePttAVM.com, yoğun ilgi gördü. Genel 
Müdür Hakan Çevikoğlu, Genel Müdür Yardımcısı 
Merve İpek ve çalışanlarından oluşan ekiple Perakende 
Günleri 2019’a katılan ePttAVM, e-Ticaret konusunda 
edindiği deneyimleri perakende firmalarına aktardı ve 
e-Ticaret sektörü hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hakan 
Çevikoğlu, organizasyonun önemine dikkat 
çekerken: “Perakende Günleri sektörün bir araya 
gelip, bilgi alışverişinde bulunduğunu önemli bir 
organizasyon. Bizler de burada markamızın e-Ticaret 
konusunda kazandığı deneyimleri aktardık ve Türk 
ürünlerinin yurt dışına satışı konusunda faaliyetlerini 
sürdürdüğümüz Turkish Souq ve Ready2Sale 
platformları hakkında bilgi verdik. Çeşitli sektörlerden 
katılım sağlayan diğer önemli markalarında 
faaliyetlerini ve tecrübelerini inceleme fırsatı 
yakaladık” şeklinde konuştu.

ePttavm.com took its place in Retail Days 2019, 
one of the largest meeting platform for the 
retail industry in Turkey. Setting a stand in the 
organization area, EPttAVM.com attracted great 
attention. Attending Retail Days 2019 with the team 
consisting of General Manager Hakan Çevikoğlu, 
Deputy General Manager Merve İpek and their 
employees, ePttAVM shared its experiences on 
e-Commerce with the retail companies and gave 
information about the e-Commerce sector. 

Making a statement on the subject, Hakan 
Çevikoğlu emphasized the importance of the 
organization: “Retail Days is an important 
organization where the industry comes together 
and exchanges information. Here, we also shared 
our brand's experiences in e-commerce and gave 
information about Turkish Souq and Ready2Sale 
platforms, where we continue to sell Turkish 
products abroad. We had the opportunity to 
examine the activities and experiences of other 
important brands participating from various 
sectors.”

EPTT MALL IN RETAIL DAYS
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PALMARES ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDUEPTTAVM’NİN GÜVENİLİRLİĞİ TESCİLLENDİ 

PTT AŞ ve TFDF iş birliği ile hayata geçen, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, Millî Mücadele kapsamında 
izlediği yol takip edilerek gerçekleştirilen Milli Pul 
Sergilerinin 2019 yılı finalinde ödül gecesi heyecanı 
yaşandı. Törende koleksiyonerlere çeşitli kategorilerde 
ödüller verildi. PTT AŞ adına verilen Millî Büyük 
Onur Ödülü’nü “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne Havacılık Faaliyetleri” konulu 
koleksiyonuyla Selçuk Akar alırken, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı adına verilen Millî Büyük Onur 
Ödülü ise “Aydın Vilayeti Posta Tarihi” konulu 
koleksiyonuyla Hakan Berkil’in oldu. Ödül gecesi Türk 
Sanat Müziği Korosunun verdiği konser, özel defile ve 
son olarak folklor gösterileri ile sona erdi. 

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği  
(ETİD) üyesi ePttAVM.com’un güvenilirliği 
tescillendi. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortaklaşa 
düzenlediği etkinlikte Güven Damgası’nı 
almaya hak kazanan ePttAVM.com, bu damgayı 
almaya hak kazanan ilk e-ticaret sitesi oldu. 
Güven Damgası uygulaması, e-ticaretteki güven 
ortamının sağlanması, tüketicinin korunması, 
kişisel veriler ve ödeme sistemleri gibi birçok 
konuyu kapsıyor. 

The security of ePttAVM.com, which is a member of 
the Association of E-Commerce Operators (ETID), is 
now certified. Awarded with a Stamp of Credence as 
a part of an event organized in cooperation with the 
Ministry of Transport and the Union of Chambers and 
Commodity Exchange of Turkey (TOBB), ePttAVM.
com has become the first e-commerce website to be 
granted the stamp of credence. A stamp of credence 
covers a great deal of aspects in e-commerce such as 
establishment of a trustworthy platform, protection of 
consumers, personal data and payment systems.

The awards were granted in the 2019 finale of the 
National Stamp Exhibitions, organized by the 
cooperation of PTT INC. and FTAF by following the 
path Mustafa Kemal Atatürk followed within the scope 
of the National Struggle The collectors were granted 
awards in various categories. National Grand Prize 
was granted to Selçuk Akar with his collection  "Aviation 
Activities from Ottoman Empire to Turkish Republic” on 
behalf of PTT Inc. and the National Grand Honorary 
Award was granted to Hakan Berkil with his collection 
"Aydin province Postal History" on behalf of the Ministry 
of Transportation and Infrastructure. The award night 
ended with the concert given by the Turkish Art Music 
Choir, a private fashion show and folklore performances.

PALMARES AWARDS GRANTED

PTT’DEN “YAZMA MOTİFLERİ” KONULU RESMİ 
POSTA PULLARI
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
AŞ) tarafından tedavüle sunulan "Yazma Motifleri” 
konulu resmi posta pulları (19x26 mm boyutunda) 10 
Kuruş, 50 Kuruş, 1 Türk Lirası, 2,40 Türk Lirası, 8,40 
Türk Lirası, 19 Türk Lirası bedelle PTT iş yerlerinde, 
PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli 
cep uygulamasında satışa çıktı.

OFFICIAL POSTAGE STAMPS ON "SCARF 
MOTIFS" FROM PTT
Official postage stamps (19x26 mm in size) on 
"Scarf Motifs" launched by the Postal and Telegraph 
Organization (PTT Inc.) (19x26 mm in size) were for 
sale against 10 Kurus, 50 Kurus, 1 Turkish Lira, 2.40 
Turkish Lira, 8.40 Turkish Lira, 19 Turkish Lira at PTT 
workplaces, PTT’s website www.filateli.gov.tr and on 
philately mobile application.

PTT’DEN DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ  
KONULU PUL SERGİSİ  
PTT, 3-5 Aralık tarihleri arasında Dünya Engeliler Günü için pul sergisi 
düzenledi. Tarihi Beyoğlu PTT Binası’nda düzenlenen sergi alanında 
“Dünya Engelliler Günü Pul Sergisi 03-05.12.2019 İSTANBUL” ibareli özel 
tarih damgası kullandırıldı. Sergiye özel üretilen tarih damgalı zarflar, 3,50 
TL bedelle www.filateli.gov.tr web adresinde ve “Filateli” cep uygulamasında 
satışa sunuldu. 

STAMP EXHIBITION ON INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH 
DISABILITIES BY PTT 
 

PTT held a stamp exhibition for International Day of Persons with Disabilities 
between December 3-5, 2019. A special date stamp with the phrase "International 
Day of Persons with Disabilities Stamp Exhibition 03-05.12.2019 İSTANBUL" 
was used in the exhibition area held at the Historical Beyoğlu PTT Building. 
Envelopes with date stamp specially produced for the exhibition are available at 
www.filateli.gov.tr and in the "Philatelic" mobile application for a price of 3.50 TL.

SECURITY OF EPTTAVM CERTIFIED NOW
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PTT’DEN “FİLATELİ PUL 
GALERİSİ’NİN KURULUŞUNUN 

75.YILI” İBARELİ ÖZEL GÜN ZARFI  

PTT, Mevlana Haftası için 16-18 Aralık tarihleri 
arasında Tarihi Beyoğlu (Galatasaray) PTT 
Binası’nda “Mevlana Haftası Şeb-i Arus” konulu 
pul sergisi düzenledi. Sergi alanında “Mevlana 
Haftası Şeb-i Arus 16-18.12.19 İSTANBUL” ibareli 
özel tarih damgası kullandırıldı. 
7-17 Aralık tarihleri arasında “Hz. Mevlana’yı 
Anma 746. Vuslat Yıl Dönümü ve Şeb-i Arus” 
konulu bir sergi daha düzenleyen PTT, bu 
sergilere özel üretilen tarih damgalı zarfları 
 3,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr web 
adresinde, “Filateli” cep uygulamasında ve 
etkinlik alanlarındaki stantlarda  
satışa sundu.   

PTT organized a stamp exhibition titled “Mevlana 
Week Şeb-i Arus” at the Historical Beyoğlu 
(Galatasaray) PTT Building for Mevlana Week 
between 16-18 December. A special date stamp 
with the phrase “Mevlana Week Şeb-i Arus 16-
18.12.19 İSTANBUL” was used in the exhibition 
area. Another exhibition was organized by PTT 
on “Commemoration of Hz. Mevlana 746th 
Anniversary of Reunion and Şeb-i Arus”  between 
December 7-17, 2019.  The date stamped envelopes 
produced exclusively for these exhibitions were 
offered for sale at the website of www.filateli.gov.tr, in 
the “Philatelic” mobile application and at the stands 
in the event areas.

PTT Inc. launched special day envelope on “75th 
Anniversary of Founding Philately Stamp Gallery” 
on December 9, 2019. Additionally, special date 
stamp of the special day envelope with the phrase 
“75th Anniversary of Founding Philately Stamp 
Gallery” within the working hours at Historical 
Beyoğlu (Galatasaray) PTT Building  . Special day 
envelopes were offered for sale at www.filateli.gov.
tr, at the “Philatelic” mobile application and at 
PTT offices as many as the number of subscribers 
for a price of TL 4.00.

SPECIAL DAY ENVELOPE ON “75TH 
ANNIVERSARY OF FOUNDING 

PHILATELY STAMP GALLERY” BY PTT

PTT AŞ, 9 Aralık tarihinde “Filateli Pul 
Galerisi’nin Kuruluşunun 75. Yılı” konulu özel 
gün zarfını tedavüle sundu. Kurum, aynı tarihte 
Tarihi Beyoğlu (Galatasaray) PTT Binası’nda 
mesai saatler içinde “Filateli Pul Galerisi’nin 
Kuruluşunun 75. Yılı 09.12.2019 İSTANBUL” ibareli 
özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırdı. 
Konuya ilişkin özel gün zarfları, 4,00 TL bedelle 
www.filateli.gov.tr adresinde, “Filateli” cep 
uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş 
yerlerinde satışa sunuldu.

PTT’DEN İSTANBUL VE KONYA’DA 
MEVLANA HAFTASI’NA ÖZEL PUL 
SERGİLERİ

SPECIAL STAMP EXHIBITIONS FOR 
MEVLANA WEEK IN ISTANBUL AND 
KONYA BY PTT
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Büsra Kaplan.

BOZA: BİR ŞİŞE TARİH, 
BİR BARDAK ŞİFA

BOZA: A BOTTLE OF HISTORY,  
A BOTTLE OF REMEDY

Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Ben Cengiz Ürkmez, 42 yaşındayım. Yaklaşık yirmi 
beş yıldır bu işle meşgulüm. Eyüp’te doğdum, 
yerlisiyim buranın. Önceden esnaftık burada, 
baharatçımız vardı. Sonra boza işine girdik. 
Ramazan ayında hurma, sucuk-ekmek, geceleri de 
boza ve salep satardık. Şimdi yirmi dört saat sadece 
boza ve salep satıyoruz. 

Bozacılık eskiden oldukça gözde bir 
meslekken günümüzde popülerliğini yitirdi. 
Sebebi sizce nedir?
Boza kültürünü günümüzde çoğu insan bilmiyor, 
salep ile karıştırıyorlar. Bir de yılın sadece beş-altı 
ayında satıldığı için çabuk unutulabiliyor. Boza 
dendiğinde sadece kış akla geliyor, yazın boza içilm-
iyor maalesef. Ama biz bu algıyı kırmak için yirmi 
dört saat burada satış yapıyoruz.  

Could you please briefly talk about yourself?
My name is Cengiz Ürkmez. I am 42 years old. I have 
been doing this job for nearly twenty five years now. 
I was born in Eyüp. So I am a local. I used to be a 
shopkeeper here, running a spice shop. Then I got 
involved in boza business. At the time of Ramadan, we 
used to sell dates and sujuk sandwich, as well as boza 
and salep at night. I now just sell boza and salep for 
twenty four hours a day. 

Boza vendors used to be quite popular back in the 
day and now they faded into the background. Why 
do you think that is the case?
Most people are not familiar with boza culture 
nowadays. They mistake it for salep. It is easily 
forgotten about as it is available only for five to six 
months a year. Boza is associated with winter. It is 
not drunk in summertime, unfortunately. However, we 

Boza is one of the first delicacies that spring to mind when it is wintertime. 
Extending back to the Ottoman times, this curative beverage had been 

renowned for its street vendors who used to walk down the streets calling on 
people to buy a cup of it at night. While there is not any street vendor, boza 
remains a beverage sought after by every walks of life.  We sat down with a 
shopkeeper named Cengiz Ürkmez who has been selling boza for years in 

Eyüp, İstanbul and talked over boza making.

Kış denince akla ilk gelen tatlardan biri bozadır. Tarihi 
Osmanlı dönemine dayanan bu şifalı içecek, yakın zamana 

kadar akşamları mahalleleri bağırarak dolaşan satıcılarıyla 
ünlüydü. Artık sokak satıcılarına pek rastlanmasa da boza 

halen yediden yetmişe herkesin aradığı bir lezzet. İstanbul’un 
Eyüp semtinde yıllardır boza satan bir esnafla, Cengiz 

Ürkmez ile bozayı ve bozacılığı konuştuk.
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Elimizden geldiği kadar kültürümüzün unutulmaması 
için uğraşıyoruz. Standımızda hem Türkçe hem İngilizce 
açıklamalar bulunuyor. Ayrıca müşteriye kendimiz de 
açıklıyoruz. Bu kültürün devam etmesini çok istiyoruz, 
unutulmaması için elimizden geleni yapacağız.

Alışılagelmişin dışında bir boza türü var mı? 
Tabii. Eskişehir, Ankara, Bursa, Adapazarı gibi 
illerimize ait bozalar var. Her bölgenin kendine özgü 
boza çeşitleri var. Hepsinin sırrı ayrıdır. Ambalajın 
üzerinde “içindekiler” yazar ama asıl sır bozayı 
pişiren ustaya aittir. Bu sırrı paylaşmazlar. 

Boza her yaş gurubuna uygun bir içecek mi? 
Benim iki yaşında oğlum var, ona içiriyorum. 
Ailemden herkes içiyor. Buraya gelen bebeklere 
de anneleri tattırıyor. Emziren anneler için 
faydalı, içinde vitaminler olduğu için sporcular da 
tüketiyor. Tabii, daima dozunda içilmeli. Buraya 
gelen müşterilerden dört beş bardak birden içen 
de oluyor. Kimseye içemezsin diyemeyiz ama bir 
kerede çok fazla tüketilmemesi gerekir. 

Turistler bozayı bizim kadar seviyor mu, 
tüketiyor mu?
Turistler bizden daha iyi biliyor. Bizimkiler boza 
ile salebi karıştırıyor. Bazen müşteri boza istiyor, 
veriyorum, geri gelip ben salep istemiştim diyor. 
Turistler araştırdıkları için ikisi arasındaki farkı daha 
iyi biliyor. Farklı bir lezzet olduğu için çoğu seviyor, 
arada sevmeyen de oluyor tabii. 

Tarihsel süreçte bozanın tadında değişiklik 
olmuş mudur?
Tadında kökten bir değişim olduğunu 
sanmıyorum, çünkü hammaddesi hep aynı. Fakat 
yetmiş-seksen yaşlarındaki büyüklerimiz anlatır; 
ekşimesi için bozayı kömür sobalarının yanına 
koyarlarmış eskiden. Aslında boza ekşi olmalı, 
ekşilik dili yakmalıdır. Boza; darı irmiği, su, şeker 
ve mayadan yapılıyor. Ekşiliği veren mayasıdır. 
Ama günümüzde insanlar bunu bozulmuş 
olarak algıladıkları için pek tercih etmiyorlar. O 
nedenle zamanla tatlandırıcısı artırılmış, daha tatlı 
olmuştur. Bunun dışında bozanın tadı hep aynı, 
büyük bir değişim olmadı. 

Teknoloji geliştikçe boza yapımında, 
paketlemede veya ambalajında değişiklikler 
oluyor mu?
Eskiden boza doğrudan bardaklara konur ve 
içilirdi. Sokak satıcıları mahalle aralarında sattıkları 
zaman kapıya çıkılır, bir kabın içine alınırmış boza. 
Yani satıcı tarafından bir şişeye ya da kaba konarak 
satılmazmış. Günümüzdeyse fabrikalarda yapılıyor, 
paketlemede bir değişim olmadı. Sadece eskiden 
plastik şişede satılırken artık cam şişeye geçildi, 
sağlıklı olmasına daha fazla özen gösteriliyor. 
Fabrikada kazanlarda kaynar, otomatik paketleme 
işleminden geçer, el değmeden paketlenir ve çoğu 
da cam şişede muhafaza edilir. Mahalle aralarındaki 
bozacılar artık pek yok.  

make it available for twenty four hours a day to break 
the mould. We do our best to not let our culture sink 
into oblivion. We offer descriptions in Turkish and 
English on our counter. And we personally explain its 
background to customers. We would like this culture to 
be sustained and we will do our part to make sure it is 
not off the map.

Is there any unconventional type of boza? 
Sure. There are types of boza specific to Eskişehir, 
Ankara, Bursa and Adapazarı. Each city offers their 
unique types. Each has a secret recipe. The package 
features "ingredients" but the true secret belongs to 
chefs who cook boza. They'll never disclose their secret. 

 Is Boza good for any age group? 
I have a two-year old son. I have him drink it. My whole 
family drinks it. Mothers have their children have it 
here. It is good for breastfeeding mothers and athletes 
drink it as it contains vitamins. It goes without saying 
that there should be some moderation. There are some 
customers who drink four or five cups of it. We cannot 
simply tell people to stop drinking it that much but it 
should not be drunk excessively. 

 Do tourists appreciate boza as much as Turkish 
people do? Do they like it?
Tourists know about it better than Turkish people do. 
Turkish people mistake boza for salep. Sometimes 
customers order a cup of boza and I serve it, and then 
they say they actually wanted to order a cup of salep. 

Tourists know the difference as they make research 
about it. Most of them like it as it is something different. 
Of course, there are naysayers, too. 

Has the taste of boza ever changed throughout the 
history?
I do not think there has been any radical change 
in taste since the raw material remains the same. 
However, seventy to eighty year-old elders tell us about 
it: They used to put boza near coal stoves so that it 
would go sour. In fact, boza is supposed to be sour. That 
sourness must feel bitter on tongue. Boza is made of 
millet semolina, water, sugar and yeast. Yeast is what 
makes it sour. However, it is not much preferable as 
people think it is spoiled. So, it has been made sweeter 
in time. Otherwise, boza tastes the same. There has 
been no dramatic change. 

As technology develops, has there been any 
improvement in making or packaging boza?
Boza used to be put in cups and drunk that way. People 
used to come out in the street as vendors went by and 
put it in a cup for themselves. So, it would not be sold in 
a bottle or a cup. They are now made in factories and 
there has been no change in packaging. They would 
be sold in plastic cups before and now it is offered 
in glasses, attaching more importance to making it 
healthy. It is boiled in cauldrons in factories, and then 
automatically packaged and untouched by human 
hands, and most of it is stored in glasses.  
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BOZAYA NEDEN TARÇIN VE LEBLEBİ ATILIYOR?
Osmanlı döneminde padişahlar sakallı ve bıyıklı olduğu için 

bıyıkları içine girmesin diye bozaya leblebi atarlarmış. Bu âdet 
o zamanlardan kalma. Tarçın ise süs amaçlı atılırmış. Fakat 

sonraları şeker hastaları da içebilsin diye bozaya bolca tarçın 
atmaya başlamışlar, yani şifa amaçlı olmuş. Biz de yaşlı ve şeker 

hastası müşterilerimize bol tarçınlı veriyoruz.   

WHY DO PEOPLE ADD CINNAMON AND ROASTED 
CHICKPEAS TO BOZA? 

As they had beard and mustache, Ottoman sultans would 
add some roasted chickpeas to boza so that it would not go 

in. This custom dates back to those times. Cinnamon was for 
decorative purposes. However, people began to add a lot of 

cinnamon to boza so that diabetic patients could drink it, too. 
So, it was for a therapeutic purpose. We serve it with plenty of 

cinnamon for elderly and diabetic customers.   

Çünkü artık marketlerde dahi satılıyor, sokak 
satıcılarına pek gerek kalmıyor. Ama biz 
meydanda doğrudan satış yaptığımız için hâlâ 
satışlarımız yüksek. Burada sirkülasyon fazla, 
gelen ürünler kısa sürede tüketiliyor. Ama 
nostaljisi kalmadı maalesef. 

Günümüzde boza denildiğinde aklımıza sadece 
bir marka geliyor. Farklı bir boza içmek 
isteyenler ne yapmalı? 
Bahsettiğim gibi değişik illere ait bozalar var, her 
yerde satışı olmadığı için çok duyulmamıştır. 
Bunların içeriği hepsiyle aynı değil ve insanların 
damak zevkine en uygun bozayı ancak kendileri 
tadıp anlayabilirler. Çok fazla firma var ama 
hepsinin yapılışları farklıdır; kimi mısırdan, kimi 
darıdan, kimi ise buğdaydan yapar. Bunların 
arasındaki ayrımı ancak müşteri bulur ve zevkine 
uygun olanı içer. 

Boza neden sadece kışın tüketiliyor?
Bunu herkes soruyor. Kışın tüketilir çünkü 
boza aşırı sıcağa gelmez. Soğukta muhafaza 
edilmesi gerekir. Çoğunlukla gece satılması da 
bu yüzdendir. Gece soğuk daha fazla olduğu için 
koşullar daha uygundur. Dikkat ettiyseniz, boza 
sezonu ekim ayında başlar ve mart sonuna doğru 
biter. Aşırı sıcağa, lodosa gelmez. Çabuk fermente 
olur ve ekşime yapar. 

Bozanın bağışıklık sistemimiz üzerindeki 
etkilerinden ve yararlarından bahseder 
misiniz?
Vücudun direncini artırır. Enerji verir, hazmı 
kolaylaştırır. Yemeğin üzerine yense bile mideyi 
rahatsız etmez. Emziren annelere süt yapıcı 
özelliği vardır. İçinde dörtten fazla vitamin çeşidi 
bulunur. İştah açar. Eskiden öksürüğe ilaç niyetine 
kullanılırmış. Benim bildiğim bu kadar ama dahası 
da vardır.

Günümüzde bozanın reklama ihtiyacı var mı?
Reklama çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. 
Zaten yılın beş-altı ayı satışı yapılıyor. Ayrıca 
tarihten gelen kültürel bir içecek olduğu için 
insanlar özlüyor, kışın bozanın çıkmasını 
bekleyenler var. Bu nedenle satışa çıktığında 
tüketimi çok oluyor. Biz yalnızca görsel açıdan 
standımızın doluluğuna, eksik ürün olmamasına, 
vs. çok dikkat ediyoruz.

There is no street vendor of boza anymore. This is 
because it is now old even in supermarkets. There is 
no need for street vendors. However, our sales figures 
are still high as we make direct sales out in the open. 
The circulation is great here. It is consumed at a short 
notice. However, there is nothing nostalgic about it now. 

One single brand springs to mind when it comes to 
boza. What should those willing to give a try to a 
different type of boza do? 
Like I said, there are specific types of boza in some 
cities. Maybe they are not promoted well enough as 
they are not available everywhere. Their ingredients 
are not identical, and it is people who can taste and 
tell the best version of boza for their taste buds. There 
are scores of companies but their way of making it is 
different. Some make it out of corn, some out of millet 
and some others out of wheat. Customers can tell the 
difference and have the one that best fits for their 
personal pleasure. 

Why is boza drunk only in wintertime?
Everyone keeps asking this. It is drunk in winter because 
boza is not good in excess heat. It has to be stored cool. 
That is why it is usually sold at night. Conditions are 
more favorable at night as it is colder. If you pay close 
attention, you can tell that boza starts to be served in 
early October and it is no longer available after the end 
of March. Sweltering heat or southwest wind is never 
good for boza. It is quickly fermented, going sour. 

Could you please talk about the effects and 
benefits of boza for immune system?
It improves body resistance. It provides energy and it 
is digestive. It does not upset one's stomach even if it 
is drunk following a meal. It has a lactogenic effect for 
breastfeeding mothers. It contains more than four types 
of vitamin. It works up appetite. It used to be put to use 
as a coughing remedy. That is all I know but I am sure 
there is more to it.

Do you think boza needs being promoted?
I do not think it is in need of being promoted that much. 
It is sold only for five to six months a year. In addition, 
people long for it as it is a cultural beverage with a 
historical background. So, there are lots of people 
waiting for boza to be out in wintertime. So, it is highly 
consumed when it is made available. We try to make 
sure that our counter is full and there is no shortage of 
the beverage. 
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B. Can Özdemir

Who would not like to curl up like cat and take a nap by 
a stove on a cold winter day? Or who would not dream 
of having some crispy chestnuts cooked on a stove? I 

think one's dreams are divided into two just like clothes 
are: Summer and winter dreams.

Soğuk kış günlerinde kim bir sobanın yanında kedi gibi 
kıvrılıp uyumak istemez ki? Ya da hangimizin hayalinde 
sobanın üzerinde çıtırdayan kestaneler yoktur? Sanırım 

insanın hayâlleri de giysileri gibi ikiye ayrılıyor: Yazlık ve 
kışlık hayaller. 
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KIŞ GÜNLERİNİN 
TEBESSÜMÜ

A WARM SMILE ON A WINTER DAY

Kışlık hayallerimizin alametifarikası soba, 
insanlık kadar eski olsa da tarih boyunca farklı 
şekillerde, farklı yakıtlarla ısıttı bizi. Modern 
şehir hayatıyla birlikte şekilden şekle giren 
soba, aslında temeldeki ısıtma prensibiyle 
yüzyıllar önceki işleviyle aynı işlevi yerine 
getiriyor. Yani siz şekline bakmayın çok.
 
SOBA
Ateşi kullanmaya başlamak insanlık tarihinde 
önemli bir aşamaydı. Bundan çok uzun 
zaman önce, biz henüz mağarada yaşıyorken, 
hayatımıza felaketler ve yıkımlar silsilesi 
olarak giren ateş, zamanla bizim en sadık 
dostlarımızdan birisi oldu. Ateşi ehlileştiren 
âdemoğlu soğuk gecelerde sıcağa, karanlıkta 
ışığa kavuştu. 
 
Koskoca bir Buzul Çağı’ndan başarıyla 
çıkmanın tek yolu ateşi evcilleştirmekti. 
Mağaranın içinde yakılan ateş yemekleri 
pişiriyor, yırtıcılardan koruyor ve ısıtıyordu. 
Ateşten kalan sıcak küller de ilk insanlar için 
iyi bir battaniyeydi.

Stove is the distinctive sign of winter dreams 
and it has warmed us up in various forms and 
shapes throughout the history even though 
it is as ancient as human history. Taking 
various forms with the advent of modern urban 
lifestyles, stove has the same function that it 
did centuries ago based on the fundamental 
principle of heating. So, do not make its form a 
big deal.
 
STOVE
The discovery of fire was a pivotal stage in 
human history. Introduced in the form of a 
range of disasters and catastrophes at the time 
when human beings lived in caves, fire has 
become one of our most faithful allies over time. 
Having tamed fire, mankind began to enjoy 
warmth at cold nights and light in darkness. 
 
The only way to pull ourselves through that long 
Ice Age was to learn how to tame fire. Lighted in 
caves, fire would cook meals, protect people from 
predatory animals and warm us up. The hot ash 
out of fire was a nice blanket for early humans.
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Isınma işi tarih ilerledikçe biçim değiştirmeye 
başladı. İlk ısınma aracı şöminelerdi. Ama 
aklınıza öyle önünde bir hayvan postunun serili 
olduğu, romantik ve sıcak bir ortam gelmesin. 
Mağaraların ve ilerleyen zamanda evlerin ortasına 
açılan çukurda yakılan ateşten bahsediyorum. Bu 
basit formu, dumanın çıkması için tavanda açılan 
bir delik tamamlıyordu. Biraz abartıya kaçarak 
söylersek; bu, tarihin ilk sobasıydı. 
 
M.Ö. 80 yılında, günümüz modern kentlerinin 
ilham kaynağı olan Roma’da, sıcak havanın 
duvarlardan ya da tabandan dolaşmasına olanak 
sağlayacak kanallar yapı mimarisine eklendi. 
Evin yaşam alanları dışında kurulan ocaklarda 
yakılan odunun ya da kömürün dumanı, belirli bir 
kanal sistemiyle evin bütün odalarına dağılıyor ve 
ısınmayı oldukça konforlu bir hale getiriyordu. Bu 
sistem uzun yıllar kullanıldı. M.Ö. 1200’de Güney 
Batı Anadolu Kralı Arzowa, Antalya yakınlarında 
inşa ettirdiği sarayında benzer bir ısıtma sistemi 
kullanmıştı. Buna benzer sistemler günümüzde 
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Heating has transformed in shape throughout 
the history. The earliest heating instrument was 
fireplaces. However, do not imagine one with a 
romantic and warm setting where animal hide is 
laid out. I am talking about fire built in a pit at the 
heart of caves and then houses. This simple form 
was complemented by a hole on the roof to release 
smoke. It may sound exaggeration but it was the 
very first stove in history. 

In B.C. 80, some canals were introduced as a part of 
building architecture to allow warm air to circulate 
through walls or floors in Rome, which inspired the 
foundation of modern cities. The smoke of woods 
or coal burnt in fireplaces outside a house would 
spread throughout each and every room of the house 
by means of a canal system and make heating 
something quite comfortable. This had remained 
in effect for a long while. In B.C. 1200, Arzowa, a 
king in southwestern Asia Minor, introduced a 
similar heating system for his palace built at his 
behest near Antalya. Such systems are still in effect. 

hâlâ kullanılıyor; gelgelelim bu sistemin 
duman ve sıcak hava akımından buhar ve 
sıcak suya geçmesi 1907 yılını buldu. 
 
Avrupalılar jeotermal suları ısınma için 
kullanabileceklerini 1332 yılında Fransa’nın 
bir kasabasında keşfetti. Sistem Roma’dakine 
oldukça benziyordu. Tek fark; bu kez sıcaklık 
doğal yollardan elde ediliyordu. 
 
Ocaktan bağımsızlaşan gerçek sobanın 
asıl mucitleri Kuzeyliler olsa da ilk dökme 
demir soba 1642 yılında Amerika’da yapıldı. 
Tanzimat’la birlikte İstanbul’a gelen sobalar 
oldukça rağbet gördü ve devlet dairelerinde 
de kullanılmaya başlandı. Osmanlı, 1877 
tarihli Belediye Kanunu’yla soba borularının 
saçaklardan yukarıya doğru uzatılmasını bir 
zorunluluk haline getirdi. 
 
ISINMANIN MODERN HALİ  
Sobalar katı ve sıvı yakıtları kullanarak 
mekânlarımızı ısıtırken, 1894 yılında Johann 
Vaillant ısınmada çığır açtı. Doğalgazın 

However, it was not until 1907 that this system, 
which used to operate on smoke and warm air, 
began to rely on steam and hot water.

In 1332, the Europeans discovered in a French 
town that they could use geothermal water for 
heating purposes. The setup was quite similar 
to the one in Rome. The only difference was the 
supply of warmth through natural means. 

The true inventors of stove that worked 
independently of any fireplace are the Nordic 
people while the earliest cast iron stove was 
manufactured by the United Colonies (modern-
day U.S.) in 1642. Imported to Istanbul in the 
aftermath of the proclamation of the Imperial 
Edict, stoves attracted great interest and the 
government offices began to use them. The 
Ottoman Empire made it mandatory for stove 
pipes to be extended upwards off eaves upon the 
introduction of the Municipal Act in 1877.  

MODERN VERSION OF HEATING 
Stoves warmed up our residences by solid and 
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yakılmasıyla ısıtılan suyun kapalı 
borular içinde taşınması, önce 
banyo alışkanlıklarımızda, daha 
sonra kişisel mekanlarımızı 
ısıtmamızda köklü değişikliklere 
neden oldu. Hâlen hemen 
hemen hepimizin evinde yer alan 
kombiler, ısınmanın modern hali 
olarak vazgeçilmez bir konumda.   
 
1922 yılına gelindiğinde Wills H. 
Carrier, centrifugal refrigeration 
machine’yi icat etti. Bu buluş, 
ısınma sistemlerindeki ikinci 
devrim niteliğindeydi. İlk olarak 
tiyatro salonlarında boy gösteren 
klima, 1950’ye geldiğimizde split 
halleriyle evlerimizdeki yerini aldı. 
 
IŞIKLA ISINMAK
1800’lü yıllarda icat edilen fakat 
son yıllarda iyice popüler olan 
infrared ısıtıcılar, ışığın ısıyı 
taşıması prensibine dayanıyor. Sir 
Frederic William Hearschel’in renk 

The Earth 
underwent the 
last glacial age 
2558 years ago. 
Three out of four 
animals on Earth 
were perished 
during that cold 
epoch.

2,558 yıl önce 
Dünya son 
Buzul Çağı’nı 
yaşadı. Bu soğuk 
çağda dünya 
üzerinde yer 
alan hayvanların 
dörtte üçü yok 
oldu.

liquid fuel while Johann Vaillant 
broke a new ground for heating 
back in 1894. The transfer of water 
heated by gas through closed pipes 
transformed our bathing habits 
first and went on to bring about 
radical changes in heating private 
residences. Central heating boilers, 
which almost all of us have at home, 
are now an integral part of modern 
version of heating.

In 1922, Wills H. Carrier invented the 
centrifugal refrigeration machine. 
This invention was a second 
revolution for heating systems. Put 
to use in theater halls to begin with, 
split-type air conditioners began to 
make the scene in households in 1950.
 
HEATING BY LIGHT
Invented in 1800s and made quite 
popular in recent years, infrared 
heaters rely on the principle of heat 
transfered by light. As Sir Frederick 

tayflarının ne oranda ısı taşıyabileceğini ve bu 
ısının kullanılabilir olup olmadığını araştırırken 
keşfettiği bu sistem, endüstriyel alanda önemli bir 
ihtiyacı karşılıyor. 
 
İnfrared ışıklar, güneş ışınlarının 0,76-300 
mikrometre dalga boyu aralığında olan ışıklardır. 
Güneşin batışı ve doğuşu sırasında gördüğümüz 
bu turuncu ışıklar, havayı bir aracı olarak kullanıp 
sadece objeleri ısıtarak büyük bir avantaj sağlıyor.

ISINMAK HERKES İÇİN 
Cep sobaları, elektrikli battaniyeler, el sobaları 
derken ısınmak giderek kişiselleşiyor. Bizim gibi 
dört mevsimi ve bu mevsimlerden yazı doyasıya 
yaşayan memleketler için doyasıya ısınmak, yazın 
gelmesine sabretmek demek. Fakat ya kuzey 
ülkeleri için? Yaşadığınız en soğuk kışta ne kadar 
üşüdüğünüzü düşünün. Kışın buz gibi havasında 
sıcacık bir soba kimi tebessüm ettirmez? 
Yaşadığımız mekânların ısısını ayarlayabiliyor 
olmamız bize büyük bir konfor sağlıyor, fakat 
hızla değişen küresel iklimde bu konfora erişmek 
giderek güçleşecek gibi görünüyor. 

William Herschel studied on to what extent the 
chromatic spectrum could transport heat and 
whether that heat could be put to use, he discovered 
a system that would later meet a substantial need in 
industrial terms. 

Infrared band extends from about 300 microns to 
0.76 microns. The orange lights that we get to see 
during sunrise and sunset use air as an instrument 
and offer a great advantage, heating objects only.

HEATING FOR ALL 
Heating has become tailor-made in forms of pocket-
sized stoves, electric blankets and portable stoves. 
Heating to the fullest stands for biding time for 
the arrival of summertime in countries like Turkey 
where one can enjoy four seasons and summer in 
particular. Who would not crack a smile, taking 
a seat near a nice and warm stove on an icy cold 
winter day? The fact that we have control over 
heating in wherever we live brings a great deal of 
comfort for us whereas it seems that it is going to 
more and more challenging to enjoy that comfort 
given the ever-changing global climate. 
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Talha Kabukçu

DÜNYANIN SOĞUK NOKTALARI:  
KUTUPLAR

Cold Spots of the Earth: The Poles

Last month we went up north and took a tour across 
Norway in company with spectacular views. As winter 
is still around, we take our readers on another trip for 

somewhere a little bit colder this time. If you are all 
set, let's set off for the North and South poles that are 
home to the glacial oceans, polar bears, penguins and 

intriguing everyday life. 

Geçtiğimiz ay kuzeye çıkmış, harika manzaralar eşliğinde 
Norveç’i gezmiştik. Kış günleri devam ederken, siz değerli 
okurlarımızı bu kez biraz daha soğuk yerlere götürüyoruz. 
Hazırsak; buz denizleri, kutup ayıları, penguenleri, ilginç 

gündelik yaşantılarıyla Kuzey ve Güney kutuplarına doğru 
yolculuğumuza başlayalım.
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KUZEY KUTBU
Dünyanın en kuzeyindeki idari bölgede, 
Svalbard’dayız: 1596 da yılında Hollandalı Willem 
Barents tarafından keşfedilen bu adada uzun 
süre hiçbir insan yaşamamıştı. Fakat 20. yüzyılın 
başlarında fark edilen kömür yatakları nedeniyle 
işler değişti: Amerikalı kömür madencileri ile 
birlikte burada bir yerleşim yeri kuruldu. 1906’da 
kömür madeni işletmesini kuran John Munro 
Longyear’ın getirdiği işçilerle adada insan 
yaşamı başladı. Zamanla, kömür yataklarının 
tükenmesiyle birlikte adaya duyulan ilgi de 
giderek azaldı. Ancak son yıllarda fazla tercih 
edilmeyen, henüz keşfedilmemiş rotaların rağbet 
görmesiyle Svalbard yeniden revaçta. Aynı 
zamanda burası, büyük yolcu gemilerinin en 
önemli uğrak noktalarından bir haline geldi. En 
kuzeyde bulunan yerleşim yeri olmasının yanı 
sıra adayı çekici kılan başka birçok özelliği var. 
Güney Kutbu’na doğru yol almadan önce, gelin 
bu ilginç adaya daha yakından bakalım:  

THE NORTH POLE
We are in Svalbard, the northernmost administrative 
territory in the world. Discovered by the Dutch in 
1956, this island had not been populated by anyone 
for a long time. However, things changed in early 
20th century upon the exploration of coal deposits. A 
settlement was established here with American coal 
miners.  Having founded a coal mining business 
back in 1906, John Munro Longyear brought in some 
workers and that was how life came to being on 
the island. The interest in the island faded away in 
time as the coal deposits were exhausted. However, 
Svalbard is now in vogue again as people have taken 
a greater interest in unchartered territories and 
unexplored destinations in recent years. In addition, 
this has grown into a major beaten track for massive 
passenger liners. Apart from being the northernmost 
settlement on Earth, it also boasts other interesting 
qualities. Let's take a closer look at this interesting 
island before heading for the South  Pole.
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1. Tohum Ambarı: “Kıyamet Ambarı” olarak da 
bilinen bu özel alan için çalışmalar 1983 yılında 
başladı. 2008 yılında açıldıktan sonra Svalbard 
adının duyulmasında önemli rol oynayan ambar, 
yerin yaklaşık 120 metre altına inşa edildi. Bu 
ambarı inşa etmekteki amaç, dünya üzerinde 
bulunan bütün bitkilerin tohumlarını saklamak. 
Olası bir felaketten sonra bitkilerin tekrar hayata 
dönmesi için tohumlar eksi 18 derecelik bu 
mahzende korunuyor.  

2. Svalbard’da insandan çok kutup ayısı yaşıyor. 
İnsan nüfusunun 2600 civarında olduğu adadaki 
kutup ayısı sayısının 3000’in üzerinde olduğu 
tahmin ediliyor.  

3. Kutup ayılarından kaynaklanan tehlike 
nedeniyle şehir merkezinin dışına yapılacak 
geziler için izin alınması gerekiyor. Geziler 
esnasında turistlere silahlı görevliler eşlik ediyor.  

4. Adada ölmek ve doğmak yasak. Bu kanun 

1. Seed Vault: The efforts were kicked off in 1983 for 
this unique space also known as "Doomsday Vault". 
Playing a major role in helping Svalbard making a 
name for itself upon its launch in 2008, the vault is 
built nearly 120 meters below the ground. The reason 
behind the erection of the vault is to store the seeds of 
all the plants available on Earth. The seeds are stored 
at this vault at minus 18°C to have plants re-cultivated 
following a potential apocalypse. 

2. There are more polar bears than human beings 
in Svalbard. Populated by 2600 people, the island is 
estimated to host over 3000 polar bears. 

3. One has to get permission for any non-urban trip as 
polar bears pose a risk. Tourists are accompanied by 
armed officers during their trips. 

4. It is forbidden to die and be born on the island. This 
rule may sound surreal when you first think about it. 
However, it is just a drastic measure taken to prevent 
diseases. Bodies buried in Svalbard do not rot due to 

weather conditions. That is why viruses keep 
residing in bodies that carry diseases. Bodies 
are sent to Norway for burial. In the same 
vein, women who are about to give birth are 
referred to Norway.  

5. The island is also home to a ghost town. 
There is someone who has accompanied 
tourists since 2012 in Pyramiden where 
miners used to live during the Soviet times.  
While it was a prestigious site to work under 
the Soviet reign, it morphed into a ghost town 
in time after coal mining operations ceased 
to exist. 

No visa is required to visit the island. 
However, a trip by plane to the island 
requires a layover from Oslo. So, a Norwegian 
visa must be obtained. Other than flights, 
tourists visit the island by large passenger 
liners and spend a vacation to remember in 
the northernmost spot of the world. 
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ilk duyduğunuzda kulağınıza biraz 
gerçeküstü gelebilir. Fakat aslında 
hastalıkları önlemek için alınmış 
ciddi bir önlemden ibaret. Svalbard’da 
toprağa gömülen cesetler hava 
koşullarından dolayı çürümüyor.  
Bu nedenle hastalık taşıyan 
bedenlerde virüsler de yaşamaya 
devam ediyor. Cesetler defin için 
Norveç’e gönderiliyor. Aynı şekilde, 
doğumu yaklaşan insanlar da Norveç’e 
gönderiliyor.   

5. Adada bir de hayalet şehir bulunuyor. 
Sovyetler döneminde maden işçilerinin 
yaşadığı Pyramiden’de 2012 yılından beri 
gelen turistlere eşlik eden bir kişi var. 
Burası Sovyetler döneminde çalışmak 
için oldukça prestijli bir bölgeyken, 
kömür çıkarma faaliyetleri durduktan 
sonra zamanla hayalet şehre dönüşmüş. 

Adaları ziyaret etmek için vizeye gerek 
yok. Fakat uçakla ulaşım için Oslo’dan 
aktarma yapmak gerekiyor, bu nedenle 
Norveç vizesi şart.  
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Dünya Bizim Evimiz
The World is Our Home

THE SOUTH POLE
After taking a look at how life is like in the North, 
let's head for the South Pole a.k.a Antarctica. 
Ranking the fifth among 7 continents in terms 
of size, Antarctica is larger than Europe and 
Australia. It is a place open for visits just like 
the North Pole is. There are lots of rumors going 
around about how it is forbidden to visit or take 
a tour in Antarctica. However, travel companies 
organize tours for the continent in package deals. 
You can get on the mainland, spend the night 
camping outside, and watch baby penguins lie 
down on rocks. Antarctica is one of the major 
destinations where penguins live. Contrary to the 
popular belief, penguins do not inhabit in both 
poles. While it varies by location, you can usually 
see small-sized penguins jumping into the water 
for hunting in the South Pole. 

The residents of Antarctica are not local folks. It is 
home to nearly 1000 researchers from all around 
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Uçak dışında, turistlerin sıklıkla tercih ettiği 
büyük yolcu gemileriyle de adayı ziyaret edebilir, 
dünyanın en kuzeyinde unutulmaz bir tatil 
geçirebilirsiniz. 
 
GÜNEY KUTBU
Kuzey’de yaşamın nasıl olduğuna baktıktan sonra 
Güney Kutbu’na, yani Antarktika’ya gidebiliriz. 
7 kıta arasında yüzölçümü bakımından 
beşinci sırada yer alan Antarktika, Avrupa 
ve Avustralya’dan daha büyük. Tıpkı Kuzey 
Kutbu gibi ziyaret edilebilen bir yer aslında. 
Antarktika’yla ilgili gitmenin ya da gezmenin 
yasak olduğuna dair birçok söylenti var. Fakat 
kıtaya tur şirketleri tarafından paket programlar 
halinde geziler düzenliyor. Bu seyahatlerde 
anakaraya çıkabilir, geceyi kamp yaparak 
dışarıda geçirebilir, kayaların üzerinde yatan 
yavru penguenleri görebilirsiniz. Antarktika, 
penguenlerin yaşadığı önemli bölgelerden bir 
tanesi. Sanılanın aksine, penguenler her iki kutup 
bölgesinde de yaşamıyor. Bölgeden bölgeye 
değişiklik göstermekle birlikte, Güney Kutbu’nda 
genel olarak avlanmak için suya atlayan küçük 
penguenleri görebilirisiniz. 
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Dünya Bizim Evimiz
The World is Our Home

Antarktika’da yaşayan 
insanlar yerel halk değil. 
Burada bilimsel çalışmalar 
için farklı ülkelerden 
gelmiş yaklaşık 1000 
araştırmacı bulunuyor. 
2019 yılının başında 
Türkiye de Antarktika’da 3 
yıl boyunca hizmet verecek 
olan bilim üssünü kurdu. 

Antarktika’da bulunan 
buzul tabakasının 
ortalama kalınlığı 1,6 
kilometre. Kıtanın %98’i 
bu buzul tabakasıyla 
kaplı. Kış döneminde 
buzul tabakasının alanı 18 
milyon kilometrekareye 
kadar çıkıyor. Kuzey 
Kutbu’yla arasındaki 
önemli farklardan biri de 
bu coğrafi yapısı. Burada 
insanların ömür boyu 
yaşamasına elverişli 
bir ortam bulunmuyor. 
Antarktika aynı zamanda 
dünyanın en kurak yeri 
olan McMurdo Vadisi’ne 
de ev sahipliği yapıyor. 
Teknik olarak çöl kabul 
edilen bu bölgede 
rüzgârın hızı saatte 300 
kilometrenin üzerine 
çıkabiliyor. Vadi aynı 
zamanda 2 milyon yıldır 
yağış almıyor.
 
Antarktika’nın diğer bir 
özelliği, hiçbir ülkenin 
kontrolünde olmaması. 
Kıta sadece bilimsel 
çalışmalar için kullanılıyor. 
Adada maden aramak 
ve koloni faaliyetleri 
yapmak yasak. Ayrıca 
penguenlere beş metreden 
fazla yaklaşmak da 

the world to engage in 
scientific studies. In early 
2019, Turkey established a 
scientific hub in Antarctica 
to serve for 3 years. 

The ice cap in Antarctica 
is 1.6 kilometers thick 
on average. 98% of the 
continent is covered by 
ice caps. The size of the 
ice cap goes up to 18 
million square meters in 
wintertime. Geographical 
trait is one of the most 
important differences 
between the North Pole 
and the South Pole. There 
is no adequate setting for 
people to live here for a 
lifetime. Antarctica is also 
home to the McMurdo 
Valleys, which are the 
world's driest spots. 
Wind blows as fast as 
300 kilometers per hour 
around here, which is 
technically considered a 
desert. The valleys have 
seen no rain for 2 million 
years.

Another trait of Antarctica 
is that it is under no 
country's control. The 
continent is solely for 
scientific studies. It is 
forbidden to explore 
mine and engage in 
colonial activities on the 
island. In addition, one 
has to remain at least 
five meters away from 
penguins. Penguins may 
come near you whereas 
making a move toward 
them is construed as an 
offense. The continent also 

Ranking the 
fifth among 7 
continents in 
terms of size, 
Antarctica is 

larger than 
Europe and 

Australia.

7 kıta arasında 
yüzölçümü 

bakımından 
beşinci sırada 

yer alan 
Antarktika, 

Avrupa ve 
Avustralya’dan 

daha büyük.

attracts tourism activities and scientific studies 
while an extraordinary effort is exerted to avoid 
disturbing the wild life. 

Both continents are among the world's coldest 
spots. As scientific studies are underway in the 
South Pole, some pretty towns populated by 
people in colorful houses inhabiting alongside 
polar bears await you. Here are a few reminders 
for those interested in taking a trip there: 

You should opt to wear coats and shoes that 
are usually worn by mountain climbers in an 
effort to minimize the adverse effect of weather 
conditions. And make sure you bring along your 
sunglasses. It will be good for your eyes as it is 
white all over the place. If you take photos by 
your mobile phone, we would recommend you to 
buy a professional camera. This is because some 
mobile phones shut down in cold as if they are 
feeling cold. 
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yasak. Penguenler size doğru gelebilir fakat 
sizin onlara doğru hareket etmeniz suç kabul 
ediliyor. Bölgede turizm ve bilimsel faaliyetler 
gerçekleştirilirken doğal yaşama zarar vermemek 
için olağanüstü çaba sarf ediliyor. 

İki Kutup da dünyanın en soğuk bölgeleri 
aslında. Güney’de bilimsel faaliyetler devam 
ederken Kuzey’deki renkli renkli evlerinde, 
kutup ayılarıyla yaşayan insanların olduğu 
şirin kasabalar sizleri bekliyor. Bu yolculuklara 
çıkmayı planlayanlar için küçük hatırlatmalarda 
bulunarak seyahat yazımızı tamamlıyoruz. 

Hava şartlarının etkisini asgari düzeye indirmek 
için dağcıların kullandığı özel mont ve 
ayakkabıları tercih edebilirsiniz. Bunun yanında, 
güneş gözlüklerini de ihmal etmeyin. Her yer 
beyaz olduğu için gözlükler size iyi gelecektir. 
Eğer fotoğraflarınızı telefonla çekiyorsanız 
profesyonel bir makine almanızı öneririz. 
Çünkü bazı telefonlar, üşüyormuş gibi, soğukta 
kapanıyor. 
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Binlerce yıl avcılık veya ulaşım amacıyla yapılan 
kayak, günümüzde pahalı ve elit bir spor haline geldi. 
Çocukluğunu dik yokuşlu sokaklarda geçirenler 
kışı büyük bir heyecanla beklerdi. Çünkü kış, kar 
demekti; kar ise sokakların kayak pistine dönmesi. 
Karın yağmasıyla poşetini, leğenini alan sokağa koşar, 
sokağın başından aşağıya kayardı. Dik sokaklar, 
Türkiye’de çoğu insanın kayak sporuyla tanıştığı ilk 
yerdi. Dünyanın kayakla tanışması ise bundan binlerce 
yıl önce olmuştur.  

Yaklaşık 5000 yıl önce insanların hayatına giren 
kayak, neredeyse bütün icatlar gibi ihtiyaçlardan 
doğmuştu: Kar yağışının fazla olduğu Moğolistan 
ve Sibirya’da ortaya çıktığı tahmin edilen kayak, 
ilk olarak avcılar tarafından kullanıldı. İlerleyen 
zamanlardaysa İskandinavya üzerinden Avrupa ve 
Anadolu’ya ulaştı. Kayak malzemeleri, avcılık dışında 
askerî amaçlarla da kullanılıyordu. 
Kayağın bir spora dönüşmesi ise 1800’lü yıllara 
rastlıyor. 1866 yılında Norveç’in Cristina şehrinde 
düzenlenen kayak turnuvaları, kayak sporunun 
başlangıç tarihi olarak tespit edilebilir. Epeyce rağbet 
gören bu turnuvaların ardından 1879’da Oslo’da, daha 
büyük çaplı bir müsabaka düzenlendi. Spora duyulan 
ilginin giderek artması neticesinde, 1924 yılında 
Uluslararası Kayak Federasyonu kuruldu ve kayak 
sporu uluslararası bir statüye kavuştu: Uluslararası 
Kayak Federasyonunun kuruluşunun ardından Kış 
Olimpiyatları’na dahil edilmiştir.  

Kayak sporunun profesyonelleşmesiyle birlikte farklı 
disiplinler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Her bir 
disiplin, farklı stil ve kurallara sahiptir. Halihazırda, 
Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından belirlenen 
altı farklı kayak disiplini bulunmaktadır.

Spor
Sport

Mücahit Burak Bagce

Having been performed for hunting or transportation 
purposes over thousands of years, ski has grown into 
an expensive and elite sport. 
Those who spent their childhood in streets with steep 
slopes would wait for the advent of winter in great 
excitement. This was because winter meant snow and 
snow meant streets turning into ski tracks. As it snowed, 
people would bring plastic bags and washbowls to take 
to the streets and slide down a slope. Steep streets were 
where most people in Turkey would be introduced to 
skiing for the first time. The world's encounter with skiing 
took place thousands of years ago. 
Having come into being nearly 5000 years earlier, 
skiing emanated from a necessity just like almost 
any other invention did. Estimated to have originated 
in Mongolia and Siberia where heavy snowfall is 
common, skiing was first adopted by hunters. It made 
its way to Europe through the Scandinavia and to 
Asia Minor later on. Skiing equipment was also worn 
for military purposes other than hunting. 
The transformation of skiing into a sport coincides 
with 1800s. Organized in the town of Cristina, 
Norway back in 1866, skiing tournaments are billed 
as the point of origin for skiing as a sport. In the 
aftermath of the widely-acclaimed tournaments, 
a larger-size competition was held in Oslo in 1879. 
As the interest in the sport exponentially grew, the 
International Ski Federation was founded in 1924, 
and skiing acquired an international status.  It 
became a part of the Winter Olympics upon the 
foundation of the International Ski Federation.
As skiing went professional, various disciplines began 
to come to light. Each discipline comes with a unique 
style and set of rules. There are currently six different 
skiing disciplines designated by the International Ski 
Federation.

KAYGAN ZEMİNDE 
DENGEDE KALMAK: KAYAK

MAINTAINING BALANCE 
ON A SLIPPERY SLOPE: SKI
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Kayak disiplinleri arasında en popüler olanların başında Alp Kayak Disiplini geliyor. Kabaca 
“yokuş aşağı kaymak” şeklinde tarif edilebilecek bu disiplinde; “İniş”, “Slalom”, “Dev Slalom”, 
“Super G”, “Kombine” ve Süper Kombine” olmak üzere altı farklı yarışma türü vardır.

Alpine Skiing is one of the most popular skiing disciplines. Roughly billed as "sliding down a 
slope", this discipline comes with six different types of race: "Downhill", "Slalom", "Giant Slalom", 
"Super G", "Combined" and "Super Combined".

İNİŞ
Alp Kayak Disiplininde en uzun piste sahip 
olan “İniş” yarışı, diğer yarışma türlerine göre 
minimum dönüş hareketi içerir. Kayakçıların 
tek iniş hakkı vardır. Amaç, yarış pistini en kısa 
sürede ve en hızlı şekilde tamamlamaktır. 
  
SLALOM
En kısa pistte, en fazla dönüş hareketi 
içeren yarışmadır. İki tur olarak düzenlenen 
yarışmaların ilk aşamasında her kayakçı bir iniş 
yapar. İlk inişlerin tamamlanmasının ardından 
pist sıfırlanır ve kapı pozisyonları değiştirilir. 
Aynı gün ikinci tura kalan kayakçılar, birer iniş 
daha yaparlar. İki inişinin toplam süresi en kısa 
olan üç kayakçı, yarışmayı kazanır. 
 
DEV SLALOM
“Slalom” yarışmalarına benzer. Ancak pist, 
daha yüksek hızda kaymaya imkân vermesi 
için daha uzundur. Slalom yarışmalarına göre 
daha az kapıya ve daha geniş dönüşlere sahiptir. 
Kayakçılar aynı günde ve aynı pistte iki farklı 
iniş gerçekleştirir. Her iki iniş zamanı toplanır 
ve pisti en kısa sürede tamamlayan ilk üç 
kayakçı yarışmayı kazanır.  

SUPER G
Super G pistleri; “İniş” pistlerinden daha kısa, 
“Dev Slalom” pistlerinden daha uzundur. 
Kayakçılar tek iniş yapar ve en başarılı süreyi 
yapan üç kayakçı yarışmada birinci olur.  

KOMBİNE
Bu yarışmada kayakçılar bir “İniş” ve iki 
“Slalom” inişi yapar. Tüm yarışma zamanları 
toplanır ve en kısa süreyi yapan üç kayakçı 
kazanır. Kombine’deki “İniş” ve “Slalom” pistleri 
normal boyutlarından daha kısadır.   

SÜPER KOMBİNE
Süper Kombine’de bir “Slalom” ile bir “Super G” 
ya da bir “İniş” yapan kayakçıların performans 
süreleri birbirine eklenir ve toplanır. Toplam 
süresi en düşük olan üç kayakçı kazanır.

KROS KAYAĞI 
Kros Kayağı’nı Alp Kayağı’ndan 
ayıran en temel özellik, bağlamalardır: 
Alp Kayağı’nda kayakçının ayağının 
tamamı kayağa bağlıyken, Kros 
Kayağı’nda kayakçının ayağı 
kayağa sadece parmak uçlarından 
bağlıdır. Böylece kayakçı eğimli 
alanları inebilir ve çıkabilir. 
Halbuki Alp Kayağı’nda kayakçı 
eğimlerle yetinmek zorundadır. Kros 
Kayağı’nda sporcular, bitiş çizgisine 
en kısa sürede ulaşmaya çalışır. Bu 
disiplinle ilgilenmek isteyenlerin 
öncelikle dayanıklılığını artırması 
gerekmektedir. 

KAYAKLA ATLAMA
Kayakla Atlama’da hem bireysel 
hem de takım halinde düzenlenen 
yarışmalar yer alır. Her sporcunun iki 
atlayış yaptığı bireysel müsabakalarda 
en yüksek skora ulaşan kayakçı, 
yarışmanın birincisi olur.   

NORDİK KAYAK 
“Kros Kayağı” ve “Kayakla Atlama” 
disiplinlerinin birleşimiyle ortaya çıkan 
bu kategoride üç farklı dal bulunur. 
Yarışmanın kazananı, “Kros” ve 
“Atlama” sonuçlarının hesaplanmasıyla 
belirlenir. Bu disiplindeki her dalın ayrı 
kuralları vardır.  

SERBEST KAYAK
Dönüşler, atlamalar ve türlü estetik 
hareketlerden oluşan Serbest Kayak’ta; 
sporcular, moguller üzerinden kayarak 
havada spin atarlar. Puanlamanın 
ardından kazanan sporcu belirlenir.  

SNOWBOARD
Kayak disiplinleri arasında en 
çok bilinen stillerden biri olan 
Snowboard’ta, klasik iki ayaklı 
kayaklar yerine tek bir tahta kayak 
kullanılır. Son yıllarda herkesçe 
tanınan ve özellikle gençler tarafından 
tercih edilen bu kayak disiplininde, 
denge çok büyük önem taşıyor.

CROSS COUNTRY 
The main difference between cross 
country and alpine skiing is about 
bindings. Skiers of alpine skiing 
have their feet bound to the ski 
while skiers of cross country have 
their tiptoes bound to the ski.  This 
allows a skier to slide up and down 
a slope. However, skiers of alpine 
skiing have to make do with slopes. 
Skiers of cross country try to make 
it to the finish line in the shortest 
time possible. Those who would like 
to take up this discipline need to 
enhance their stamina first.

SKI JUMPING
For ski jumping, which is a discipline 
only men race in, both individual 
and team competitions are held. In 
individual competitions where each 
athlete jumps twice, the skier with 
the highest score ranks the first. 

NORDIC SKIING 
As a combination of cross country 
and ski jumping, this discipline has 
three sub-disciplines. The winner 
is named based on the results of of 
cross country and ski jumping races. 
Each sub-discipline has its own 
rules. 

FREESTYLE SKIING
Athletes spin in the air going over 
moguls in freestyle skiing, which 
is composed of flips, jumps and 
various esthetic moves.  The winner 
is named based on scoring.

SNOWBOARDING
Skiers use one single board in 
snowboarding, which is one of the 
top renowned styles among skiing 
disciplines, rather than classic 
two-foot skis. Balance is of capital 
importance in this skiing discipline, 
which has been quite popular and 
widely appreciated by young people 
in recent years. 

DOWNHILL
"Downhill", which boasts the longest track in alpine 
skiing, features fewer turns than other types of races. 
Skiers have one shot to slide down. The goal is to slide 
down as quickly as possible and cover the track in the 
shortest possible time.   

SLALOM
It is the race held in the shortest track with the 
maximum number of turns. The first round of 
competitions, which are held in two rounds, is for sliding 
down for each skier. The completion of first downhill is 
followed by the track being reset and positions of gates 
being changed. Skiers making it to the second round 
slide down once again on the same day. Top three skiers 
with the shortest total time of two runs of downhill win 
the competition.  

GIANT SLALOM
It is similar to slalom races. However, the track is longer 
so as to allow skiers to ski at a higher speed. It has fewer 
gates and wider turns than slalom races. Events are 
composed of two runs on the same day and on the same 
track. The total length of both runs is added and the top 
three skiers with the shortest time win the competition.  

SUPER G
Super G tracks are shorter than downhill tracks and 
longer than giant slalom tracks. There is one single 
run and the top three skiers with the shortest time 
rank the first.  

COMBINED
Skiers go for downhill and two runs of slalom in this 
race. The total length of all runs is added and the top 
three skiers with the shortest time win the race. Downhill 
and slalom tracks in combined races are shorter than 
normal.   

SUPER COMBINED
Super Combined is composed of slalom and super G 
or a downhill and the performance times of skiers are 
added to one another. The top three skiers with the 
shortest time win the race. 

ALP KAYAK 
DİSİPLİNİ

ALPINE  
SKIING
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Biz, Prof. Dr. Ahmet Türkçapar 
önderliğinde, sağlıklı beslenmek 
isteyen ya da bariatrik ameliyat 
geçirmiş insanlara proteini arttırılmış, 
karbonhidratı azaltılmış, alışılagelmişin 
dışında eşsiz lezzette yemekler 
hazırlamak amacıyla kurulmuş bir 
topluluğuz: Porsiyon miktarları, protein 
ve kalori miktarlarını titizlikle ayarlayan 
2 diyetisyen (İpek Saroğlu ve Dilara 
Çetin), hazırladığımız yemekleri fotoğrafa 
hazırlayan ve çeken Başak Kıpçak, 
yemeklerimizi görücü ile buluşturan 
bloggerımız Hande Alphan Karacaer ve 
en sonunda yemekleri yiyen bir Kreatif 
Direktör (Berk Özler).
 

  
Instagram / bariatrikmutfak

We, Professor. Dr. Under the leadership of 
Ahmet Türkçapar, we are a group that was 
established to prepare foods with unique 
protein, reduced carbohydrate, increased 
protein and reduced carbohydrate to 
people who want to eat healthy or have 
undergone bariatric surgery. Başak 
Kıpçak who prepares and shoots the food 
in the photo, our blogger Hande Alphan 
Karacaer who brings our food together 
with the blind and a Creative Director 
(Berk Özler) who finally eats the food. 
Instagram / bariatrikmutfak (Berk Özler) 
who finally eats the food. Instagram / 
bariatrikmutfak (Berk Özler) who finally 
eats the food.  

Instagram / bariatrikmutfak

TATLI YIYELIM 
TATLI KONUŞALIM

SWEETS FOR 
SWEET TALKERS

Bariatrik Mutfak
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Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden 
kaymaklı ayva tatlısını sizin için 
hafiflettik. 
 
MALZEMELER:
l 2  ayva, soyulmuş  
( ayva kabukları da kullanılacaktır)
l ½ yeşil  elma, rendelenmiş
l 1 su bardağı, 100 g  dut kurusu, toz 
haline getirilmiş 
l 1 çay kaşığı toz tarçın
l 1 adet çubuk tarçın
l 4-5 adet tane karanfil
l Su  
 
ÜZERİ İÇİN:
l 4 tatlı kaşığı labne peyniri
l 1 tatlı kaşığı bal
l 1 çay kaşığı pekmez

TARİF:
l Ayvaların kabuğunu soyup 
ortadan ikiye ayırın. Çekirdekli 
kısımlarını bir kaşık yardımı ile 
temizleyip oyuk açın. 
l Rendelenmiş elmayı tarçın ile 
karıştırın. Toz dut kurusundan bir 
parça bu  karışıma ekleyin.
l Elmalı harcı ayvaların ortasına 
bölüştürün.
l Ayva kabuklarını tencerenin dibine 
dizin ve ayvaları yerleştirip kalan dut 
kurusunu da üzerlerine serpiştirin. 
l Tencereye ayvaları geçmeyecek 
kadar su koyun.
l Karanfil ve çubuk tarçını ekleyin.
l 1-2 dakika yüksek ateşte daha sonra 
kısık ateşte ayvalar yumuşayana 
kadar pişirin. 
l Bal ve labne peynirini karıştırıp 
servis için bir tabağa aldığınız 
ayvaların üzerine eşit şekilde 
paylaştırın. 
l Pekmez gezdirerek servise 
hazırlayın.

Quince dessert, which is an 
integral part of wintertime, has 
just been lighter for you. 

INGREDIENTS
l  2 quinces, peeled (skin to be 
used as well)
l  ½ green apple, grated
l  1 cup of water, 100 grams of 
dried mulberry, powdered
l  1 teaspoon of ground 
cinnamon
l  1 cinnamon stick
l  4 or 5 cloves
l  Water 

FOR DRESSING
l  4 dessert spoons of mild 
cream cheese
l  1 dessert spoon of honey
l  1 teaspoon of pekmez (thick 
syrup of grape juice) 
 
 
 

RECIPE:
l  Peel the skins of quinces and 
divide them into two. Clean out 
seeds by a spoon and make 
a pit. l Mix grated apple with 
cinnamon. Add some ground 
and dried mulberry to this mix.  
l Place the apple batter into the 
pits of quinces.
l Place quince skins at the 
bottom of a pot, and put the 
quinces in, and spray the 
remaining dried mulberry on top.  
l Put water into the top up to the 
level that would not be beyond 
the depth of quinces.
l Add cloves and cinnamon stick.  
l Cook it for a couple of minutes 
at high heat and then at a low 
heat until the quinces soften. 
l Stir honey with mild cream 
cheese and pour it onto the 
quinces. 
l Drizzle some pekmez on top to 
serve.

BESIN DEĞERLERI  
Besin Değerleri (1 porsiyon için ) 
Kalori: 165

 
Protein (g): 1.5
Karbonhidrat (g): 33

Nutritional Values 
 (For 1 portion):
Calorie: 100

 
Protein (gr.): 10.5
Carbohydrate (gr.): 3

4 PORSİYON - 4 SERVINGS

AYVA TATLISI CENNET HURMALI KUP

QUINCE DESSERT

Trabzon hurması veya akdeniz hurması olarak 
da adlandırılan bu nefis meyve ile kat kat lezzet. 

MALZEMELER:
l 2 olgun cennet hurması
l 4 ceviz, iri kıyılmış
l tarçın, miktarı arzuya göre
l 8 yemek kaşığı  süzme yoğurt
l 1 tatlı kaşığı bal
l 2 tatlı kaşığı tahin 

TARİF:
l Cennet hurmalarını soyup irice doğrayın veya 
çatal ile ezin.
l Tarçın ve cevizi hurmaya ekleyip karıştırın. 
(Az miktar cevizi süslemek için ayırabilirsiniz.)
l Diğer tarafta bal ve yoğurdu çırpma teli ile 
karıştırın. 
l Kaselere önce hurma karışımı, sonra yoğurt 
olacak şekilde kat kat koyun.
l Son olarak tahini gezdirip ceviz ile süsleyerek 
servis yapın. 

CUP WITH ORIENTAL PERSIMMON
This is a dessert with layers of delicious fruit called 
oriental persimmon also known as kaki.

INGREDIENTS
l 2 ripe oriental persimmons
l 4 walnuts, coarsely ground cinnamon, amount 
optional
l 8 tablespoons of strained yogurt
l 1 teaspoon of honey
l 2 teaspoons of tahini 

RECIPE:
l Peel the persimmons, chop them roughly or 
mash them with a fork.
 l Add cinnamon and walnuts and stir them well.
(You may want to spare some walnuts for dressing)
l Mix and whisk honey with yogurt.
l Place the persimmon batter into cups first and 
then add layers of yogurt mix.
l And drizzle some tahini on top along with 
walnuts to serve.

BESIN DEĞERLERI  
Besin Değerleri (1 porsiyon için ) 
Kalori: 148

 
Protein (g): 8.5
Karbonhidrat (g): 10.5

4 PORSİYON - 4 SERVINGS

Nutritional Values 
 (For 1 portion):
Calorie: 100
Protein (gr.): 10.5
Carbohydrate (gr.): 3
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AVOKADOLU KAKAOLU PUDİNG 

Pişmeyen, enfes kıvamlı, 10 dakikada 
hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı. 
 
MALZEMELER:
l 1 olgun avokado
l 1 orta boy muz
l 1 tatlı kaşığı kakao
l Hindistan cevizi ve nar (üzerini süslemek için)
 
 

TARİF:
l Avokadonun kabuklarını soyup ikiye bölün ve bir 
kaşık yardımıyla çekirdeğini çıkarıp birkaç parçaya 
bölün.
l Muzun kabuklarını soyun ve parçalara bölün.
l Hazırladığınız avokado ve muzu kakao ile birlikte 
mutfak robotuna koyun.
l Tüm malzemeyi kıvam alıncaya kadar karıştırın. 
l Elde ettiğiniz karışımı kaselere bölüştürerek 1 saat 
kadar buzdolabında bekletin.
l Üzerini hindistan cevizi ve nar taneleriyle süsleyerek 
servis edebilirsiniz. 

ÇİKOLATALI SUFLE

Rafine şeker kullanmadan, 
lezzetinden ödün vermeden 
tam kıvamında bir sufle.

MALZEMELER:
l 4 adet büyük hurma
l ½ çay bardağı süt
l 1 adet yumurta
l 1 küçük boy olgun muz
l 4 tatlı kaşığı kakao
l 3 yemek kaşığı yulaf unu
l 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

TARİF:
l Hurmaları on dakika kadar 
yumuşamaları için sıcak suda 
bekletin ve çekirdeklerini 
çıkarıp süt ile birlikte mutfak 
robotuna koyup püre haline 
getirin. 
l Yumurtanın sarısını 
ve beyazını birbirine 
karışmayacak şekilde 
dikkatlice ayırın.
l Ardından yumurta sarısı, 
muz, kakao ve yulaf ununu da 
karışıma dahil edin.
l Tüm malzemeyi mutfak 
robotunda pürüzsüz bir kıvam 
elde edene kadar karıştırın.
l Ayrı bir kasede yumurta 
beyazını kabartma tozu ile 
köpük olana kadar çırpın. 
l Yumurta köpüğünü, diğer 
karışımın üzerine ekleyin. 
Köpüğü söndürmemek için 
aynı yönde yavaşça spatula ile 
karıştırın. 
l İki adet sufle kabını 
yağlayın, karışımı kaplara 
bölüştürün. 
l Önceden ısıtılmış 180 
derece fırında 12 dakika pişirin 
(pişirme süresi fırınınıza göre 
farklılık gösterebilir)

CACAO PUDDING WITH AVOCADO 

This is an uncooked practical dessert you can make in 10 
minutes with an amazing texture.

INGREDIENTS
l 1 ripe avocado
l 1 medium-sized banana
l 1 teaspoon of cacao
l Coconut and pomegranate (for dressing) 

RECIPE:
l Remove the skins of avocado, divide it into two and take 
out the seed by a spoon and cut into a few more pieces. 
l Peel the banana and cut it into pieces. 
l Put it into a food processor along with avocado and 
cacao. 
l Whisk the whole batter until it has some consistency.  
l Portion out the batter into cups and refrigerate it for 1 
hour. 
l Dress it with coconut and pomegranates to serve.

CHOCOLATE SOUFFLÉ 

This is non-refined sugar chocolate soufflé with the right consistency 
without any compromise on taste.

INGREDIENTS
 l 4 large-sized dates
 l ½ tea cup of milk
 l 1 egg
 l 1 small-sized ripe banana
 l 4 dessert spoons of cacao
 l 3 tablespoons of oat flour
 l 1 teaspoon of baking powder

RECIPE
l Soak the dates in hot water  for 10 minutes until they are soft and 
remove their seeds, put them in a food processor with milk and turn it 
into purée.
l Separate egg yolks from egg whites carefully.
l Add the egg yolk, banana, cacao and oat flour into the mix.
l Stir the whole batter  in a food processor  until it is smooth in texture.
l In a separate bowl, whisk egg whites with baking powder until it is 
foamy.
l Add the eggy foam on top of the other mixture. To avoid bursting the 
bubbles, fold the batter with a spatula slowly in the same direction.
l Grease two cups of soufflé and portion out  the batter.
l Bake them in a preheated at 180°C for 12 minutes.
(Baking time may depend on your oven).

BESIN DEĞERLERI  
Besin Değerleri (1 porsiyon için ) 
Kalori: 192

 
Protein (g): 3
Karbonhidrat (g): 25

2 PORSİYON - 4 SERVINGS

Nutritional Values 
 (For 1 portion):
Calorie: 100
Protein (gr.): 10.5
Carbohydrate (gr.): 3

BESIN DEĞERLERI  
Besin Değerleri (1 porsiyon için ) 
Kalori: 192
Protein (g): 3
Karbonhidrat (g): 25

2 PORSIYON - 2 SERVINGS

Nutritional Values 
 (For 1 portion):
Calorie: 100
Protein (gr.): 10.5
Carbohydrate (gr.): 3
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BEYAZ ÖRTÜ 
ÜZERİNDE OYUNLAR:  
KIŞ OLİMPİYATLARI
GAMES ON A WHITE 
COVER: WINTER OLYMPICS:
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İnsanoğlu, tarih boyunca doğa koşullarına uyum 
sağlayarak hayatta kalmayı başarmıştır. Çünkü 
tabiatın zorlu şartlarına karşı gelmek ölüm, bu 
şartlarla beraber yaşamayı öğrenmekse hayat 
demekti. Ancak zamanla dengelerin değiştiğini; 
uyumun yerini mücadelenin, çözümün yerini ise 
yıkımın aldığını görüyoruz. Kış sporları ise insan 
ve doğa arasındaki uyumun içinde kurgulanan 
mücadeleleri yansıtıyor. Bu sporlar esasen soğuk 
iklimlerde yaşayan insanların gündelik ihtiyaçlarını 
karşıladığı araçlarla doğmuştur. Yani ilk kayak veya 
buz pateni sporcuları, evlerine varmaya çalışan 
kuzeylilerdi.  

Gücünü kar ve buzdan alan kış sporları, ilk kez 1924 
yılında düzenlenen Kış Olimpiyatları’yla olimpik 
bir branş hâline gelmiştir. 16 farklı ülkeden katılan 
292 sporcuyla başlayan Kış Olimpiyatları, her 4 
yılda bir kez düzenlenmekte ve bu olimpiyatlara 
günümüzde 80’den fazla ülke ve 2500’den fazla 
sporcu katılmaktadır.  

Türkiye “beyaz sporlar” için üzerine düşen 
görevi layıkıyla yerine getirmekte, kış sporlarını 
desteklemektedir. Kış sporları için oldukça uygun 
bir iklime sahip ülkemizde birçok tesis ve kayak 
merkezi bulunmaktadır. Bu tesislerde uluslararası 
kış oyunlarının bazılarına ev sahipliği yapan Türkiye, 
federasyonlarıyla kış sporlarını geliştirmek üzere 
çalışmalar yapmaya devam etmektedir. 

Man has managed to survive, adapting to 
natural conditions throughout the history. This 
is because defying the arduous conditions of the 
mother nature meant death while co-existence 
with those challenges stood for survival. 
However, natural balance has been disrupted 
in time as adaptation has been replaced by 
conflicts and solutions by destruction. Winter 
sports are the embodiment of competitions 
designed between man and nature in harmony. 
They originated from instruments of people in 
cold climate zones to meet their daily needs. So, 
the earliest skiers or ice skaters were the Nordic 
people trying to make it home.  

Relying on snow and ice, winter sports were 
recognized as a discipline for the first time in 
the 1924 Winter Olympics. Originally attended 
by 292 athletes from 16 countries, the Winter 
Olympics is now organized every 4 years and 
attended by over 2500 athletes from more than 
80 countries.  

Turkey does its part for so-called white sports 
and promotes them. Offering a favorable climate 
for winter sports, Turkey is home to scores of 
facilities and ski resorts. Having hosted some 
international water sport competitions in those 
resorts, Turkey continues to collaborate with its 
federations to foster winter sports.

Winter drives some people to warm houses and some 
others to snowy mountains and icy tracks. However, 

one simply cannot bask in heat and cold without winter 
as anyone would appreciate.  

Kış mevsimi kimilerini sıcacık evlere, kimilerini ise karlı 
dağlara ve buzdan sahalara davet ediyor. Ancak herkesin 
kabul edeceği üzere kış olmadan ne sıcağın ne de soğuğun 

tadı çıkıyor.  
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SESİN NERDE KALDI?  
KAR İÇİNDESİN!

WHERE IS YOUR VOICE?  
YOU ARE DRENCHED IN SNOW!

Kar denince modern insanın aklına genellikle 
kenarda yanan bir şömine, kalın battaniyeler ve 
sıcacık çaylar gibi huzuru çağrıştıran imgeler 
gelir. Halbuki kar, kış mevsiminin en zor şartlarını 
ifade eden bir doğa olayıdır. Öyleyse, nasıl oluyor 
da bu hadise birbirinden tamamen farklı iki 
anlamı birden karşılayabiliyor? Buradan bakınca; 
bireyin bakışının, yaşantısının ve eylemlerinin 
hayatı şekillendirmekteki esas unsur olduğunu 
bir kere daha anlıyoruz. Gerçeklik yahut dış 
dünya, insandan ayrı olarak vardır. Kar da bir dış 
dünya unsuru olarak insandan bağımsızdır. Fakat, 
karı bir imge olarak tasarlamak insanın şahsıyla 
alakalıdır. Mesela; kar manzarası deyince aklımıza 
gelenler, kişiden kişiye değişir. Çünkü manzara 

When it comes to snow, modern people think of 
images evocative of peace such as a fireplace, 
thick blankets and a cup of hot tea.  However, 
snow is a natural phenomenon that typifies 
the roughest conditions of winter. So, how does 
this phenomenon stand for two totally different 
things? From this perspective, one's point of view, 
lifestyle and actions are the main elements that 
shape one's life. Reality or outside world exists 
independently of people. Snow is independent 
from man as an element of the outside world. 
However, associating snow with a certain image 
depends on the person. For instance, a snow 
view may spring various images to mind. This is 
because a view is a version of the outside world 

denen şey dış dünyanın, kendi gerçekliğinden ayrı 
olarak, bireyin isteğine göre düzenlenmiş halidir. Bu 
sebepledir ki dünya edebiyatında kar üzerine yazılmış 
her şiir de okura farklı bir kar manzarası sunmaktadır. 
Bizim edebiyatımızda da kar denilince akla bazı şiirler 
gelir: Cenap Şahabettin’in “Elhân-ı Şitâ”sı, Yahya 
Kemal’in “Kar Mûsıkîleri”, Nazım Hikmet’in “Karlı 
Kayın Ormanı” … Bunların yanında bir şiir daha var ki, 
Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin zirvelerinden sayılır: 
Ahmet Muhip Dıranas’ın “Kar” şiiri.  

“Kardır yağan üstümüze geceden,  
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden,  
Ormanın uğultusuyla birlikte 
Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte  
Kar yağıyor üstümüze inceden.” 
dizeleriyle başlayan bu şiir, okura tekinsiz, asla emin 
olunamayan bir atmosferin kapısını aralar. 
 
Gecenin ne akşama ne de sabaha ait olabilecek maviliği 
bize, şiirin belirsiz halini açıkça hissettirir. Yalnızlığın 
içinde özlem duygusunun artışı, karın sessizliği, şairin 
sessizliğin içinde aşina bir ses arayışı, anlatıcının 
zihnindeki manzaradan ötesini düşündürmez okura. 
Şiirin devam eden mısraları bizlere; karın üstümüze 
inceden yağışını, uçsuz bucaksız bir mavilikte karla 
biriken yalnızlığı tüm çıplaklığıyla hissettirir, zihnimize 
adeta ölümü çağrıştıran sakin bir soğuğu üfler. “Sesin 
nerde kaldı? Kar içindesin!” dizesinde artık özlemin 
sınırlarında dolaşır, bir yandan karın tüm sesleri yutan 
beyazını düşünürken bir yandan da imlediği sonsuz 
yalnızlığı idrak ederiz. Bu şiirde kar imgesi soğuğu, 
yoksulluğu, yoksulluktan doğan çaresizliği gerçekçi bir 
gözle aktarmaz bize. Aksine; daha çok modern bireyin 
gerçekliğin içindeki yalnızlığını, kimsesizliğini ve 
ölümü bekleyişini hatırlatır. Üstelik şair bunu, teknik 
olarak “köylü düzeni” diye kabul edilen hece ölçüsünü 
kullanarak yapmıştır. Çünkü şiirin temel meselesinin 
ses olduğunu bilmektedir. Bu nedenle bütün kelimeleri 
titizlikle seçmiştir. Öyle ki, şiir boyunca kullanılan 
hiçbir kelimenin tınısı karın sessizliğini bozacak bir 
tavırda değildir. İşte bu ses, modern Türk şiirinin en 
güzel şiirlerinden birinin sesidir.
 
Dıranas, çağdaşlarının gölgesinde kalmış, çok sayıda 
şiir yazmamış bir şairdir. Bu az sayıdaki şiirleri de ne 
yazık ki “Fahriye Abla” şiirinin gölgesinde kalmıştır. 
Oysa Dıranas’ın yalnızca “Kar” şiirini yazmış olması 
bile onu büyük bir şair yapmaya yeterdi. Çünkü onun 
şiirinin sesi, karın sessizliğinden gelmektedir.

laid out in line with one's pleasure independently of 
one's own reality. That is why each poem of the global 
literature over snow offers a unique view of snow for 
readers. Snow is evocative of some poems in Turkish 
literature: Elhân-ı Şitâ (Winter Melodies) by Cenap 
Şahabettin, Kar Mûsıkîleri (Music of Snow) by Yahya 
Kemal, Karlı Kayın Ormanı (Snowy Beech Forest) by 
Nazım Hikmet...There is one more poem that is billed as 
crown jewel of the post-Republic Turkish poem: It is the 
poem Snow by Ahmet Muhip Dıranas:  

"It's snow falling on us from the night sky, 
From a dark, rainy thought, 
With the hum of the forest
And swiftly, in sheer blueness 
Snow is softly falling on us." 

This is how the poem starts, cracking the door open 
for readers to brace for a deserted ambiance that one 
can never be sure of. The blue night, which is of neither 
evening nor morning, evokes that vague aspect of poetry. 
The mounting sense of longing in the midst of solitude, 
tranquility of snow and a poet's quest for a familiar voice 
in silence give rise nothing but to the thought of what's 
on poet's mind. The ensuing verses of the poem evoke 
how it tenderly snows and how snow leads to solitude 
in vast blue sky and give off tranquil cold reminiscent 
of death. "Where is your voice? You are drenched in 
snow!" This verse is on the verge of longing. As we think 
of lily white that gulps down all the noises on one hand, 
we get what eternal solitude it hints at means. In this 
poem, snow does not offer a realistic perspective on cold, 
poverty and desperation out of poverty. On the contrary, 
it reminds us of solitude, desolation and imminent death 
of modern people in the midst of reality. On top of that, 
the poet does so by adopting a syllabic meter, which is 
technically considered "peasant's order". This is because 
voice is the essential element of poetry. Therefore, he 
chose each word with painstaking effort. So much so that 
the tone of each word in the poem never disrupts the 
tranquility of snow. That is the voice of one of the most 
beautiful poems in Turkish poetry.
 
Dıranas was overshadowed by his contemporaries as a 
poet who did not pen as many poems as they did. His 
very few poems are unfortunately overshadowed by the 
poem Fahriye Abla. However, the sole fact that Dıranas 
wrote the poem "Snow" would suffice to make him a great 
poet. This is because his style of poetry emanates from 
the tranquility of snow.

Seyma Acıgöz

The sole fact that Dıranas wrote the poem "Snow" would suffice to make him a great 
poet.  This is because his style of poetry emanates from the tranquility of snow.

Dıranas’ın yalnızca “Kar” şiirini yazmış olması bile onu büyük bir şair yapmaya 
yeterdi.  Çünkü onun şiirinin sesi, karın sessizliğinin içinden geliyor.
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UNLARINIZ BÖCEKLENMESİN
Unlarınızın böceklenmemesi için un kavanozunun içine bir adet defne yaprağı koyun. 

Place a bay leaf inside the flour jar so that it would not be infested.
SO THAT FLOUR WOULD NOT BE INFESTED

ÇITIR BİSKÜVİLER
Yumuşayan bisküvilerinizin yeniden çıtır hâle  
gelmesi için birkaç dakika fırınlayın. 

Bake soggy biscuits for a few minutes to make 
them crispy.

CRISPY BISCUITS END THE FRYING ODOR 

TOPUKLARINIZI YUMUŞATIN

KIZARTMA KOKUSUNA SON

Dirseklerinizin ve topuklarınızın sertleşmesini 
istemiyorsanız, onları bir dilim limon ile ovun. 
Limon onları yumuşacık yapacaktır.

Kızartma kokularının bütün eve yayılmaması için 
yağın içerisine 1-2 dal maydanoz atın. 

Rub your elbows and heels with a slice of lemon to 
soften them. Lemon will make them velvety.

If your wrists and feet get heated and swollen, 
rub them with eau de cologne rather than 

dipping them in hot water for hours. Your wrists 
and feet will never get swollen.

Keep you cotton clothes in cold water overnight 
before washing them for the first time so that 

they would not shrink

Add 1-2 springs of parsley in the oil so that frying 
odors will not spread to the other parts of the house.

SOFTEN YOUR HEELS AND PUT AN END TO 
DEEP-FRYING SMELL

COLOGNE AS A SOLUTION  
FOR SWOLLEN WRISTS

BEWARE OF  
COTTON CLOTHES

ŞİŞKİN BİLEKLERE  
KOLONYA ÇÖZÜMÜ

PAMUKLU KIYAFETLERE 
DİKKAT

Eğer bilekleriniz ve ayaklarınız çok ısınıp 
şişiyorsa onları saatlerce sıcak suda 

bekletmeyin, kolonya ile ovalayın. Bilekleriniz 
ve ayaklarınız şişmeyecektir.

Pamuklu giysilerinizin  
çekmemesi için ilk yıkamadan önce bir 
gece soğuk suyun içerisinde bekletin, 

sonra yıkayın.
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Bilgi
Information

ÖDEME ŞARTLI GÖNDERİLER 
“Ödeme Şartlı Özel Hizmeti”; alıcıya belli 
bir para karşılığı teslim edilecek ve tahsil 
edilecek paranın göndericiye iletilmesi 
şartıyla postaya verilecek maddeleri 
kapsayan gönderilere uygulanan 
hizmettir. Bu ek hizmeti içeren 
gönderiler, “Ödeme Şartlı Gönderi” 
olarak adlandırılır. Ticari amaçlı olarak 
yollanan ödeme şartlı gönderilerin 
irsaliye faturasının gönderiyle birlikte 
postaya verilmesi zorunludur. 

Birleşik Posta ile baskısı yapılacak dokümanların 
içeriği dijital ortamda alınarak varış yerine en yakın 
baskı merkezlerine iletilmekte ve gönderiler basılıp 
zarflanarak alıcısına en hızlı şekilde ulaştırılabilmek-
tedir. Müşteriden alınan dijital ortamdaki verilerin, 
Ankara, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Mersin ve Er-
zurum’daki baskı merkezlerinde son derece teknolojik 
ve altyapısı sağlam bir sistem ile basımı yapılmakta ve 
üretilen gönderilerin teslimatı gerçekleştirilmektedir.

“Special Service with Payment 
Condition” is the service applied to 
the shipments that include the items 
to be sent, provided that the items 
are delivered to the recipient against 
a price and the collected price is 
transmitted to the sender. Shipments 
containing this additional service 
are called “Shipments with Payment 
Condition". It is obligatory to send the 
delivery note with the payment terms 
sent for commercial purposes together 
with the shipment. 

With United Mail, the content of the documents to be 
printed is received in digital media and sent to the 
nearest printing centers and the posts can be printed 
and enveloped and delivered to the recipient in the 
fastest way. The digital media received from the 
customer is printed in the printing centers in Ankara, 
Istanbul European Side, Izmir, Mersin and Erzurum 
with a highly technological and well-established 
system and the posts that are produced are delivered.

SHIPMENTS WITH PAYMENT 

UNITED MAIL SERVICE

BİRLEŞİK POSTA HİZMETİ

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) 

PARAPOSTA

YURT DIŞI HAVALE HİZMETİ

HGS, tüm otoyollarda, feribot işletmelerinde, millî 
parklarda ve otoparklarda geçiş yapan araçların 
ödeme noktalarında durarak trafik oluşturmasını 
engelleyen, geçiş ücretlerinin kart veya etiket 
üzerinden ödenmesini sağlayan bir ileri teknoloji 
ürünüdür. Bu sistemle ücretli geçiş noktalarındaki 
kuyrukların önlenmesi ve kolay ödeme imkânı 
sağlanması amaçlanmaktadır.

Vakıf Katılım Bankası’yla PTT’nin 
ortak para transfer markası olan 
ParaPosta, PTT iş yerlerinden veya 
PTT’nin interaktif kanallarından 
bankalara, bankalardan PttBank 
hesaplarına kolay, hızlı, güvenli 
bir şekilde para göndermeyi 
sağlamaktadır. 

Müşterilerimiz PTT ve Eurogiro iş birliği ile verilen Yurt 
Dışı Elektronik Havale Hizmeti’nden faydalanabilir; 
hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde havale 
işlemlerini gerçekleştirebilir.

HGS is a state-of-the-art product that  
prevents vehicles that pass through all 
highways, ferry companies, national parks, 
car parks from stopping at the payment points 
and allows them to pay tolls via cards or labels. 
With this system, it is aimed to prevent queues 
at paid crossing points and to provide easy 
payment.

ParaPosta, which is a common 
money transfer brand of Vakıf 
Participation Bank and PTT, 
provides easy, fast and secure 
money transfer to banks from 
PTT offices and PTT’s interactive 
channels and from banks to 
PttBank accounts. 

Customers who can benefit from the International 
Electronic Money Transfer Service, which is provided 
with the cooperation of PTT and Eurogiro, can 
perform money transfer transactions quickly, 
economically and reliably.

FAST TOLL COLLECTION SYSTEM (HGS) 

PARAPOSTA

OVERSEAS TRANSFER SERVICE
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Bulmaca
Crossword

96 Bertan Kodamanoglu 

BULMACA
CROSSWORD

Resimdeki
emektar
sanatçı

Nazi askeri
polis gücü

Vücutta
kesik

Yaşa

Öküzgözü
Lityum imi

Ortaöğretim

Avusturya
halkı

Bir sanatın
kurucusu

Teşekkür
eden

Bir şeyin en
üstteki
bölümü

Yumuşak
başlı

Karışık renkli

Kayın

Tellür imi

İstanbul Tek-
nik Üniversite-

si
Akümülatör

(kısa)
Kabul

etmeme

Tayin etmek

Tutsaklık

Silahta
tutulacak yer

Sanayi

Mitoloji

Nan

Arjantin
plakası

Peru plaka
kodu

Küçük limon

Tok karşıtı

Dişi geyik

Pay

Demir yolu

Kıraat

Güzel kokulu
bir taş

Ek, katkı

Gözenekli
yumuşak

deri
Dara

Çok karşıtı

Torbalı balık
ağı

Birini akla
getirerek

sözünü etmek
Katma Değer

Vergisi

Bir göz rengi

Kıta

Türkiye'nin
Avrupa

toprakları
Doğal

kalsiyum
fosfat

Berkelyum
simgesi

Arınmış Hayal ürünü
bir varlık

Türk Malı
(kısa)

İşlenerek
yapılan
üretim

Uydurma söz
veya haber

Değim

Utanç duyma

Ayakkabıcı
eğesi

Gemilerde
oda

Avanak
Eğik yazı

Gelenek

Değerli bir
taş

İşte emir
veren kimse

Pikapta
çalınan disk

Eksik,
bitmemiş

Söz, lakırdı

İki ağzı da
keskin bıçak

Bir yazıdaki
temel

düşünce
Doğanın

sebep olduğu
yıkım

Süreli
kullanım

bedeli

1

2

3

4

5

6

HULUSİ KENTMEN

1 2 3 4 5 6

SUDOKU
SUDOKU

KOLAY
EASY

ORTA
MEDIUM

ZOR
HARD

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

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

HAZIRLAYAN / EDITOR:   Bertan Kodamanoğlu

H S O L L P M
U Y S A L İ N İ İ T Ü

A L A R E T E S A R E T
U R A N E K M E K P E

E S A T İ R A Ç Ü L E Ş
İ A K A M B E R İ E

O K U M A A Z A N M A K
E L A T R A K Y A B K

A N A K A R A D P E R İ
T M P A L A V R A A R

İ M A L A T R
E İ T A L İ K

E N A Y İ İ A
N A T A M A M

P L A K K A M A
A N A F İ K İ R

A F E T K İ R A

1

2

3

4

5

6

P T T P O S

9 4 5
1 2 7 3 6

8 5
2 7 1 4

1 4 8 7
9 6

3 2 9 4 7
7 5 4

6 7 2 9
4 8 1 9
5 4
1 6 7

6
7 9 3
1 4

1 9 7 6
7 4 2 8

4 7 5
6 9 7

1 4 9 6
5 1 4

2 9
4 3 2

4 8 6 3
9 7 1

4 3 7

4 7 5 9
5 2 4

9 1
3 7 8 4

9 7
6 3 1 9

3 5
6 1 8

7 8 4 2

9 4 3
4 8 3

5 2 4
4 7 8

9 8 3
4 8 2

1 5 3
3 7 8

6 7 2

6 2 4
7 4 3

5 3 7 9
4 9

4 1 7 9
2 6

1 3 6 4
9 2 8

6 1 5

9 3 2 7 6 4 5 1 8
4 5 8 9 1 2 7 3 6
7 6 1 8 5 3 4 9 2
2 7 6 3 8 5 1 4 9
8 9 3 1 4 7 2 6 5
5 1 4 6 2 9 3 8 7
1 4 5 2 9 6 8 7 3
3 2 9 4 7 8 6 5 1
6 8 7 5 3 1 9 2 4

6 3 7 2 4 5 1 8 9
4 2 8 1 9 6 5 3 7
5 9 1 7 3 8 6 4 2
1 8 6 9 2 3 4 7 5
9 5 3 4 6 7 8 2 1
2 7 4 5 8 1 9 6 3
8 1 5 6 7 2 3 9 4
3 4 2 8 1 9 7 5 6
7 6 9 3 5 4 2 1 8

4 2 9 7 5 6 3 8 1
8 3 6 1 9 2 5 7 4
1 7 5 8 3 4 9 6 2
6 5 7 9 2 1 4 3 8
2 8 3 4 6 5 7 1 9
9 1 4 3 8 7 6 2 5
7 4 8 6 1 9 2 5 3
3 9 2 5 7 8 1 4 6
5 6 1 2 4 3 8 9 7

3 4 1 8 7 6 2 5 9
8 6 5 9 1 2 4 3 7
9 2 7 4 3 5 6 1 8
2 1 3 7 9 8 5 6 4
5 9 8 2 6 4 3 7 1
6 7 4 3 5 1 9 8 2
1 3 2 6 8 9 7 4 5
4 5 6 1 2 7 8 9 3
7 8 9 5 4 3 1 2 6

9 1 2 4 3 6 8 5 7
4 8 6 7 1 5 2 3 9
3 7 5 8 9 2 6 1 4
2 9 3 6 5 4 7 8 1
7 6 1 9 8 3 4 2 5
5 4 8 2 7 1 9 6 3
1 2 7 5 4 8 3 9 6
6 3 4 1 2 9 5 7 8
8 5 9 3 6 7 1 4 2

9 6 8 5 2 1 4 3 7
7 4 2 9 3 6 5 8 1
1 5 3 7 8 4 2 9 6
6 2 1 3 4 9 8 7 5
3 8 4 1 5 7 9 6 2
5 7 9 2 6 8 3 1 4
2 1 5 8 7 3 6 4 9
4 3 7 6 9 5 1 2 8
8 9 6 4 1 2 7 5 3
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FOTOĞRAFINIZ SİZDEN 
PULUNUZ PTT’DEN
Sizinle birlikte geleceğe iz bırakmak için
www.filateli.gov.tr  ve www.ptt.gov.tr.
adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Yıldönümlerinizi kutlamak,
önemli etkinliklerinizi anmak,
şirketinizin, kurumunuzun
tanıtımını yapmak ve
sevdiklerinizin her özel
gününü unutulmaz bir anıya
dönüştürmek için...

PTT KİŞİSEL PUL

Siz de PTT Hayat ile çektiğiniz fotoğrafları
#ptthayatıniçinde etiketiyle

Twitter ve  Instagramda paylaşın,
en çok beğenilen fotoğrafı yayınlayalım.

#ptthayatıniçinde

Foto Hayat
Photo Life
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