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Foreword

Sunuş

SAĞLIK VE AFIYETLE
NICE MUTLU
BAYRAMLARA
Yüce dinimiz İslâm’ın bütün güzelliklerini bir arada yaşadığımız 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, huzur ve bereketiyle yüreklerimizi ısıttı. Paylaşmayı
ve yardımlaşmayı arttırdığımız bu mübarek ayda
millet olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik.
Yaptığımız ibadetlerle de bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirip Rabbimize daha fazla yakınlaştık.
Nefsimizi terbiye ettiğimiz ve dünya nimetleriyle aramıza mesafe koyduğumuz bu mübarek
günlerin ardından bizlere mükâfat olarak sunulan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevinç
ve heyecanı içindeyiz. Bu sevinç ve heyecanın
paylaştıkça büyümesi; aileden topluma, toplumdan tüm İslâm âlemine, oradan da bütün insanlığa yayılması temennimizdir. Zira insanlık koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar yaşıyor.
2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüs hastalığı Mart ayından itibaren Türkiye’de de
tespit edildi. Devletimiz ve milletimiz seferberlik ruhu ile virüsün kontrol altına alınması
ve bu zor günlerin mümkün olan en az zararla atlatılması yönünde dayanışma gösteriyor.
Sosyal izolasyon kurallarına büyük ölçüde riayet ederek mümkün olduğunca evde kaldığımız bu süreçte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kamu hizmetlerinin kesintiye
uğratılmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Lojistik alanında sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra
sağladığımız güçlü internet altyapısıyla da eğitimin
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TO MANY HAPPY
BAIRAMS WITH
GOOD HEALTH
ve çalışma hayatının evden devam ettirilmesine
katkı sağlıyor, insanımızın hayatını kolaylaştırıyoruz.
Bu süreçte PTT de gerek emekli maaşlarının
ve sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerine
ulaştırılması, gerekse de ücretsiz maske dağıtımı konusunda emniyet mensuplarımızla işbirliği
içerisinde görev alıyor ve hijyen kurallarına uyarak hastalıkla mücadele çalışmalarına büyük destek veriyor.
Bu vesileyle, zor günlerde gerçekleştirdikleri hizmetler nedeniyle başta PTT çalışanlarımız, olmak üzere tüm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelimize teşekkür ediyorum.
Salgınla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarımıza, kamu görevlilerimize ve özel sektörümüze
teşekkürü borç biliyorum. Koronavirüs nedeniyle
yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
enfekte olan hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

The Ramadan month, the sultan of eleven months,
in which we experience all the beauties of our sublime religion together, has warmed the cockles of our
hearts with its peace and blessing. In this blessed
month, when we increase sharing and cooperation,
we have reinforced our unity and solidarity as a nation.

Throughout this process, PTT also cooperates with
our security officers regarding both conveying pensions and social welfare payments to beneficiaries and free mask distribution and strongly supports the activities aimed at struggling with the
disease by complying with the hygienic measures.

Furthermore, with the worships we have performed,
we rested our body and soul and became closer to our
God. We are happy and excited to have reached Ramadan Bairam, which has been given to us as a gift after
these blessed days where we mended our ways and
kept our distance from possessions.
We wish that this joy and enthusiasm grows as
we share it and spreads from the family to the society, from the society to the world of Islam and finally to the whole humanity. Yet, humanity has
been experiencing hard times due to coronavirus.

Hereby, I would like to thank our
nel in the Ministry of Transport
cture, foremost being our PTT
the services they performed in

Aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, güzel ülkemizin sağlıklı günlerde, birlik ve beraberlik içinde
nice bayramlara erişmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz
ediyorum.

The coronavirus disease showed up in Wuhan, China in December 2019; it turned into a global pandemic by spreading to the entire world and it was
detected in Turkey as of March. Our state and nation has been acting with solidarity for the virus to
be brought under control and for these hard days
to be survived with the least damage possible.

Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

In this process, when we fall in line with the social isolation rules to a large extent and stay home as much as
possible, as the Ministry of Transport and Infrastructure,
we have been working hard for the public services not
to be suspended. Other than the services we provide in
the field of logistics, we also contribute to the education
and business life from home and ease our citizens’ lives.

entire personand Infrastruemployees for
difficult days.

Once again, I owe a dept of gratitude to our healthcare professionals, public officials and private sector taking charge in the struggle with the pandemic. I wish Allah’s mercy upon those who lost
their lives and a quick recovery for our infected patients.
I would like to celebrate Ramadan Bairam of our beloved nation and the youth’s May 19 the Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day and May Allah
grant us many happy bairams together.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
T. C. Minister of Transport and Infrastructure
MAYIS - MAY
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Foreword

Sunuş

SEN EVDE
KAL DİYE,
PTT GÖREVDE
Mayıs ayı, insanlık olarak zor günler yaşadığımız bir
dönemde gönlümüzü huzur ve mutlulukla dolduran hediyelerle geldi. Her Mayıs ayının ikinci pazar
günü kutladığımız “Anneler Günü”, Milli Mücadelemizin başlangıcını ifade eden “19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” ve mübarek Ramazan-ı Şerif’in ardından idrak ettiğimiz “Ramazan
Bayramı” bizlere umut dolu birer pencere araladı.
Sosyal mesafe kuralları nedeniyle bu güzel günlerin
coşkusunu “mesafeli” olarak yaşasak ve birbirimize doyasıya sarılamasak da teknolojinin imkânlarını kullanarak aramızdaki sevgi bağlarını güçlendirebilir, birlik ve
beraberliğimizi pekiştirebiliriz. Çünkü yaşadığımız zorlu
dönemde bu özel günlerin verdiği morale ve birleştirici
ruha, her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var.
PTT olarak, koronavirüs hastalığıyla mücadelenin zorlu
koşullarında “milli görev” anlayışıyla çalışmaya ve şanlı
mazimize yakışan bir hizmet anlayışı sergilemeye devam ediyoruz. Sürecin en başından itibaren çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak hijyen
tedbirlerini almak ve tüm hizmetlerimizi kesintisiz şekilde sürdürmek en önemli önceliğimiz oldu. İş yerlerimizdeki yoğunluğu mümkün olan en az düzeye indirmek
amacıyla vatandaşlarımızı öncelikle dijital ortamdan ve
ATM’lerimizden hizmet almaya yönlendirdik ve ATM’lerimizdeki para çekme limitlerimizi arttırdık. Daha sonra iş yerlerimizde sosyal mesafe kurallarını uygulamaya
başladık ve yoğunluğun kontrol altına alınamadığı iş
yerlerimizi çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını
korumak için geçici olarak kapattık.
Bu süreçte sosyal yardım, İŞKUR ve emekli maaşı
ödemelerinin vatandaşlarımızın evine kadar götürülmesi ve 20 – 65 yaş arası vatandaşlarımıza maske
dağıtılması gibi önemli kamu hizmetlerini üstlendik.

8

PTT IS ON DUTY
FOR YOU TO
STAY HOME
Kargoda “temassız teslim” uygulamasını devreye alarak
bulaş riskini mümkün olan en düşük seviyeye indirdik ve
bu alanda sektöre liderlik ettik.
Tüm bu yaptıklarımız vatandaşımızın güvenli bir şekilde evde kalması içindi. Bu zor koşullarda ülkemizin
hizmetinde olan çalışma arkadaşlarımız, tıpkı Milli Mücadelede görev alan kahramanlarımız gibi asla unutulmayacak ve gelecekte PTT tarihinde saygıyla anılacaktır. Bugün sahada ve gişesinin başında olan tüm
çalışma arkadaşlarım ile sağlık çalışanlarımıza, emniyet mensuplarımıza, kamuda ve özel sektörde çalışan,
görevinin başında olan herkese teşekkür ediyorum.
Bu ay idrak ettiğimiz Ramazan Bayramımızın ülkemize sağlık, huzur ve afiyet getirmesini Cenab-ı Allah’tan
niyaz ediyor, başta PTT Ailesi olmak üzere tüm İslâm
âleminin bayramını kutluyorum. Bizden sonsuz sevgilerini bir an bile esirgemeyen biricik annelerimizin Anneler Gününü ve gençlerimizin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı”nı kutluyor, Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını
saygı ve rahmetle anıyorum. Gelecek yıl bu bayramları
millet olarak sağlık ve afiyet içinde kutlamayı diliyorum.

Hakan GÜLTEN
PTT Genel Müdürü
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

The month of May brought along presents filling our
hearts with peace and happiness in an era where we
experience hard days as humanity. “Mother’s Day,” which we celebrate on the second Sunday of every May, “19
May the Commemoration of Atatürk, Youth and Sports
Day” and “Ramadan Bairam,” which we comprehended
after the blessed Ramadan Month instilled hope in us.
Even though we experience the enthusiasm of these
beautiful days being “distant” and we cannot hug each
other, we can strengthen the attachment among us
and reinforce our unity and solidarity by utilizing the facilities of technology. We need the morale and uniting
spirit of these days more than ever.
As PTT, under tough conditions of the struggle with the
corona virus, we keep working with the understanding
of a “national duty” and exhibit an understanding that
suits our glorious past. Taking hygiene precautions to
protect our employees’ and citizens’ health and providing all our services uninterruptedly have been our most
important priority starting from the very beginning of
the process. We guided our citizens to initially get service from the digital media and our ATMs to reduce the
density in our workplaces as much as possible and increased the withdrawal limits in our ATMs. Afterwards, we
started to apply the social distancing rules in our workplaces and temporarily shut down those where density
could not be brought under control in order to protect
our employees’ and customers’ health.
Throughout this process, we undertook important
public services such as social aid, together with Turkish
Employment Agency bringing pension payments to
our citizens’ houses and distributing masks to our citizens aged between 20-65. We put the application of

“contactless delivery” in cargo into action, reduced the
risk of infection to the lowest level possible and led the
sector in this field.
All that we did was for our citizens to stay home and
safe. Under these tough conditions, our colleagues
who serve our country will never be forgotten just like
our heroes in National Struggle and will be remembered with respect in the history of PTT in the future. Today, I would like to thank all my colleagues who are in
the field, at their desks, our health care professionals,
constables and everyone actively working in public
and private sector.
I pray to God for the Ramadan Feast that we enjoy this
month to bring health, peace and welfare to our country
and celebrate the bairam of the entire world of Islam, foremost being PTT family. I would like to say “Happy Mother’s Day” to our mothers who do not withhold their
eternal love from us even for a moment, celebrate the
youth’s “May 19 the Commemoration of Atatürk Youth
and Sports Day” and commemorate the founder of our
Republic Mustafa Kemal Atatürk and his fellow fighters
with respect and mercy. I hope to celebrate these bairams with good health and welfare next year.

Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation
UPU Chairman of The Council of Administration
MAYIS - MAY
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Kültür&Sanat / Culture&Art

ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN!
Güneşli bir pazar sabahına uyanıyorum. Perdeyi açıp camı aralıyorum.
İçerisi temiz hava ve cıvıl cıvıl kuş sesleriyle doluyor. Mutfaktan tıkırtılar
geliyor, şaşırıyorum. Hummalı bir hazırlık var gibi. Sese doğru ilerliyorum
ve ne göreyim! Çocuklar kahvaltıyı hazırlamış, fotoğrafa poz verir
gibi masanın yanına dizilmişler. Beni görünce başlıyorlar söylemeye:
Küçücükken başucumda bana ninni söylerdin
Sabahları uyanınca beni okşar severdin
Benim annem güzel annem beni al kollarına
Kucağında okşa beni, ninniler söyle bana
Anneler
günüymüş!
Tamamen
unutmuşum.
Hazırladıkları
sofraya bakıyorum. Ne ara kendi başlarına sofra kuracak kadar
büyüdüler anlayamıyorum. Gözlerim dolu dolu oluyor. Sevgiyle
kucaklaşıyoruz. Kahvaltının tadını çıkarmadan bir telefon trafiği
başlıyor. Babaanneler, anneanneler, teyzeler, halalar, yengeler
sırayla
aranıyor.
Mutfağımızdaki
mütevazı
kahvaltı
sofrası
tüm ailenin toplandığı bir şölen yemeğine dönüşüyor adeta.
Hep öyle değil midir? Aileyi aile yapan, sofraların bereketini arttıran,
yüzlerdeki mutluluğu büyüten anneler değil midir? Onların birleştirici
sevgisi, merhametle çarpan yüreği ve fedakarlıkları her türlü zorluğu
aşmaya yeter. İşlerimiz rast gitsin diye arkamızdan dualar okuyan ve
merhametli elleriyle yaşamımıza dokunan, biricik annelerimizin Anneler
Günü kutlu olsun!

SPECIAL DAY- HAPPY
MOTHER’S DAY!
I wake up to a sunny Sunday morning.
I open the curtains and crack the
window. The room is filled with fresh
air and chirpy pipe. Rattles are heard
from the kitchen. I am surprised.
There seems to be a fiery preparation.
I progress toward the voice and guess
what I see! The children have prepared
the breakfast and are lined up near the
table as if posing for the photograph.
They start to sing as soon as they see
me:
When I was a tiny tot, you would sing
lullabies at my bedside
When I woke up in the mornings, you
would caress and love me
My mother, my beautiful mother, take
me to your arms
Caress me on your lap and sing me
lullabies
It was mother’s day! I had completely
forgotten about it. I cast an eye on the
table they have set. I do not understand
when they have grown up so much to
set a table on their own. My eyes brim
with tears. We embrace one another
with love. The telephone traffic
starts before we enjoy the breakfast.
Paternal and maternal grandmothers,
maternal and paternal aunts, auntin-laws are called respectively. The
humble breakfast table in our kitchen
nearly turns into a feast where the
whole family gathers.
Isn’t it always like this? Isn’t it always
the mothers who fecundate the
dining tables and enhance the
smiles on faces? Their uniting love,
hearts beating with compassion and
sacrifices suffice to overcome any kind
of difficulty. Happy Mother’s Day to
our mothers who say prayers for us to
prosper, who touch our lives with their
compassionate hands, who do not ever
refrain to love us eternally and think of
us more than we think of ourselves!

10

BAYRAM
ŞARKILARIMIZ
OUR SONGS
DURING
BAIRAMS

Bayram sabahı uyandım, dilimde hepimizin aşina
olduğu o melodiyle:
Bugün bayram, erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Çocuklar henüz uyanmamıştı. Bayram namazına
Barış “Abi”lerinin şarkısıyla uyandılar. Hep
birlikte bayram sofrasını kurarken de Alvarlı Efe
Hazretleri’nin güftelerine eşlik ettik:
An bula cânânını
Bayram o bayram ola
Kul bula sultanını
Bayram o bayram ola.
Bayram soframız hazır, saçımız başımız düzelmiş,
üzerimizde tertemiz, ütülü kıyafetlerimizle
telefonumuzu baş köşeye koyup büyüklerimizle
görüntülü konuşmaya başladık. Bu sene virüs
tedbirleri nedeniyle “mesafeliyiz.” Barış Manço’dan
ve Alvarlı Efe Hazretleri’nden bahsedince,
babaanneleri de kendi çocukluklarından dizeler
mırıldandı bize:
Hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize; bayram
gecesi
Altın hilâlin ince ışığı serpilince,
Bürüdü güzelleri gümüş buğulu peçe; bayram
gecesi.
Vecdi Bingöl’ün güftesi, Sadettin Kaynak’ın
bestesi… Rica minnet devamını dinledik
babaannemizden ve bayramımız bayram oldu:
Neş’e gibi taşalım, engelleri aşalım
Gel seninle sevgili biz de bayramlaşalım; bayram
gecesi...

I woke up on the morning of a
bairam with that melody that
we are all familiar with:
Today is a bairam, wake up
early kids
Let's get dressed with the
most beautiful clothes
Fresh wild flowers in our
hands
Let's not upset our mother
today
The children weren't up
yet. They woke up to salat al
eidain with the song of their
older brother "Barış". While
we were setting up the table
together, we accompanied
the words of Holy Alvarlı Efe:
Let Seeking hearts find their
Sweetheart
let it be a bairam
Servant finds his Master
let it be a bairam.
Our table is ready, we have
tidied our hair, we are wearing
our clean and ironed clothes.
We have started to talk with
our elders through video chat
with our phones. This year,
we are "distant" because of
the measures taken to fight
against the virus. Speaking of
Barış Manço and Holy Alvarlı
Efe, their grandmothers
reminded some verses from
her childhood:
Welcome to our house,
you became our poem; the
bairam night
When the light of golden
crescent becomes more
visible,
A silver smoky veil covered the
beauties, the bairam night.
The song of Vecdi Bingöl, the
composition of Sadeddin
Kaynak... Our grandmother
told the rest and our bairam
became a real bairam:
Let's shine out, overcome
obstacles
Come so that we congratulate
each other's bairam; bairam
night...
MAYIS - MAY

MÜZİK / MUSIC

ÖZEL GÜN / SPECIAL DAY

Merve Ayar
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KENDI GÖK
KUBBEMIZ –
YAHYA KEMAL
OUR OWN
DOME OF SKY
YAHYA KEMAL
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DALGA
SUZY LEE

THE WAVE
SUZY LEE

Bayram kahvaltısı yapılmış, sofra toplanmış, kahveler
içiliyor. Bizim küçük oğlan da tutturduğu için; onun
fincanında bolca süt, sadece kokusu gelecek kadar
kahve var. Cimcime ise bayram kahvesiyle ilgilenmiyor,
kitaplığın önünde oturmuş bir kitabı inceliyor. Hiç
sesi çıkmıyor, belli ki resimleri ilgisini çekmiş. Okuma
yazma öğrenmesi için biraz daha büyümesi gerekiyor
zaten, istese de okuyamaz. Sonra kitabı kaptığı
gibi babasına koşuyor: “Baba bak, konuşmayan
kitap!” Babası kitabı eline alıyor, “konuşmayan kitap
nasıl olurmuş” diye düşünerek sayfaları çeviriyor.
Sonra “konuşmayan kitabın” ne olduğunu anlayıp
kahkahayı koyuveriyor. Kitapta yazı yerine sadece
resimler olduğu için öyle demiş cimcime. “Sessiz
kitap” deniyormuş meğer bu kitaplara. Kitap yazısız
olduğu gibi çok renkli de değil. Suzy Lee sadece
mavi ve siyah kullanarak çok sade çizimlerle yalın ve
güçlü bir hikâye anlatmış. Daha önce hediye gelen
ama bizim unuttuğumuz bu kitap, güzel bir bayram
hediyesi oluyor ve koronavirüs nedeniyle durgun
geçen bayram sabahımızı şenlendiriyor.

Breakfast is completed in the bairam, the table is
cleared, we are enjoying our coffee. Since our little boy
asked too much, he has plenty of milk in his cup and very
few coffees, just to give the smell. My little boy, on the
other hand, is not interested in the coffee, she examines
a book sitting in front of the library. He doesn't make any
sound, obviously he is interested in pictures. He needs to
grow up a little more to read and write. Even he wants so,
he can't read yet. Then he runs to his father as he grabs
the book: "Dad, look, the book that doesn't speak!" His
father takes the book in his hands and turns the pages
thinking, "How could it be?" Then he understands what
does "not speaking" mean and laughs. The book doesn't
contain any text, only the pictures. That's why he is telling
that. It seems that these books are called “silent books”.
In addition of being without text, this book is not very
colorful either. Using only blue and black, Suzy Lee told a
simple and powerful story with very simple drawings. This
book, which was a gift but we forgot about, is a beautiful
bairam gift and we celebrate with this book our morning,
which passes very calm because of the coronavirus.

Evde geçen dingin zamanlarda vaktim bol, eski
defterleri karıştırmaya devam ediyorum. Her gün
olmasa da ara ara yazmışım. Geçen sene mayıs
ayından bir yaprak:
“Kendi Gök Kubbemiz oyununa geldim. Elimde tiyatro
bileti, heyecanla kapıda bekliyorum. Yanımda “eski
İstanbullu” diye tabir ettiğimiz yaşlıca bir çift, başlarıyla
selam veriyor, sessizce duruyorlar. Önümüzdeki
gençler, hararetli şekilde konuşuyor. İster istemez
kulak misafiri oluyoruz sohbetlerine. Önce Yahya
Kemal’in Üsküplü olup olmadığını tartıştılar, emin
olunca hemen bir Üsküp rotası belirlediler. İçlerinden
biri telefondan haritayı açtı, şehirleri, bağlantı yollarını,
vize rejimlerini incelediler. Kosova, Bosna, Karadağ,
Arnavutluk… Yanımdaki yaşlıca çiftle göz göze
geliyoruz, biraz da imrenerek ‘yeni nesil gümbür
gümbür geliyor’ diyoruz bakışlarımızla.”
Bu satırları okuyunca biraz şaşırıyorum. Bir sanat eserini
seyretmeye girmeden önce bile ne kadar fazla kişiyle
temas kuruyor, hayallerine – hatta tatil planlarına şahit
oluyormuşuz. Evde ailemizle kaldığımız bu günlerde
kendi içime dönmenin, kendi hayallerimi gözden
geçirmenin tadına varabildiğim için mutluyum.
Anlıyorum ki herkesin kendi gök kubbesi, kendi evinin
içinde, yuvasının sıcağında saklı duruyor.

I keep taking a glance at
the old notebooks during
the quiet times we spend
at home. I try to write, but
not every day. A reminder
from last May:
“I came to watch the play
called "Our Own Dome
of Sky". I have a theater
ticket in my hand, I'm
waiting at the door, I
am very excited. An old
couple, reflecting “old
Istanbul” standing next
to me, salute me with
their heads, and they
stand quietly. The young
people ahead are talking
passionately. We overhear
their
conversations,
even if we do not want
to. They first discussed
whether Yahya Kemal
was from Skopje or not.
When they are sure, they
immediately established
a route to Skopje. One of
them opened the map on
the phone and examined
the cities, roads, visa
regimes. Kosovo, Bosnia,
Montenegro, Albania… I
caught the eyes of the old
couple next to me, and
we thought that the new
generation arrives very
strongly.
I am a little surprised
when I read these lines.
Even before we go to
watch an artwork, we
have contact with so
many people and we are
witnessing their dreams,
even vacation plans. I am
happy to be able to enjoy
returning to myself and
reviewing my dreams
during these days when
we stay with our family at
home. I comprehend that
everyone's "own dome of
the sky" is hidden inside
the home.
MAYIS - MAY
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MÜZE / MUSEUM

İSTANBUL
ARKEOLOJI MÜZESI
İlk “evde kal” çağrısı yapıldığında dışarıya çıkmayı çok
özleyeceğimi sanmıştım. Öyle olmadı. İnsanın ailesiyle
bir yere yetişme çabası olmadan vakit geçirmesi, kendi
içine dönebilmesi ne kadar da güzelmiş, koştururken
fark etmemişim. Günlüğümü karıştırıyorum. Baksanıza
geçen sene bayramda ne kadar çok koşturmuşuz:
“Bayramın son günü, ne zamandır gitmek istediğimiz
İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne gitmek için erkenden yola
çıkıyoruz. Giderken de uzun uzun çocuklarla Osman
Hamdi Bey hakkında konuşuyoruz. Pera Müzesi’ndeki
Kaplumbağa Terbiyecisi’ni çok sevmişlerdi. Şimdi de
Osman Hamdi Bey’in çabalarıyla inşa edilmiş bir müzeyi
gezecekleri için sabırsızlar. Pera’ya kıyasla çok büyük
bir müze olduğu için binayı görünce heyecanlandılar.
Önce Çinili Köşk’e mi girseler yoksa hemen heykellere
mi baksalar bilemediler. Heykeller cazip geldi, hele
ki mumyaları duyunca ağızları açık kaldı. İstanbul’da
mumya mı varmış? Mısır’a gitmeye gerek yok
muymuş? Sümer tabletlerinde ne yazıyormuş?
Bir sürü soru yağmuru altında müzeyi köşe bucak
gezdiler. Benim ayaklarıma kara sular indiğinden
müzenin kafeteryasında çay içmeye karar verdim.
Onlar da bahçedeki sütunlar hakkında bir tahmin
oyunu oynuyorlardı. Acaba hangi zamandan, ne tür bir
binadan kalmışlardı? Onlar tahminlerde bulunurken
ben de günlüğümü çantamdan çıkardım…”
Belki “evde kal”masak eski defterleri karıştırıp bu müze
ziyaretini hatırlamaya ve İstanbul’un güzelliklerini
sindirmeye hiç vaktimiz olmayacaktı.
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I thought I would miss going out when the authorities
requested us to "stay at home". It didn't happen. I
realized how beautiful it was to spend time with family
without trying to catch up with something, to return to
himself/herself. I didn't realize that in rush. I'm checking
my diary. Look how we rushed on the bairam last year:
“On the last day of the bairam, we are departing to
the Istanbul Archeology Museum, where we wanted
to go for a while. While we are going, we are talking
about Osman Hamdi Bey with the children. They loved
the Tortoise Trainer at the Pera Museum. Now they
are impatient to visit a museum built with the efforts
of Osman Hamdi Bey. They were excited to see the
building, because it was a huge museum compared
to Pera Museum. They were hesitant to enter the Tiled
Kiosk or to view the sculptures. The sculptures were
attractive, particularly when they heard the mummies,
they gaped with astonishment. Was there a mummy
in Istanbul? There is no need to visit Egypt? What do
the Sumerian Tablets say? While bombarding the
questions, they traveled around the museum. When I
got exhausted, I decided to drink tea in the cafeteria of
the museum. They were also playing a guessing game
about columns in the garden. When these columns
should be built? What kind of buildings? While they
were making predictions, I got my diary out of my
bag...”
Maybe if we didn't "stay at home", we would never have
time to remember this visit to a museum and enjoy
the beauties of Istanbul.

FİLM / FILM

ISTANBUL
ARCHEOLOGY MUSEUM

NEŞELI GÜNLER
HAPPY DAYS
Bayram günü her şartta her
tarafta ayrı bir neşe, ayrı bir
sevinç. Televizyon ekranları
bile çocuklar gibi şen. Şöyle
kanallar arasında dolaşıyorum,
çocukluğumuzun en sevilen
filmlerini koymuşlar, ne de
iyi yapmışlar. Neşeli Günler’e
rastladım, hem de yeni başlıyor.
Gerçek bir klasik. Hemen
çocuklara
sesleniyorum.
Adile Naşit’le Münir Özkul’un
o çok iyi bildiğimiz turşu
suyu tartışması: Sahi turşu
suyunun iyisi sirkeyle mi
olur limonla mı? Bir türlü
karar veremediğimiz milli
meselelerimizden biri… Şener
Şen’in müthiş oyunculuğuyla
hayat verdiği Ziya karakterinin
muzurlukları… O “aslan avına
gittim” diye atıp tutarken ben
bir yandan evi inceliyorum;
mimarisini, odalardaki eşyaları,
perdeleri, kurulan sofraları, kap
kacakları… Her kapıdan birileri
çıkıyor, geniş salondaki sofrada
buluşuluyor. Filmi izlerken
Adile Naşit’in kurduğu beyaz
örtülü, mütevazı sofradan
kurmaya başladık biz de. Bu
bayram onlar kadar kalabalık
değiliz… Sofra hazır olduğunda
Adile Naşit gelinlikle, Münir
Özkul damatlıkla beliriyor
beyaz camda. Daha önce
onlarca kez izlediğimiz finali
ilk kez izliyormuş gibi bir
kez daha izleyip televizyonu
kapattık ve bayram soframızın
tadını
çıkardık.
Sağlıkla,
sıhhatle nice neşeli günlere,
nice bayramlara…

A day of the bairam means happiness and joy under any condition.
Even the television channels are having fun like children. I zap
around the channels, they show the most popular movies of our
childhood, very well done. I found Neşeli Günler, it just starts now. A
true classic. I'm calling out to the kids right away. The conversation
between Adile Naşit and Münir Özkul's pickle juice that we know
very well: is the best pickle juice made with vinegar or lemon? One
of our national issues that we cannot decide on. The character
called Ziya, played by Şener Şen with his great acting… While he
was telling "I went for the lion hunt", I examine the house on the
one hand; its architecture, the furniture in the rooms, the curtains,
the tables, the containers... Someone comes out of every door and
meets at the table in the large hall. As we watched the movie, we
started to set up a humble table like Adile Naşit set up. We are not
crowded in this bairam like they were. When the table is ready,
Adile Naşit appears in a wedding dress while Münir Özkul wears
a groom's suit. As if we were watching the finale that we watched
dozens of times for the first time, we watched it once more and
turned off the television and enjoyed our bairam table. Wishing
you happy days and many bairams in health.
MAYIS - MAY
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Talha Kabukçu

TARIHI DOKUSU, KALABALIK
ÇARŞILARI VE EŞSIZ LEZZETLERIYLE:

EMİNÖNÜ
A HISTORICAL CITY WITH CROWDED
BAZAARS
. AND UNIQUE TASTES

EMINÖNÜ
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Koronavirüs günlerinde evde kalanlar için sanal müze – şehir gezileri ve online
konserler düzenlenirken biz de sizleri bir Eminönü turuna çıkaralım istedik.
Haydi Eminönü’nün tarih kokan sokaklarında ve kalabalık çarşılarında birlikte
dolaşalım. Hatta biraz alışveriş yapıp bu yıl bir parça eksik kalan bayram
coşkumuzu tamamlayalım.

cheese stalls. The point is to welcome the feast
morning with a rich breakfast table. It’s difficult
to choose between all these delicious cheese and
olives to buy, so let’s buy a few different types.
Suddenly we find ourselves on the narrow streets
behind the Egyptian Bazaar. The savory smell of
coffee greets us. The famous coffee shops of Eminönü are all waiting us in a row. People are waiting in queues to buy some fresh-ground coffee.
As sellers quickly package the coffee, small children curiously watch the lively atmosphere inside
the shops. Coffee grinders, porcelain coffee cups,
copper coffee pots, Turkish delight, desserts, the
loud cries of seller and the tunes of the afternoon
prayer… The street is so lively and energetic that
the time spent in the coffee queue turns into joy
all of a sudden.

As we surf through virtual museums,
cities and online concerts in these coronavirus times, we want to offer you
a tour of Eminönü. Let’s wander together on the historical streets and in
crowded bazaars of the city. We can even do some shopping to fulfil the
ramadan spirit we have missed this year.

İstanbul’da yaşayan, İstanbul’u ziyaret eden, İstanbul’dan şöyle bir geçip giden yerli – yabancı herkesin uğrak noktasıdır Eminönü. Bu nedenle İstanbul’a dair zihnimizde canlanan imgeler arasında
yeri vazgeçilmezdir. Eminönü birçok sebeple ziyaret edilebilir: Eminönü Köprüsü’nde yürüyüp eşsiz fotoğraf kareleri yakalayabilir, Mısır Çarşısı’nda
kalabalıklara karışabilir, Yeni Cami’de kuşlara yem
atabilir, biraz acıkınca da sahilde balık – ekmek yiyebilirsiniz. Hele bu ziyaret bir bayram zamanına
denk geliyorsa Eminönü’nün labirent gibi birbirine açılan sokaklarında kaybolur, bayram alışverişini aradan çıkarırsınız.
İSTANBUL TICARETININ KALBI
Bizans ve Osmanlı döneminde önemli bir liman
olan Eminönü – Sirkeci hattı, yüzyıllardan beri ticaretin yoğun yapıldığı bir bölgedir. Bugün yük
indirip bindirmek ya da büyük gemilerin yanaşması için uygun bir yer olmasa da Eminönü ve
çevresi hâlâ ticaretin yoğun olduğu yerlerden biri.
2000’li yıllarla birlikte AVM’ler ve internetten alışveriş yaşamımıza hızlı bir şekilde giriş yapsa ve pek
çok alışveriş alışkanlığımızı değiştirse de Eminönü
“İstanbul ticaretinin kalbi” olmaya devam ediyor.
Eminönü sokaklarını çevreleyen daimi kalabalık
sünnet ve düğün mevsimlerinde artarken, bayram günlerinde coşuyor; çarşılar adeta insanlarla
dolup taşıyor.
ÇEŞIT ÇEŞIT İKRAMLIKLAR
Sanal bayram alışverişimize Eminönü İskelesi’nden başlıyoruz. İskeleden yeraltı çarşısına girip
Yeni Cami’ye varıyoruz. Caminin sağ tarafında
bayram ikramlarının olmazsa olmazlarından şekerci ve lokumcular bizi karşılıyor. Şekerlemeler
için kiloyla alışveriş yapmak mümkün. Kahvenin
yanına çifte kavrulmuş fıstıklı lokum, çocuklar için
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Eminönü is a frequent destination for those living
in or visiting Istanbul for a short or a long time as
a domestic or foreign tourist. Therefore, Eminönü
has a key place when we speak of Istanbul. Eminonu can be visited for various reasons: You can
walk on Eminönü Bridge to take wonderful shots,
blend in with the crowd in the Egyptian Bazaar,
feed the birds at the New Mosque and grab a fish
bread by the sea as you start feeling hungry. If
this visit is during a feast period, you can get lost
on the maze-like streets of Eminönü to do some
shopping for the feast.
THE HEART OF COMMERCE IN ISTANBUL
Eminönü-Sirkeci region had been an important
port in the Byzantine and Ottoman periods and for
centuries, it has been a center busy with commercial activities. While it is not suitable for loading/
unloading or for large ferries to approach today,
Eminönü area is still a busy commercial center.
Despite the fact that shopping malls and Internet shopping have suddenly entered into our life
in 2000s, changing several shopping habits, Eminönü is still the “heart of commerce in Istanbul”.
As the constant crowd surrounding the streets of
Eminönü grows during circumcision and wedding season, the bazaars burst out with people
during feast days.
WONDERFUL TREATS
We start our virtual shopping from Eminönü Port
side. We go to the underground bazaar to arrive
at the New Mosque. Candy and Turkish delight
shops greet us on the right of the mosque. You
can buy kilos of candies here. Let’s buy pistachio
Turkish delight to offer with coffee, chocolate for
kids and some nuts before heading towards the

çikolata ve biraz da karışık çerez alarak peynircilerin olduğu tezgahlara ilerliyoruz. Maksat bayram
sabahı kahvaltı sofrasını zenginleştirmek. Çeşit
çeşit peynirler, zeytinler arasında kararsız kalıyor,
birkaç çeşit birden alıyoruz.
Hemen ardından Mısır Çarşısı’nın arkasındaki dar
sokaklarda buluyoruz kendimizi. Buram buram
kahve kokuyor burası. Eminönü’nün meşhur kurukahvecileri yan yana dizilmiş, bizi kendilerine
çekiyor. İnsanlar taze kahve kuyruğunda bekliyor.
Hızlıca paketlenen kahveler, camekan önünde içerideki hareketliliği merakla izleyen küçük çocuklar, kahve değirmenleri, porselen fincanlar, bakır
cezveler, ikramlık lokumlar, tatlılar, sokak satıcılarının naraları ve ikindi ezanının nağmeleri… Sokak o
kadar canlı, o kadar hareketli ki kahve kuyruğunda
beklediğimiz anlar bir keyfe dönüşüyor.

A MYSTICAL ATMOSPHERE
So we have bought our coffee. Let’s go to the
Egyptian Bazaar now. Hatice Turhan Valide Sultan had the Egyptian Bazaar built in the second
half of the 17th century. The Bazaar was called
as Valide Bazaar and the New Bazaar in the beginning. Since 18th century, it has turned into
a bazaar where spices and other goods particularly from Egypt are sold to be called as the
“Egyptian Bazaar”. While not being as old and
big as the Grand Bazaar, its atmosphere is mystical making it a “must see” destination particularly for tourists.

MISTIK ATMOSFER
Kahvemizi de aldıktan sonra Mısır Çarşısı’na doğru ilerleyebiliriz. Mısır Çarşısı, 17. yüzyılın ikinci yarısında Hatice Turhan Valide Sultan tarafından yaptırılıyor. Yapıldığı dönemde Valide Çarşısı ve Yeni
Çarşı olarak bilinen Çarşı, 18. yüzyılın ortalarından
itibaren yoğun olarak Mısır’dan gelen baharat ve
malların satılması nedeniyle “Mısır Çarşısı” olarak
anılmaya başlanmış. Kapalı Çarşı kadar eski ve büyük olmasa da en az onun kadar mistik bir atmosfere sahip. Bu nedenle özellikle yabancı turistlerin
“görmeden dönmediği” yerler arasında.
MAYIS - MAY
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Mısır Çarşısı’nda karşılıklı dizilmiş dükkanlar müşterilerini rengarenk baharatlar, çaylar ve hediyelik
eşyalarla karşılıyor. Biz de bayram alışverişi için biraz baharat alarak işe başlıyoruz. Özellikle taneli
baharatlar alarak evinizdeki küçük değirmenlerde öğütebilir, taze taze tüketebilirsiniz. Bu sayede aromaları daha güçlü olacaktır. Dört renk karabiber, biberiye, taze kekik, çubuk tarçın, kişniş,
muskat, yenibahar ve mahlep bunlardan bazıları.
Alışverişin henüz başında almıştık fakat kendimizi tutamıyoruz, buradan da narlı, fıstıklı, kaymaklı
lokumlar alıyoruz.
Çarşının sonuna doğru ilerlerken bakır cezveler
ve fincanlara bakmadan geçmeyelim. Özellikle
Osmanlı motifleriyle süslü rengarenk, dar ağızlı
kahve fincanları müşterilerin ilgisini çekiyor. Lokumluklar, su bardakları gibi kahve ritüellerine
eşlik eden birçok ayrıntıyı burada bulabilir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Çarşının çıkışında
bayram günü şeker toplamaya gelen çocuklar
için mendil ve çorap almayı ihmal etmiyoruz. Yarım elma gönül alma.
MAHMUTPAŞA BEREKETI
Gıda alışverişini büyük oranda tamamladığımıza
göre Mahmutpaşa’ya doğru tırmanabiliriz. Bölgenin adı; 15. Yüzyılda yaptırılan ve Fatih Sultan
Mehmet’in sadrazamlarından Veli Mahmut Paşa’nın adını taşıyan tarihi camiden gelmektedir.
Mahmutpaşa yokuşu olarak da bilinen çarşıda

Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı kadar
eski ve büyük olmasa da en az
onun kadar mistik bir atmosfere
sahip. Bu nedenle özellikle
yabancı turistlerin “görmeden
dönmediği” yerler arasında.
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While not being as old and
big as the Grand Bazaar,
its atmosphere is mystical
making it a “must see”
destination particularly for
tourists.

Shops lined up along the streets of the Egyptian Bazaar welcome their guests with colorful
spices, teas and souvenirs. We start our feast
shopping with some spices. You can buy grainy
spices and grind them at home for fresh use.
They will preserve their aroma for a longer time
in this way. Pepper in four colors, rosemary,
fresh thyme, cinnamon sticks, coriander, nutmeg, pimento and mahaleb are to name a few.
We have already bought some Turkish delight
in the beginning of our shopping, but who can
resist those with pomegranate, pistachio and
cream here?
Let’s not end our tour without seeing the copper coffee pots and coffee cups. Particularly the
colorful and narrow-tipped coffee cups decorated with Ottoman motifs attract attention. You
can find several details to accompany coffee
rituals such as Turkish delight bowls and water
glasses. By the way, don’t forget to buy some
handkerchiefs and socks for the children to
come to collect candies on the bairam day. Just
a small gift…
GENEROSITY OF MAHMUTPAŞA
As we have completed most of our food shopping, we can head towards Mahmutpaşa now.
The region was named after the historical
mosque founded in 15th century with the name
of Veli Mahmut Paşa, one of the grand viziers of
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karşılıklı yer alan dükkanlar genellikle dar gelirli vatandaşlarımızın giyim ihtiyaçlarına hitap eder.
Ancak sünnet, düğün ve bayram
mevsimlerinde her gelir düzeyinden insan Mahmutpaşa’ya uğrar
ve çeşitliliğin tadını çıkarır.
Kapalıçarşı’nın batısından başlayıp Tahtakale'ye uzanan yokuş
her daim kalabalık olsa da bayram öncesi çok daha hareketli.
Küçük beylere bakılan bayramlıklar, küçük hanımların heveslendiği ayakkabılar, el ele vitrinleri izleyen genç evliler, gelinine
kumaş seçen kayınvalideler, renk
renk çantalar, şapkalar, eşarplar,
hırkalar, danteller, masa örtüleri,
oyuncaklar… Hepsi bayram heyecanını çok iyi yansıtıyor. İster
yukarıya doğru gezin, ister Kapalı
Çarşı’dan aşağıya sallanın; ellerinde paketlerle eksiklerini tamamlayan, birbirlerine hediyeler alan
ve bayrama hazırlanan insanlar
içinizde tatlı bir sevinç oluşturuyor. Biz de “uygun fiyatları” görünce birkaç parça giysi almadan
edemiyor, elimizi kolumuzu iyice
dolduruyoruz.
NICE MUTLU BAYRAMLAR
Paylaşmanın, hediyeleşmenin ve
ikramlaşmanın en güzel örneklerini yaşatan ve aramızdaki sevgiyi
büyüten bayramlarımız büyük küçük herkes için çok özel zamanlar
olmuştur. Bu bayram koronavirüs
önlemleri nedeniyle Eminönü biraz durgun, bizler de büyük ölçüde evdeyiz. Ancak hatıralarımız,
hayallerimiz ve umutlarımız hâlâ
canlı. Gelecek bayramlarda Eminönü yine aynı heyecan, yine aynı
coşkuyla kucaklayacak bizleri. Cıvıl cıvıl çarşıları, güler yüzlü esnafı
kapılarını açacak ve ağırlayacak
müşterisini. Yine sokaklar kahve
ve baharat kokacak, lokantalar
dolup taşacak, rengarenk lokumlar tezgahları süsleyecek. Biz yine
güzel günlerde Eminönü’nde
buluşacağız ve hep birlikte nice
mutlu bayramlar kutlayacağız.

Mehmet the Conqueror. The bazaar is also known as Mahmutpaşa
Hill. The shops lined up along the hill particularly aim to meet the
clothing needs of people with little income. Still, people with any
level of income pay a visit to Mahmutpaşa during circumcision,
wedding and bairam seasons to enjoy the variety.
Even though the hill starting from the Grand Bazaar and reaching up to Tahtakale is crowded at all times, it is livelier during the
period before the feast. Fancy clothes for little gentlemen and
fancy shoes for little ladies, young married couples gazing display
windows hand in hand, mothers in law selecting fabric for their
daughters in law, colorful bags, hats, scarves, cardigans, laceworks, table covers and toys... All these reflect the joy of feast in
the best manner. You can go up or walk down the Grand Bazaar,
filling with sweet happiness as you see people shopping, buying
gifts to each other and getting ready for the feast. You won’t be
able to resist to buy a few pieces of clothes when you see those
“charming prices” and we will fill our arms and hands with shopping bags.
WISHING FOR MANY HAPPY BAIRAMS
Bairams have always been the best times for everybody from the
youngest to the oldest for sharing, exchanging gifts and treats,
growing the love among each other. Eminönü is calm this year
due to coronavirus measures and we are mostly at home. Yet, our
memories, dreams and hopes are still alive. Eminönü will welcome us with the same excitement and joy in future bairams. The
lively shops will greet us with their hospitable sellers. Streets will
be scented with coffee and spice; restaurants will get crowded
and colorful Turkish delights will decorate the stalls again. We will
reunite in Eminönü and celebrate many feasts altogether.
MAYIS - MAY
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Ramazan Bayramı’na rastlayan bu sayımızda sizleri kartpostalların
renkli dünyasına götürüyoruz. Kartpostallar artık fazlaca tercih edilmese
de bir dönem bayram tebriklerinin vazgeçilmeziydi. İnsanlar arasında
“iyi dilekleri” taşır, sevgi ve muhabbet köprüsü kurardı. Her birimizin
çekmecesinde ya da kitapların arasında sakladığı bir kartpostal mutlaka
vardır. Bazen de saklanmak yerine sergilenir; görsel değeriyle duvarımızı,
vitrinimizi, aynaların köşesini süsler. Her ne olursa olsun anıları canlı tutar,
geçmiş günlerin güzelliğini anımsatır.
Sahi, siz en son ne zaman kartpostal gönderdiniz?

In this issue corresponding to Ramadan Feast, we are taking you to the colorful
world of postcards. Although not being preferred lately, postcards used to be an
essential part of feast greetings in the past, as a tool to exchange “good wishes”
and founded a bridge of love and attachment. We all have a postcard hidden in
a drawer or inside a book for sure. Sometimes they are not hidden, but displayed
on a wall, in a showcase or on the corner of a mirror. No matter where, they keep
memories alive and remind us of those wonderful days of the past.
By the way, when did you last send a postcard?

BAYRAM VE KARTPOSTAL:

“Büyüklerin Ellerinden,
Küçüklerin Gözlerinden”
THE FEAST AND POSTCARDS:
“KISSING THE ELDERS’
HANDS AND THE YOUNGSTERS’ EYES”
22

2000’li yıllarla birlikte kullanımı azalan ve neredeyse hayatımızın parçası olmaktan çıkan kartpostallar yazı aleyhine, görsellik lehine atılmış bir
adım olarak 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmıştır. Kartpostalların, yazının aleyhine olması elbette
onların mektuptan daha kısa ve maksatlı metinler
içermesiyle ilgilidir. Aynı dönemde fotoğrafçılığın
gelişmesi ve fotoğrafların giderek daha ucuz ve
kolay elde edilebilmesi kartpostalların kısa sürede
yaygınlaşmasını sağlamıştır. Zira hislerin aktarımında yazıya ilave olarak bir görselin de eklenmiş
olması epey ilgi çekmiş, insanlara daha “sahici”
gelmiştir.
Elbette kartpostalların ortaya çıkması mektupla haberleşmeyi engellememiştir. Buna ilaveten
kartpostallar, mevcut iletişim yollarının çeşitlenmesini ve bir anlamda “renklenmesini” sağlamıştır.

Postcards, which have become outdated in
2000s, initially appeared in the first half of
the 19th century as a step towards visuality
as opposed to the text. Postcard’s being opposed to text comes from its brief nature.
With the development of photography and
its getting cheaper and easier over time,
postcards became widespread in a short
time. People were able to express their feelings with the help of an image as well as a
text, to boost appeal and “authenticity”.
The appearance of postcards did not inhibit
communication via letters for sure. To the
contrary, postcards diversified and of enriched the ways of communication. Letters
and postcards sort of shared roles and tried
not to invade each other’s area until they
MAYIS - MAY
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Dijital iletişim yolları gelişip tüm kadim
iletişim yöntemlerini gölgede bırakana dek; mektup ve kartpostallar kendi
aralarında bir rol paylaşımı yapmış, birbirlerinin alanına pek fazla girmemeye
çalışmıştır. Mektuplar daha ciddi meselelerin ve yaşanmışlıkların paylaşıldığı duyguların uzun uzun anlatıldığı
metinler olmaya devam ederken; kartpostallar bayram, yılbaşı, doğum günü,
yıl dönümü, mezuniyet gibi tebrikler
için kullanılır olmuştur.
GEÇ BULDUK,
ÇABUK KAYBETTIK
Aslına bakılırsa kartpostallar insanlık tarihi göz önüne alındığında çok
kısa denebilecek bir zaman içerisinde hayatımıza girmiş ve çıkmıştır. İlk
örnekleri 1840 yılında ortaya çıkan
kartpostallar bundan yaklaşık yüz elli
yıl sonra, 1990’larla birlikte anılarımızı
süsleyen nostaljik birer değer halini
almıştır.
1840 yılında İngiltere’de Theodore
Edward Hook tarafından geliştirilen ilk
kartpostal kare şeklinde, sert kâğıttan
ve iletinin yazılabileceği boş bir çerçeveden oluşmakta ve daha sonraki süslü
örnekleriyle kıyaslandığında oldukça
iptidai gözükmektedir. Fakat daha sonraki yıllarda görselliğin arttığı kartpostallar üretilmiş, özellikle 1900’lü yılların
başında fotoğrafın yaygınlaşması ve
baskı tekniklerinin gelişmesiyle “kartpostal dünyası” oldukça renklenmiştir.
SEÇ, BEĞEN, AL
Kartpostalların görsel çeşitliliği bizlere
oldukça renkli bir dünya sunar. Şehir
ve manzara görselleri, tarihi – mimari
– anıtsal yapılar, turistik yöreler, çiçek
ve doğa figürleri, sanatsal fotoğraflar,
meslek gruplarının fotoğrafları, savaş
dönemlerinde propaganda amaçlı
bayrak, asker ve savaş görselleri, ünlü
şarkıcılar, film yıldızları, sporcular, siyasi figürler ve hatta kişilerin kendi fotoğrafları kartpostallarda kullanılmış,
gönderene uçsuz bucaksız alternatifler
sağlamıştır.
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kartpostallar kendi
aralarında bir rol
paylaşımı yapmış,
birbirlerinin
alanına pek
fazla girmemeye
çalışmıştır.

Letters and
postcards sort
of shared the
roles and tried
not to invade
each other’s area
until they have
been overtaken
by digital
communication
methods.
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have been overtaken by digital
communication methods. While
letters continued to serve as texts
about serious issues and experiences where the feelings were
expressed at great length, postcards served as a tool to exchange
bairam, new year, birthday, anniversary or graduation greetings.
FOUND LATE, LOST SOON
Postcards entered into and got
out of our life in a short period of time indeed, considering the history of humankind.
While the initial examples of
postcards appeared in 1840, became a nostalgic value to enrich
our memories as early as 1990s,
just one hundred fifty years later.
The first postcard designed by
Theodore Edward Hook in 1840
was a square-shaped framed carton with a blank space to write the
text and looked quite simple and
modest compared to the subsequent fancy ones. As years went
by, postcards were integrated
with visuals. Particularly in early 1990s, the “world of postcards”
got enriched with the spread of
photography and development of
printing techniques.

Yazı ile anlatılanın görsel ile tamamlanması olarak da
ifade edebileceğimiz kartpostallar, karşı tarafa ulaştırılmak istenen hislerin somut bir hâle getirilmesini
amaçlar. Dolayısıyla kartpostalların arkasına yazılanlarla
seçilen görselin uyumlu olması beklenir. Bu uyum kartpostalın gönderilme zamanı ile de tamamlanır. Örneğin yılbaşlarında gönderilen kartpostalların görselleri
ile bayramlarda ya da doğum günlerinde gönderilen
kartpostalların görselleri farklıdır. Yılbaşlarında genellikle karlı bir manzara görseli tercih edilirken milli bayramlarda bayrak - asker gibi görseller; Ramazan ve Kurban
bayramlarında ise cami veya boynuzları kurdeleli koç
görselleri tercih edilir. Sevgiliye gönderilen bir kartpostal ise genellikle kalplerle, çiçeklerle süslüdür.
YAZININ YANINA FOTOĞRAF
Fakat tüm bunların yanında tesiri oldukça yüksek olan
kartpostal örneği hiç şüphesiz kişinin kendi fotoğrafını
kartpostal olarak göndermesidir. Bu kartpostalların taşıdığı his, ifade etmek istediği meram aradaki hasreti bir
nebze olsun dindirmek üzerinedir. Bu tip kartpostalların
yaygın uygulaması gönderenin, alıcıyı bir an olsun aklından çıkarmadığını belli etmek üzere vermiş olduğu düşünceli ve melankolik pozlardır. Bazı kartpostallarda ise
kartpostalın gönderileceği kişinin fotoğrafına bakarken
veyahut ondan gelen bir mektubu okurken çekilmiş fotoğraflar yer alır.

As a tool used to complement text with image,
postcards aim to materialize the feeling intended to be delivered to the other party. Therefore,
the things written on the backside of the postcard are expected to be in harmony with the selected image. This harmony is complemented
with the delivery time of the postcard. For example, images used in postcards sent for the New
Year are different from those used in postcards
sent for bairams or birthdays. While a snowy
landscape is preferred in general for the New
Year, images like a flag or a soldier are preferred
for national holidays, and mosque or a sheep
in ribbons is preferred for religious bairams. A
postcard sent to the loved one is decorated with
hearts and flowers.
A PHOTO NEXT TO A TEXT
On the other hand, a postcard with the sender’s
own photo is the most influential of all. These
postcards aim to relieve one’s longing. The sender poses in a thoughtful or a melancholic manner
in these postcards, to show that he/she can’t help
thinking the receiver. In some others, there are
photos showing the sender looking at the receiver’s photo or reading a letter that has come from
the receiver.

BAIRAM AND BUY
THE ONE YOU LIKE
Visual diversity of postcards offers
us a pretty colorful world. Cities and
landscapes; historical, architectural
and monumental structures, tourist attractions; floral and natural
figures; artistic photographs; photos of occupational groups; visuals
of flags, soldiers and war scenes for
propaganda purpose during wartime; famous singers; actors and
actresses; sports people, political
figures and even one’s own photo
have been used in postcards, providing plenty of alternatives to the
sender, indeed.
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yaygınlaşması ve
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dünyası” oldukça
renklenmiştir.
Particularly in early
1990s, the “world
of postcards” got
enriched with
the spread of
photography and
development of
printing techniques.

FOTOĞRAFIN YANINA YAZI
Kartpostalları tamamlayan ikinci öğe
ise seçilen görsele uygun olarak düşülen notlar, yazılan mesajlar ve kullanılan kalıp ifadelerdir. Mektup gibi uzun
olması mümkün olamayan bu ifadelerin daha duygu yüklü ve şiirsel olduğu
ifade edilebilir. Kısa olma zorunluluğu
taşıyan bu ifadeleri oluşturan kelimeler özenle seçilir. İfade edilmesi istenen
duyguların birkaç cümlede kartpostalın yazı için ayrılmış arka yüzüne sığdırılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu zorunluluğun fotoğraf arkası şiir
geleneğinin başlangıcı olduğu söylenebilir.
Daha şiirsel ve daha kısa olan kartpostal arkası yazılarının şüphesiz en
renklileri, birbirinden uzak şehirlerde
yaşayan insanların özlemlerine yönelik
olanlarıdır. Oldukça öznel olan bu cümleler kişiden kişiye değişmekle beraber,
kalıp cümlelerin, şiir ve manilerin de
kartpostal arkası yazısı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

A’dan Z’ye / From A To Z
A TEXT NEXT TO A PHOTO
The second element complementing the postcard is a note, message
or a phrase written down in harmony with the image. These statements cannot be as long as a letter.
They are more emotional and poetic, indeed. The words for these brief
texts are carefully selected. The feelings to be expressed need to be fit
in the backside of the postcard in
a few sentences. This need can be
suggested to be the starting point
of the tradition of writing poems at
the backside of a photo.
Those related with the longings of
people living in remote cities are
certainly the most colorful of those
shorter and more poetic forms of
postcards. Although the sentences here are quite subjective and
changes from one person to another, sentence patterns and short poems are understood to be used at
the backsides of postcards, as well.

PTT; geçmişten günümüze kartpostalların taşınmasına aracılık ediyor
ve insanlarımız arasında gönül köprüleri kuruyor.

PTT has been delivering postcards from past to present and establishing a bridge
between the hearts of individuals.
26
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BÜYÜKLERIN ELLERINDEN,
KÜÇÜKLERIN GÖZLERINDEN
Bayram kartpostallarının çoğuna, “bayramınızı kutlar size ve ailenize sağlık, sıhhat ve afiyet dilerim”
kabilinden cümleler yazılır. Yaşça büyük birisine
gönderiliyorsa, “… ellerinizden öperim”, yaşça küçük birine hitap ediliyorsa, “… gözlerinizden öperim”
denir. Ailenin diğer bireylerini tek tek sayarak, selam söylemek de âdettendir. Bu tabirlerin Osmanlı
Türkçesi’ndeki karşılığı ise “ıydiniz said olsun”dur.
Bu tabir genellikle, “ıydiniz said, ömrünüz mübarek
olsun” şeklinde kullanılmıştır.

Geldim sizi görmeye
Dilim yok söylemeye
Onun için mecbur kaldım
Zarfın içine girmeye
Yukarıda alıntılanan mâni, yaygın şekilde kartpostallara
yazılan kalıp ifadeler arasındadır. Öte yandan bayramda
ailesinin yanında olamayan kişilerin fotoğrafını kartpostal halinde gönderip, arkasına aşağıdaki maniyi yazması
adettendir:
Ey benim cansız resmim
Evimize gidersin
Benden selam edersin
Annem; hani oğlum derse
Beni gönderdi dersin
BAYRAM, O BAYRAM OLA
Özellikle bayramlaşma, tebrik etme ve kutlama ritüellerine derinden bağlı bir toplum olarak bizler, kartpostalları
uzun bir müddet bu amaç doğrultusunda yoğun olarak
kullanmışızdır. Kartpostallar, en çok kullanıldığı vakitler
olan bayram günlerinde büyük şehirlerden taşraya, yurt
dışından ülkemizin her köşesine hasret ve kavuşma isteği
bildiren cümlelerle ulaşmış, iyi dilekleri taşımıştır.
Belki de kartpostalların en anlamlı olduğu vakitler bayram vakitlerdir. Çünkü eşinden, anne -babasından ve ailesinden uzakta bayram geçiren bir kişi, bayramı bayram
yapan ritüellerin çoğunu eksik yaşayacaktır. Buna karşın
ailenin bütün bireyleri bir arada olsa da bir bireyin yoksun
oluşu burukluk yaratacaktır. Kartpostallar bu burukluğu
bir nebze olsun ortadan kaldıran sıcak bir dokunuştur.

Tüm bunlarla beraber görselin ve yazının bir kompozisyonu olan kartpostalların ortaya çıkması ve teveccüh
bulmasında oldukça kadim bir duygunun varlığı söz konusudur. Bu duygu hiç şüphesiz, hatırlama, haber alma,
haberdar etme ve kavuşma gibi isteklerin içerisinde bolca bulunduğu “özlem” duygusudur. İnsanlar bu kadim
duygu genel olarak dijital iletişim araçlarıyla dile getirilse
de kartpostallar hâlâ özel, hâlâ samimi, hâlâ sıcak.
I’m here to see you
But don’t have the chance to tell you
So I have no choice
But to enter into this envelope
The above short poem is among the common expressions written on postcards. Those who are way
from their beloved ones during bairam periods
also send their photo as a postcard and write the
below poem as a tradition:
Here is a photo of me
To go home and say hello to the family
If mum wonders about me
This is to serve as a relief
THE FEAST EVENT
We have used postcards as a tool for a long time to
exchange bairam greetings, to congratulate and
celebrate as a society deeply attached to such rituals. Postcards reached from big cities to remote villages and from foreign countries to the hometown
with sentences expressing longing and the desire to
reunion particularly during bairam periods.
Bairams were probably among the days that
made the most sense of postcards. A person away
from family and beloved ones during a bairam
period would be short of most of the routines of
a bairam, indeed. Besides, the remaining family
members would feel resentment from the missing family member. Postcards served as a warm
touch to relieve this resentment to some extent.

28

A’dan Z’ye / From A To Z

PTT ANILARA DOKUNUYOR
180 yıldır iletişim ve haberleşme alanında pek çok yeniliğin öncüsü olan PTT; geçmişten günümüze kartpostalların taşınmasına aracılık ediyor ve insanlarımız arasında
gönül köprüleri kuruyor. Bayram günlerinde postacının
sevdiklerimizden getirdiği zarflar hâlâ hepimizde heyecan uyandırıyor ve eski günlere doğru nostaljik bir
pencere aralıyor. PTT yeni kartpostallar tasarlayarak da
tebrik kartı geleneğini yaşatmaya ve özenle saklanan
anılara dokunmaya devam ediyor.

KISSING THE ELDERS’ HANDS
AND THE YOUNGSTERS’ EYES
Most postcards contain sentences like “I celebrate
your bairam and wish you and your family health
and welfare”. If the postcard is to be sent to an elder person, one writes “…I kiss your hands” and if to
a younger person, “… I kiss your eyes”, on the postcard. It is also common to list and send greetings
to all family members one by one. People used a
statement to mean “wish you a happy and a blessed life” in Ottoman Turkish.
Postcards, as a composition of an image and
a text, came out and became favored thanks
to the feeling of longing, which involves desires such as remembering, getting and giving information and uniting. While people
generally communicate this feeling via digital means of communication today, postcards are still special, warm and intimate.
PTT TOUCHING FOND MEMORIES
Leading innovations for 180 years in the field of
communication, PTT has been delivering postcards and establishing a bridge between the
hearts of people from past to present. Letters
from our beloved ones brought by the postmen
during bairam are still exciting for us. They open a
nostalgic door to the fond memories. PTT continues to keep the greeting card tradition alive and
to touch precious fond memories by designing
new postcards.

Bayramlaşma,
tebrik etme ve
kutlama ritüellerine
derinden bağlı bir
toplum olarak bizler,
kartpostalları bu
amaç doğrultusunda
uzun bir müddet
kullandık.
We have used
postcards as a tool
for a long time to
exchange bairam
greetings, to
congratulate and
celebrate as a society
deeply attached to
such rituals.
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TOPLUM HAYATINDAKI
TÜM ETKILEŞIMLERIN ÖZETI:

BAYRAMLARIMIZ

THE SUMMARY OF ALL OUR INTERACTIONS
IN THE SOCIAL LIFE:
OUR FEASTS
“İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. Murat
Şentürk’le bayramların toplum hayatındaki yerini ve geçmişten bugüne
yaşadığı değişimi konuştuk. Sosyolog Şentürk bayramları bizi toplum
yapan önemli ritüellerin gerçekleştiği günler olarak oldukça önemsiyor.
Öyle ki bayramlarda kurulan etkileşimi “toplum hayatındaki tüm
etkileşimlerin özeti” diye tanımlıyor. Yıllardır kutladığımız bayramlara
sosyolojik açıdan bakmak ve sağladığı etkileşimi analiz etmek bizim için de
oldukça öğretici oldu. Keyifli okumalar…
We have talked to Assoc. Prof. Dr. Murat Şentürk, working at Istanbul University Department of
Sociology, about the importance of feasts in social life and the change they have experienced from
past to present. Associate Professor Dr. Şentürk considers feasts very significant since these are
the days when the important rituals that make us society take place. So important that he defines
the interaction established during the feasts as “a summary of all interactions in social life”.
It was also very educational for us to consider the festivals we have celebrated for years from a
sociological perspective and to analyze the interaction they provide. Have an enjoyable reading...
Sosyolog Murat Şentürk bayramların “etkileşim” gücüne vurgu yapıyor. Şentürk’e göre bu etkileşimin
birbirine benzeyenler kadar benzemeyenler arasında da kuruluyor olması “toplum olma” duygumuzu
besliyor ve bu yönüyle çok önemli bir işlev görüyor.
Farklı medeniyet, kültür ve inanışlarda “bayram”
kavramını görüyoruz. Çeşitli ritüellerle insanlar
toplanıyor, kutlama yapıyor. Bayram insanlığın hangi
ihtiyacını karşılıyor?
Bayramlar sevinçte ve kederde bir arada olma
ihtiyacımızı karşılayan ve bizi “toplum” yapan en
önemli ritüellerin gerçekleştiği günlerdir. Geçmişten günümüze tüm topluluklar çeşitli olaylar,
inançlar ve yaşanmışlıklar etraf ında bayramlar
inşa ederek etkileşim kurmaktadır. Dikkat ederseniz bayram ve bayram pratikleri tüm kültürlerde birliktelik ve etkileşim üzerine kuruludur.
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Sociologist Murat Şentürk highlights the "interaction"
power of the holidays. According to Şentürk, since the
interaction is established among people that are similar and also among those are not similar, our sense of
"being a society" gets nurtured and in this regard, the
bairams serve a very essential function.
The concept of "bairam" exists in different civilizations,
cultures and beliefs. People gather around and
celebrate with various rituals. What need of humans
gets fulfilled during the bairams?
Holidays are the days when the most prominent rituals
that meet our need to be together in good times and
in and bad times and make us a “society” take place. All
communities from past to present interact by building
festivals around various events, beliefs and experiences.
If you pay careful attention, bairam and bairam practices are based on togetherness and interaction in all culMAYIS - MAY
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Bir araya gelmek, birlikte ibadet etmek, sofralar kurmak, paylaşmak, oynamak, eğlenmek, dertleşmek,
sohbet etmek, hasret gidermek… Sanırım bayramlar için “toplum hayatındaki tüm bu etkileşimlerin
özetidir” diyebiliriz. Bizi bir toplum yapan karşılıklı
eylemlerin neredeyse tümü bayramlarda vardır. Bu
etkileşimin devamı için bayramlar çok önemlidir.

amount of time to spend together. We
will not be able to kiss hands and hug
each other. We will not be able to organize big feasts. Therefore, the elders
will be isolated during bairams. There
will be fewer travels between the rural
and urban areas as the interactions
within the city. Principally, the elder
people, who are accustomed to seeing
their children and grandchildren arriving from the city will have a quieter
holiday. We may overcome these negative consequences with new communication technologies. Particularly
digital environments, where we can
communicate face-to-face on the
screen will help us to see each other
during the bairams. We will participate
in meals organized during bairams via
the screens. However, we will have limited opportunities to hug each other
and share our happiness.

tures. Coming together, worshipping together, setting
up tables, sharing, playing, having fun, communicating,
chatting, fulfilling each other's longing… I believe we
can consider the holidays as "the summary of all these
interactions in social life." Almost all of the reciprocal actions that make us society take place during bairams.
Hence, the bairams are essential for the continuation of
this interaction.

“Bayram bir etkileşim” diyorsunuz? Toplum katmanları
arasında nasıl bir etkileşim sağlıyor? Dikey mi, yatay mı?
Do you consider the bairams as "the interaction"?
Bu etkileşim yoğun olarak yatay yöndedir. Ancak giWhat kind of relation do the bairams provide between
derek azalsa da dikeyde de gerçekleşir. Yani birbirine
the layers of society? Is it vertical or horizontal?
benzeyenler kadar benzemeyenler, farklı toplumsal
This relation is intensely horizontal. Nevertheless, alkonumlara sahip kişiler arasında da etkileşim sağlanır.
though it slowly decreases, it also occurs vertically.
Eğitim düzeyi, gelir durumu ne olursa olsun bayramda
Therefore, interactions happen between people that
ayrı bir “saygı kodu” devreye girer. Bir iş yerindeki beyaz
are similar to each other as well as between people that
yakalı çalışan kendisinden yaşça büyük mutfak görevhave different positions in society. Regardless of the
lisi ablanın elini öper mesela. Ya da
level of education, income status,
Bayramlar birbirine
bu yardımlaşmalar… İhtiyaç sahibini,
a different “respect code” becomes
benzeyenler kadar
dar gelirli olanı arayıp bulma, ona
involved during the bairams. For
bir şekilde yardım eli uzatma da bir
example, a white-collar employbenzemeyenler arasında da
dikey etkileşimidir. Bununla birlikte
ee may kiss an elder sister, who is
etkileşim kurar. Eğitim düzeyi,
benzer toplumsal kökenlerden geworking in the kitchen. Or these
gelir durumu ne olursa olsun
len fakat zaman içerisinde farklılaşcontributions… It is a vertical interbayram günleri insanlar
mış gruplar da etkileşim kurarlar.
action for finding the people havarasında ayrı bir “saygı kodu”
Örneğin aileler, akrabalar, hemşeriing a small income and lending
devreye girer.
ler arasında kent hayatında giderek
them a helping hand. Nevertheazalan ilişki telafi edilir. Türkiye’de
less, groups that have similar social
Interactions occur between people
kentle kır arasındaki etkileşimi sağbackgrounds but that have been
that are similar to each other as
layan önemli etkinliklerin başında
differentiated over time also interbayramlar gelir. Kentte yaşayan orta
act in this period. For example, a
well as between people that have
sınıflar bayram için memleketlerine
gradually decreasing relationship in
different positions in society.
giderler. Onları köy meydanındaki
urban life is compensated between
Regardless of the level of education,
bayram oyunlarında, yer sofralarınfamilies, relatives and fellow townsincome status, a different “respect
da görürsünüz ve hiç şaşırmazsınız.
men and townswomen. Bairams
code” becomes involved between
are the primary events that enable
people during the bairams.
Bayram bir anlamda yaşlılarımızı
interaction between the city and
ziyaret,
onların
çevresinde
the countryside in Turkey. The midtoparlanan bayram sofraları demek. Bu yıl koronavirüs
dle classes living in the city visit the countryside during
nedeniyle bir sosyal izolasyon süreci yaşıyoruz.
the bairams. You may observe them in festive games
Yaşlılarımız da bu bayramı “yalnız” geçiriyor. Bu
that are organized in the village square, on the tables
sürece ilişkin gözlemleriniz nedir?
and you are not surprised.
Dünyada ve Türkiye’de tüm gündelik hayatı derinden
etkileyen bir salgın yaşanıyor. Alınan tedbirler bayThe bairams mean visiting our elders and gathering
ram kutlamamızı da fazlasıyla etkileyecek. Bu yıl bayaround feast tables that are organized around the
ramlarda yüz yüze kurduğumuz etkileşim azalacak,
elders. This year we are experiencing social isolation
muhtemelen sınırlı biçimde bir araya geleceğiz. El
due to coronavirus. Our elders spend this holiday
öpemeyecek, birbirimize sarılıp hasret gideremeyece“alone”. What are your observations about this
ğiz. Bayram sofraları kalabalık olmayacak. Bu durum
isolation process?
yaşlıların da bayramı izole bir biçimde geçirmesine
We are experiencing a pandemic that deeply affects
neden olacak. Kent içindeki etkileşimler gibi kır – kent
daily life in Turkey and in the world. The measures taken
arasında yapılan seyahatler de azalacak. Özellikle baywill also be considerably affected by our feast celebraramlarda kentten dönen çocuklarını, torunlarını görtion. This year, our face-to-face interaction will decrease
meye alışkın yaşlılar bayramı daha sessiz geçirecekler.
during the bairams, we will probably have a limited
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Yeni iletişim teknolojileriyle bu olumsuz durumun etkilerini azaltma
imkânlarımız var. Özellikle ekrandan yüz yüze iletişim kurabileceğimiz
dijital ortamlar bayramdaki görüşmelerin devam etmesini sağlayacak. Bayram yemeklerine açık ekranlar üzerinden dahil olacağız. Ancak birbirimize sarılıp sevinçlerimizi çoğaltma imkânımız sınırlanacak.
Bu yıl önce Elazığ Depremi’ne sonra da “Biz Bize Yeteriz Türkiyem”
kampanyasına vatandaşlarımız büyük destek verdiler. Bayramlarda da
çok güzel yardımlaşma örnekleri sergileniyor. Toplum olarak paylaşma
– yardımlaşma duygumuz artıyor mu yoksa şekil mi değiştiriyor?
Bu yardımlaşma örneklerine bakıp mevcut toplumsallığın hâlâ güçlü bir
dayanışma içerdiğini söyleyebiliriz. Bayram günlerinde de zekat – fitre
gibi dini vecibeler yardımlaşma duygumuzu besliyor ve toplumsal barışa
fayda sağlıyor. Ama bunu yaparken sokağımızda ya da sitemizde ihtiyaç
sahibi olan insanlardan habersiz, ya da onlara ilgisiz olabiliyoruz. Sosyal
çevremize uzaklaşmamız, tanışıklıklarımızın azalması salgın zamanında
mekânsal olarak erişebileceğimiz insanlardan bihaber kalmamıza neden
oldu. Bu eksiğimizi kamunun yardım kampanyalarına destek vererek kapatmaya çalışıyoruz. Elbette iyi yapıyoruz. Ancak gelecekte yaşayacağımız muhtemel doğal afetlere hazırlıklı olmak için doğrudan birbirimize
“dokunabileceğimiz” başka yardımlaşma modellerine de ihtiyacımız var.
Bu salgın süreci atlatıldıktan sonra yaşadığımız dünyada köklü
değişiklikler bekliyor musunuz?
Salgın ve afet gibi olaylar toplumların hayatında önemli değişimlere neden olabilir. Ancak bir sosyal bilimci olarak içinde yaşadığımız dünyanın
tüm yönleriyle dönüşeceğini söylemem oldukça zor. Bununla birlikte bazı

This year after the earthquake
in Elazığ, our citizens greatly
supported the campaign called "We
are enough for each other, Turkey".
Beautiful examples of solidarity are
also presented during the bairams.
Was the sharing as a community
increased or was it transformed?
We may say that the current socialization still contains strong solidarity
by considering these examples of cooperation. Religious duties such as
zakat - charity nurture our sense of solidarity and contribute to social peace
during bairams. But while doing this,
we may not be aware of the needy
people that live in our street or building or we may be indifferent towards
them. Because of our alienation from
our social environment and the reduction of the number of people that we
know, we are unaware of the conditions of people that we may spatially
reach during the pandemic. We strive
to close this gap by supporting public
aid campaigns. Of course, we are doing fine. Nevertheless, we need other
mutual aid models that we can “help”
each other, in order to be prepared for
potential natural disasters that we will
experience in the future.
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meselelerin daha fazla gündeme gelmesi söz konusu
olacak. Yerelleşme, çevre bilinci gibi konular öne çıkacak.
Teknolojik yeniliklerin insan doğası, toplumsallık biçimleri, ahlaki değerler, iklim ve doğal çevre açısından ne tür
problemler getireceğini konuşacağız. Bir de tabii sağlığımızın izlenmesi, gözetimi ile mahremiyet ihlalleri arasında felsefi tartışmalar okuyacağız. Bir dönüşüm olacaksa
bu güzergahta zaman içinde olacak.
Bu süreçten sonra teknolojide bir yavaşlama,
sakinleşme bekliyor mu bizi?
Bir durulmaya, sakinleşmeye ihtiyacımız olsa da teknolojinin bu süreçte daha da hızlı bir biçimde hayatı kuşatacağını düşünüyorum. Belki de onun “yararlı”
yönlerini kullanmayı öğreneceğiz. Hipergerçekliğin
konuşulduğu günlerde sosyal mesafeyi koruyarak sahici ilişkiler ve etkileşimler oluşturabiliriz. Dijital birlikteliklerin dokunmaya imkân veren özellikleri olduğunu ve bunu sağlayan insanların ve toplulukların
olduğunu gözlemliyorum. Yankı odalarımızdan çıkıp
farklılıkların etkileşim içine gireceği yeni bir dijital kültürü el birliğiyle inşa edebiliriz diye düşünüyorum.
Hep geçmiş bayramları arıyor insanlar… Ben size gelecek bayramları sormak istiyorum. Bizi nasıl bayramlar bekliyor?
Ümitsiz konuşmak istemem ama daha sınırlı temasla,
daha az etkileşimle, AVM’lerle, tema parklarla, otellerle,

Koronavirüs tedbirleri
yaşlıların bayramı
izole biçimde
geçirmesine neden
olacak. Özellikle
bayramlarda kentten
dönen çocuklarını
görmeye alışkın
yaşlılar bayramı daha
sessiz geçirecekler.
Because of the
measures taken to
fight against the
coronavirus, the
elder people will
be isolated during
bairams. Principally,
the elder people, who
are accustomed to
seeing their children
arriving from the city
will have a quieter
holiday.
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Do you expect radical changes in the world we live
after surviving through this pandemic?
Events such as pandemics and disasters can create important changes in the life of societies. Nevertheless, as
a social scientist, it is very challenging to say that the
world we live in will transform with all its aspects. However, some issues will be more on the agenda. Issues
such as localization and environmental awareness will
be prominent. We will discuss about the difficulties
technological innovations will bring in terms of human
nature, social forms, moral values, climate, and natural
habitat. And certainly, we will encounter philosophical
debates regarding the monitoring, surveillance of our
health, and breach of privacy. If there will be a transformation, it will happen over time.
After this process, should we expect a slowdown or
abatement in technology?
Although we need to calm and settle down, I believe
technology will encircle life even faster in this process.
Perhaps, we will learn to use its "beneficial" features.
In these days when hyperreality is discussed, we can
establish real relationships and interactions by paying
attention to the social distance. I observe that digital
synergies can help people and the people and communities ensure that. I think we can build a new digital
culture if we go out of our echo chambers and interact
with the different ones.

Yakın Plan / Close-up
People are always looking for bairams in the past... I
want to ask you about the bairams in the future. What
kind of bairams await us?
I don't want to sound hopeless but it seems that the
bairams will be spent with limited contact, less interaction, in shopping malls, theme parks, hotels, and holidays.
In other words, it is possible to say that they will be more
focused on consumption. Nevertheless, I am confident
that the number of people striving to spend a bairams
like a bairam will increase. Although they may feel nostalgic from time to time and create what is authentic, they
will find their way over time. It is possible to have interacBayram kartları ile tebrikleşmek gibi bir adetimiz
tion-oriented gifts, visits, and spend more time together.
vardı. Gelecekte bu yeniden popüler hale gelebilir
As I mentioned in this process, digitalization can make
mi?
new contributions or cause bairams to transform into
Dünyanın farklı bölgelerinde bayram kartları, tebrik
consumer culture.
kartları hâlâ yoğun ilgi görüyor ve sadece ulusal sı		
nırlarda değil farklı ülkelerdeki etkiWe used to congratulate each
leşimler için de kullanılıyor. Ancak
other by sending a card during the
“Dünyanın
bayram kartları Türkiye’de “nostalbairams. Could this habit become
jik” bir boyut kazandı. Toplumumuz
popular again in the future?
farklı bölgelerinde bayram
teknolojik yeniliklere uyum sağlama
Holiday cards and greeting cards are
kartları hâlâ yoğun ilgi görüyor
konusunda özel bir beceriye sahip.
still very popular in different parts
ancak Türkiye’de “nostaljik”
Aynı zamanda yüz yüze ve telefonof the world and are used not only
bir boyut kazandı. Bu
la etkileşime çok daha yatkın. Bu
within the national borders but also
durumu sözlü kültürümüzün
durumu daha çok sözlü kültürle
for interacting with foreign countries.
daha güçlü olmasıyla
ilişkilendiriyorum. Gündelik hayatHowever, they are considered as "nosta birçok işimizi sözlü olarak yapma
talgic" in Turkey. Our society is very
ilişkilendiriyorum.”
eğilimindeyiz, daha fazla telefonla
keen on adapting to technological
konuşuyoruz. Bunu değiştirmeye
innovations. At the same time, our
"Feast card in
başlayan akıllı telefonlarla anlık yasociety establishes more communicathe world's different
zışmaya imkân veren uygulamaların
tion face-to-face or over the phone. I
regions still seeing great interest
devreye girmesi oldu. Ama oradaki
think this is linked to our strong oral
in Turkey, but" nostalgic "won
yazışma biçimlerine dikkat ederseculture. We tend to communicate vera size. I associate this with the
niz neredeyse konuşma biçiminde
bally for many things in daily life, we
fact that our oral culture is
gerçekleştiğini görürsünüz. Kutlatalk more on phone. The instant mesma mesajlarını birbirinden kopyasaging opportunities on smartphones
stronger. ”
layarak gönderen, aynı metinleri ve
changed this. But if you pay attention
görselleri kullanan bir tebrikleşme biçimimiz var. Bayto the forms of correspondence on smartphones, you will
ramını tebrik etmek istediğimiz insanlara hazır metinrealize the conversational communication. We congratler ve görseller göndermekle yetiniyoruz. Bütün kayıtlı
ulate each other using the same texts and images and
kişilere aynı mesajı gönderiyoruz mesela. Bu yüz yüze
sending the messages by copying. We are contented by
geldiğinizde asla yapamayacağınız bir şey. Ama dijital
sending the ready texts and images to people we want
ortamda yapıyoruz.
to congratulate for the bairam. For example, we send the
same message to all people in the phone book. This is
Bir yandan da “nerede o eski bayramlar” diye nostaljik
something you can never do when you are face to face.
bir özlem de var.
But we do it on the digital environment.
Özlediğimiz bayramlar yoktan var edilmediler, ortak bir yaşayışın ve tarihsel bir sürecin ürünü olarak
On the other hand, there is a nostalgic longing for “the
zaman içerisinde şekillendiler ve birbirlerine eklemold bairams".
lenerek var oldular. Diğer bir deyişle hem değiştiler
The holidays that we miss didn't come out from nothing,
hem de devam ettiler. Bugünün gündelik hayatında
they were shaped over time as the production of comdevam ederek değişmeyi, değişirken devam etmeyi
mon life and a historical process. In other words, they both
tasavvur etmeliyiz. İnsanın diğer insanlarla etkileşim
changed and continued. We must imagine continuing
tatillerle geçeceğe benziyor. Diğer bir deyişle daha çok
tüketim odaklı geçeceği söylenebilir. Bununla birlikte bayramı bayram gibi geçirmeye çalışan kişilerin de
sayısının artacağına dair ümitliyim. Bunlar kendilerini zaman zaman nostaljiye kaptırsalar ve otantik olanı
yeniden üretseler de zamanla kendi yollarını bulacaklar. Etkileşim odaklı hediyeleşme, ziyaretleşme, birlikte
vakit geçirme pratikleri kent yaşamında var olabilecek.
Dijitalleşme ise bu süreçte bahsettiğim gibi yeni katkılar sağlayabileceği gibi bayramların tüketici bir kültüre
dönüşmesine de neden olabilir.
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rum. Çengelköy’den çıkılan yokuştaki sohbetimiz,
heyecanımız, sevincimiz her bayram misafir olur
zihnime, gönlüme. Dayımla otuz yıldır her bayram kabri başında bu duygularla bayramlaşırım.
Bayram anılarımız ne kadar da birbirine benziyor?
Sizce bu nasıl oluyor?
Ortak bir yaşayıştan, kolektif bir hafızadan kaynaklanıyor. Sadece aynı toplumda yaşayan insanlar için
değil farklı toplumlarda da bayramlar ortak unsurlar
taşır. Elbette kutlama biçimleri farklılaşır ama duygular ortaktır. Örneğin kente çalışmak için giden çocuklar bayramlarda memlekete beklenir, aynı sofrada
buluşmak umulur. Bu Fransa’da da böyledir, Türkiye’de de. Dolayısıyla bütün bayram anıları üç aşağı
beş yukarı birbirine benzer.
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hâlinde olmadan yaşamakta zorlanacağını biliyoruz.
O zaman yeni koşullarda bu etkileşimleri farklı biçimlerle de sürdürmek durumundayız. Her bayramı bir
fırsat bilerek bir araya gelmenin yollarını bulmalıyız.
Sınırlılıklara, nostaljik unsurlara değil bugüne odaklanmak zorundayız. Bugün yapılacak çok şey var. Özellikle
kentlerde nasıl bayramlaşma pratikleri geliştireceğiz?
Hepimiz buna emek verirsek hatırlanacak bayramlara
kavuşabiliriz. Bayramları mekânlar, yemekler, oyunlar
ekseninde ama etkileşimi mümkün kılacak şekilde yaşamaya gayret etmenin sadece kendimize değil tüm
topluma iyi geleceğini unutmamamızın önemli olduğunu düşünüyorum.

our lives while changing and changing while continuing.
We acknowledge that people will have difficulty without
interacting with other people. Then, we have to maintain
these interactions in different ways in new conditions. We
need to find ways to get together by benefiting from every
occasion. We have to focus on the present rather than focusing on the limitations and nostalgia. There is a lot to do
today. How will we develop holiday practices particularly in
cities? We can all have holidays that will be remembered,
if we put effort into this. I believe it is essential not to forget
that it will be beneficial not only for ourselves but also for
the whole society, to try to experience the holidays in interactions in locations, meals, and games.

Bize bir bayram anınızı anlatır mısınız?
Önümüzde Ramazan Bayramı var ama benim bayram anılarımın çoğu Kurban bayramlarına ait. Belki
de dayımdan kaynaklanıyordur. Beraber kurbanlık
almaya gittiğimiz günleri hatırlıyorum. Küçüktüm
ama kurbanlıkları merak ediyordum, belki de dayımla birlikte olma, onunla vakit geçirme isteğiydi, bilemiyorum. Kurbanlık seçmek şimdilerde hayvanın
ne kadar ağır olacağını tahmin etme maharetinize
bağlı. Biz ise -hepsinin güzel olduğunu bilmekle birlikte- en güzelini, dayımın deyişiyle “yakışıklı olanını”
arıyorduk. Yani özenle, ihtimamla seçilirdi. Bir bayram sabahı aldığımız hayvanı uzun bir mesafeden
yürüyerek birlikte getirdiğimizi hatırlıyorum, kurban ederken gösterdiği şefkati, merhameti hatırlıyo-

Can you share your memory of a bairam?
We are expecting Ramazan Feast, but most of my feast
memories belong to Eid al-Adha. Maybe it's due to my
uncle. I remember the days when we went to buy sacrificial lamb together. I was little, but I was curious about the
animals, maybe it was the desire to be and spend time
with my uncle, I don't know. Choosing sacrificial lamb now
depends on your ability to predict how heavy the animal
will be. We were looking for the most beautiful and, in
the words of my uncle, the "handsome one", although we
know that all of animals are beautiful. In other words, we
were choosing the animal with care. I remember that we
brought the animal we bought on a holiday morning from
a long distance by walking, I remember the compassion
he presented while sacrificing the animal. I remember

Röportajımızda PTT ile ilgili sorularımız da var. PTT
anılarınızda ne ifade ediyor?
Çocukluğumun sarı rengini hatırlarım. Babamın
yurtdışından para gönderdiğini ve annemle parayı
almak için gittiğimiz gelir aklıma. Bir de babamdan
gelen mektupları getiren postacılar. Mahallemize
gelen postacıyı tanımıştım, sonrasında okulla ilgili
evrakları getirmeye başlamıştı. Bana nelerin geldiğini
gayet iyi biliyordu. Postacı esnafımız gibi, mahalleyi
ve mahalleliyi çok iyi tanıyan bir insandı. O postacının
samimi ve gülen yüzü anılarımda yer etmiş. Daha az
mektup, evrak aldığımız bugünlerde postacıyı daha
az görüyoruz. Onların yerini kargo çalışanları almaya
başladı. Aslında ne kadar dijital dönüşüm içinde olsak
da posta teşkilatının varlığını sürdürmesi gerçekten
çok önemli. Koronavirüs sürecinde de maaş dağıtımı,
maske dağıtımı gibi önemli görevler üstlendiler. Her
koşulda insanlara hizmet eden bir teşkilat.
Hiç mektuplaştınız mı? En son kimden mektup
aldınız?
Mektuplaştım, üniversitede hazırlık okurken yurtdışında bir mektup arkadaşım vardı. En son mektubu
bu arkadaşımdan aldım.
Mektup saklıyor musunuz? Bir mektup çekmeceniz
var mı?
Mektup saklarım, ancak bir çekmeceyi ayıracak kadar mektubum yok.

every holiday our chat, excitement, and joy on the slope
of Çekmeköy. For thirty years, I congratulate the bairam
of my uncle at his grave every bairam with these feelings.
How similar are our bairam memories? How do you
think this happens?
It stems from a common life, a collective memory. Holidays contain common elements, not only for people living in the same community, but also in different societies. The forms of celebration are certainly different, but
emotions are common. For example, children going to
work in the city are expected to go to the country on holidays, and people hope to meet at the same table. This is
valid in France as well as it is in Turkey. Therefore, all the
bairam memories are more or less similar.
We also have questions about PTT (post and telegraph
directorate) in our interview. What does PTT mean in
your memories?
I remember the yellow color of my childhood. I remember that my father sends money from abroad and we
went with my mother to collect the money. And the
postmen, who brought the letters from my father. I used
to know the postman, who came to our neighborhood,
and then he started to bring documents about the
school. He knew very well the documents coming to me.
Our postman knew our neighborhood very well like our
shopkeepers in the neighborhood. I remember his sincere and smiling face from my memories. Since we receive fewer letters and documents these days, we see the
postman less. Cargo workers started to replace them. In
fact, regardless of the digital transformation we are experiencing, it is really crucial that the postal agency survives.
They undertook significant duties such as salary distribution and mask distribution in the coronavirus process. An
organization that serves people under all circumstances.
Have you ever exchanged correspondences? Whom
wrote you the last letter?
I exchanged correspondences, while I was studying at
the university, I had a pen pal abroad. I got the last letter
from this friend.
Do you keep the letters? Do you have a letter drawer?
I keep letters, but I don't have enough letters to allocate a
drawer for them.

Hiç telgraf çektiniz mi – aldınız mı?
Telgraf çekmedim, düzenlediğim organizasyonlara
gelen telgraflar dışında telgraf almadım.

Have you ever sent or received a telegram?
I did not send telegrams; I did not receive any telegrams except the telegrams that are sent to the events I organized.

Pul koleksiyonunuz var mı?
Hayır. Sadece para ve tespih koleksiyonu konusunda
başarısız girişimlerim var.

Do you have a stamp collection?
No. I only have unsuccessful attempts for the collection of
money and prayer beads.
MAYIS - MAY
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Seyma
Acıgöz
.

KORONAVIRÜS GÜNLERINDE BAYRAM:

BAYRAM EVE SIĞAR
BAIRAM DURING
CORONAVIRUS DAYS
BAIRAM FITS HOME

Devlet ve millet olarak koronavirüsten kaçınmak için aldığımız
tedbirler yaşamın her alanını derinden etkiledi. Bu tedbirler
nedeniyle Ramazan Bayramı da alışılmışın dışında, genel
olarak evlerde geçecek. Bu sayımızda geniş aile toplantılarından
ve şehirlerarası seyahatlerden uzak durduğumuz bu “farklı”
bayramı ekonomik açıdan ele alıyoruz.
The measures we have taken as the government and society
have deeply affected all aspects of life. Ramadan Bairam will
be experienced at home this year due to these measures. In this
Issue, we will consider the economic aspect of this “extraordinary”
bairam at a time when we avoid large family gatherings and long
distance traveling.
38
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daşlara sokağa çıkma kısıtlamaları
konuldu ve “sosyal mesafe” kavramı güçlü bir şekilde yaşamımıza
girdi. Sınırlar kapatıldı, yurt dışı giriş
– çıkışları durduruldu. Hatta yurtiçi
seyahatler bile sınırlandırıldı.
Tüm bu tedbirler koranvirüsün yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak içindi. Bu tedbirler
kuşkusuz mayıs ayı içerisinde kutlayacağımız Ramazan Bayramı’nı
da etkileyecek. Ramazan Bayramı
normal şartlarda insanların birbirleriyle kavuşmasına ve kaynaşmasına vesile olan önemli bir dinî
bayramımızken bu yıl maalesef
“alışılmışın dışında”, farklı bir biçimde kutlanacak. Bu yazımızda
bu farklılığın ekonomik boyutuna
odaklanmak istedik.

Bu bayram
insanlar geniş aile
toplantılardan uzak
duracak. Özellikle
aile büyüklerini
korumak amacıyla
sosyal mesafeye
dikkat edeceğiz.
People will avoid
large family
gatherings this
bairam. We will
stick to social
distance particularly
to protect the
vulnerable elderly.
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İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonrası “küresel köy” haline gelen dünyamızda neredeyse tüm insanlık olarak ortak şeylere üzülüyor, ortak
şeylere seviniyoruz; aynı şekilde giyiniyor, aynı dizileri – filmleri izliyoruz. Bu
sebeple dünyanın herhangi bir ucunda
esen hafif bir rüzgar, bir başka ucunda
fırtınaya sebep olabiliyor ki buna “kelebek etkisi” diyoruz. Ne yazık ki bu durumun kimi olumsuz sonuçları da mevcut. Son günlerde yaşadığımız küresel
salgın bunun en belirgin örneği.

Our world has almost become a “global village” following the advancements
in Internet technologies. We all feel
sorry or happy for the same things, we
get dressed in the same manner, we
watch the same TV series and films.
So, even a mild wind somewhere in
the world may lead to a heavy storm
in somewhere else, which is called as
the “butterfly effect”. Unfortunately,
this has some negative results. The
recent pandemic is the most evident
example of it.

Dünya üzerinde daha önceleri de çok
kez salgın hastalıklar baş gösterdi. Ancak çok azı koronavirüs kadar hızla ve
neredeyse tüm ülkelere yayıldı. Dünya
olarak aynı dertten mustarip oluşumuz
bazı alışkanlıklarımızın da değişmesine
sebep oldu. Pek çoğumuz “hayat eve
sığar” diyerek gönüllü karantinaya girdik ve insanlarla aramıza mesafe koyduk. Okullarda eğitime ara verildi, spor
müsabakaları ertelendi. Önce 65 yaş
üstündeki ve 20 yaşın altındaki vatan-

There had been pandemics in the
world’s history. However, few of them
had spread so rapidly and to almost
every country in the world. We suffer
from the same misery today, leading to
changes in certain habits. Many people have entered into a voluntary lockdown by saying “life fits home” in order
to stay away from people. Schools have
been suspended; sports competitions
have been postponed. Curfews have
been ordered for people above age 65

EVDE GEÇEN BIR BAYRAM
Her bayramın belli başlı gelenekleri vardır. Bunun başında da bayram
alışverişi gelir. Zira bayramı güzel
karşılamak için yediden yetmişe
herkes en temiz kıyafetlerini giymek ister. Bunun için günler öncesinden alışverişe çıkılır, bilhassa
çocuklara bayramlık alınır. Bayram
alışverişi sadece kıyafet için değil,
misafirlere ikram edilecek birtakım
özel yiyecekler için de yapılır.
Fakat bu bayram geçmiş bayramlara pek benzemeyecek. Sosyal
izolasyonu sürdürdüğümüz ve kalabalıklar halinde bir araya gelmekten kaçındığımız şu günlerde yeni
kıyafete yahut bayram ikramlarına
pek ihtiyaç duymayacağız gibi görünüyor. O nedenle bayram öncesinde adeta dolup taşan AVM’ler
bu bayram ıssız olacak. Alışık olduğumuz çarşı pazar görüntülerini
göremeyecek, esnafın yüzünü pek
güldüremeyeceğiz.
SILA HASRETI DINMEYECEK
Her bayram insanları memleketlerine taşıyan otobüs – uçak firmaları
fazla mesai yapar, şehirler arasına
ek seferler koyarak sıla hasretini
dindirirdi. Virüs nedeniyle bu bay-

first, then for those under age 20. “social distance” has become an
essential part of our life. Borders have been closed, travel between
countries have been banned, even travel between cities have been
restricted.
All these measures intend to halt the spread of coronavirus and
protect the public health and they will affect the Ramadan Bairam
we are to celebrate in May for sure. Ramadan Bairam is normally a
tool for gathering people. But this religious bairam will be different
and “extraordinary” this year. We would like to discuss the economic aspect of this difference.
BAIRAM AT HOME
Every bairam has its unique traditions. Bairam shopping is one of
these. Everybody from the youngest to the oldest are eager to wear
neatest clothes, so they go shopping days in advance. Wearing new
clothes is a must particularly for the little ones. Bairam shopping
not only covers clothes but also treats to be offered to the guests.
However, bairam will be quite different amid the pandemic. It looks
like we won’t need new clothes or bairam treats in these days as
we keep sticking to social distance and avoid crowds. We won’t see
shopping malls, marketplaces or bazaars swarming with people
this bairam. We won’t be able to put a smile on shopkeepers’ face.
HOMESICKNESS UNRELIEVED
Bus and air travel companies worked overtime every bairam to
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ram böylesi büyük bir hareketlilik yaşanmayacak,
insanlar genel olarak bulundukları şehirde kalmaya
özen gösterecekler. Benzer şekilde hatırı sayılır düzeyde vatandaşımız bayramı fırsat bilip tatil beldelerini doldurur, otellerde boş yatak bulmak neredeyse
“imkansız” hale gelirdi. Bu durum iç turizmi canlandırır, bu canlılıktan restoranlar ve eğlence sektörü
de hareketlenirdi. Fakat büyük oranda izolasyonla
geçireceğimiz bu bayram, iç turizmi ve yerel ticareti
pek canlandıracağa benzemiyor. Şehirlere giriş – çıkışlar bile büyük ölçüde kontrol altındayken ulaşım
ve turizm sektörleri ile onlara bağlı yan sektörler bu
bayramı geçmiş yıllara nazaran çok daha durağan
geçirecek gibi görünüyor.
BU YIL DA BÖYLE OLSUN
Anlaşılıyor ki evlerimize kapanıp virüs tehdidinin
geçmesini beklediğimiz bu süreçte Ramazan Bayramı da bir parça “buruk” geçecek. Ancak umudumuzu kaybetmeyip yarına güvenle bakmak ve tüm
insanlık için iyi dileklerde bulunmak gerek. Çarşıların şenlendiği, otobüslerin – uçakların insanları sevdiklerine kavuşturduğu, turizm merkezlerinin dolup
taştığı bayramlar çok yakın. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun! Herkese mutlu bayramlar…

transport people to their hometowns and relieve
them from homesickness. We can’t have such
mobility this bairam amid pandemic. People will
prefer staying in their cities in general. Similarly, a
significant number of people used to crowd into
holiday destinations during bairam holidays and it
would be almost “impossible” to find vacant rooms
at hotels. This would liven up domestic tourism,
restaurant and the entertainment sector. However,
we are likely to spend this bairam in self-isolation,
so we don’t expect revival of domestic tourism or
trade. Travel between cities is mostly restricted, increasing the probability that transportation, tourism and related sub-sectors will be rather immobile this bairam.
LET IT BE SO
Ramadan Bairam will likely be “bittersweet” this year
as we are in self-isolation at home amid the coronavirus outbreak. But we should look at the future with
hope and call for the wellbeing of all human beings.
Soon we will have bairams with lively bazaars, buses and airplanes heading to our beloved ones and
tourist destinations full of people. Just keep healthy
and safe! Happy bairam to all…

Virüs tehdidi
nedeniyle
bu bayram
memlekete
gidişler azalacak,
insanlar
genel olarak
bulundukları
şehirde
kalmaya özen
gösterecekler.
Travels to
hometown will
remain restricted
this bairam amid
the coronavirus
outbreak. People
will prefer staying
in their cities in
general.
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Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa’da hizmetinizdeyiz.
Size en yakın Kargomatı öğrenmek için www.kargomat.ptt.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANIMIZ SAYIN
ADİL KARAİSMAİLOĞLU, HADIMKÖY’DEKİ
POSTA İŞLEME MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ
MR. ADİL KARAİSMAİLOĞLU, THE MINISTER OF
TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE VISITED OUR MAIL
PROCESSING CENTER IN HADIMKÖY

Bizden Haberler / News From Us
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 – 65
yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatı üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda
PTT tarafından gerçekleştiriliyor. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu PTT
Hadımköy Posta İşleme Merkezi’ni ziyaret ederek
maske paketleme ve dağıtım çalışmalarını
inceledi. Ziyarette, PTT Genel Müdürü Hakan
Gülten’den çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan
Karaismailoğlu,
incelemelerinin
ardından
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, “Tüm dünyayı etkisi
altına alan COVID-19 salgınına karşı devletimiz
ve milletimiz el ele, gönül gönüle güçlü bir
mücadelenin içindeyiz. Kurulduğu günden bu
yana tarihi görevler üstlenen ve milli mücadele
dönemlerinde hayati rol oynayan posta
teşkilatımız bugün aynı anlayışla çalışmalarını
yürütüyor. Her zorlu koşulda ön saflarda yer alan
Posta ve Telgraf Teşkilatımız bugün salgınla
mücadelemizde de paketleme ve dağıtım ağı ile
bu çabanın en önemli kalkanlarından biridir” dedi.
PTT’YE ÖVGÜ
PTT’nin 45 bin çalışanı 5 binin üzerinde iş yeri ve 10
bini aşkın araç filosu ile halkımızın hayatı için yola
çıktığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bildiğiniz
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Within the scope of the struggle with coronavirus, free
mask distribution to the citizens aged between 20-65
is performed by PTT in line with the decision made by
the Ministry of Transport and Infrastructure and the
Ministry of Health, upon the request of the president,
Mr. Tayyip Erdoğan. Mr. Adil Karaismailoğlu, Minister of
Transport and Infrastructure visited PTT Hadımköy Mail
Processing Center and observed the mask packaging
and distribution. The minister receiving information
from PTT General Manager Hakan Gülten about the
activities during his visit made explanations to press
members after his observations.
Minister Karaismailoğlu said: “We have been pursuing
a strong struggle hand in hand, heart to heart, together
with our state and nation against the COVID-19
pandemic. Our mail organization, which has taken on
historical tasks since the day it was established and
played a vital role in eras of national struggle, pursues its
activities with the same understanding today. Our Mail
and Telegraph Organization, which is in the front line
under any hard condition is one of the most important
shields of this effort with its web of packaging and
distribution in our struggle with the pandemic today.”
PRAISE TO PTT
Minister Karaismailoğlu, who stated that PTT set off for
our public’s health with its 45 thousand employees, over
5 thousand workplaces and over 10 thousand vehicle
fleet, has said: “As you know, as of March, considering
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the pandemic, we turned an
important part of our services
into home delivery by decreasing
communication
with
the
branch. Within this context,
we deliver old and disability
pensions and retirement fund,
Social Security Organization for
Artisans and the Self-employed
and Social Insurance Institution
payments to our citizens’ homes.
Likewise, within the scope of
the support program that our
government has explained,
we make the payments of 4
million 400 thousand families
in their homes. We have almost
completed 8 million 400
thousand processes up to now.
In addition, we initiated the
mask distribution service. While
people struggle to find masks in
many countries of the world, PTT
organization delivers the masks
to our citizens’ homes for free.”

gibi Mart ayı itibariyle salgın durumunu dikkate alarak hizmetlerimizin
önemli bir kısmını şube irtibatını azaltarak adreslere teslime çevirdik.
Bu kapsamda yaşlılık ve engelli aylık ödemeleri ile emekli sandığı BağKur ve SSK ödemelerini vatandaşlarımızın kapısına götürüyoruz. Aynı
şekilde hükümetimizin açıkladığı destek programı kapsamında 4
milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz. Şu ana kadar
yaklaşık 8 milyon 400 bin işlemi tamamladık. Bu çalışmalara ek olarak
maske dağıtım hizmetini başlattık. Dünyanın pek çok ülkesinde insanlar
maske bulma mücadelesi verirken PTT teşkilatımız maskeleri ücretsiz
olarak vatandaşımızın ayağına götürüyor.” açıklamasında bulundu.
VATANDAŞIMIZ EVDE KALSIN DIYE
Bakan Karaismailoğlu konuşmasının devamında; “PTT’nin üstlenmiş
olduğu bu önemli görev kapsamında ilgili bakanlıklarımız ve
kurumlarımızla tam koordinasyon halinde hareket ediyoruz.
Maskelerimiz yola çıktı. Kargo hizmeti ve maskeler için
vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bu süreçte tıpkı sağlık
çalışanları ve güvenlik güçlerimiz gibi PTT çalışanlarımız da büyük
özveriyle çalışıyorlar. Paketleme ve dağıtım işleri güçlü bir ekiple titiz
ve güvenli bir şekilde yürütülüyor. Çalışma ortamlarında maksimum
düzeyde hijyen tedbirleri uygulanıyor. Maskeler hijyen kuralları
çerçevesinde paketlenip adreslere gönderiliyor. Vatandaşlarımız PTT
şubelerine gitmesinler evlerinde kalsınlar.” dedi.
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FOR OUR CITIZENS TO STAY
HOME
As he went on with his
speech, Mr. Karaismailoğlu
said: “Within the scope of this
important task, which PTT has
taken on, we have been acting
in full coordination with our
ministries and institutions. Our
masks are on the way. We do
not demand any fees from our
citizens for the cargo services
and masks. Throughout this
process, just like healthcare
professionals and our security
forces, PTT employees also
work devotedly. The packaging
and distribution tasks are
pursued with a strong team
and with rigor and safety.
Hygienic measures are taken
at maximum level in working
environments.
Masks
are
packaged in line with the
hygiene rules and sent to
addresses. Our citizens should
not go to PTT branches and
stay home.”

PTT KORONAVİRÜS İLE MÜCADELENİN ÖN SAFINDA
PTT IS AT THE FOREFRONT OF THE STRUGGLE WITH
PTT, Nisan ayında da sağlık çalışanları
ve
emniyet
mensuplarımızla
birlikte
koronavirüsle
mücadele
çalışmalarının ön safında yer almaya
devam etti. Sürecin en başından bu
yana çalışanlarının ve müşterilerinin
sağlığını korumak amacıyla hijyen
tedbirlerine sıkı sıkıya bağlı kalan
Şirket; dağıtım merkezlerini, iş
yerlerini, ATM’lerini ve araçlarını
düzenli olarak dezenfekte ediyor.
Sosyal mesafe kurallarını uygulamak
için iş yerlerinde gerekli tedbirleri de
alan Şirket, yoğunluğun kontrol altına
alınamadığı iş yerlerini vatandaşların
ve çalışanlarının sağlıkları için geçici
olarak kapattı. Vatandaşlara zorunlu
olmadıkça iş yerlerine gelmemeleri
ve evde kalmaları çağrısında bulunan
PTT, ATM’lerdeki para çekme limitini
de 28 Nisan 2020 tarihi itibariyle
3 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkardı.
Ayrıca, PTT ATM'lerinden tek seferde
çekilebilecek nakit tutarı limiti de
1500 TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı.
İŞKUR ve emekli maaşı ödemelerini
evlerde gerçekleştiren PTT, sosyal
yardım ödemelerinin hak sahiplerine
ulaşması için de emniyet mensuplarıyla
birlikte görev aldı. PTT sokağa çıkma
kısıtının olduğu günlerde de sahadaki
çalışmalarını sürdürerek vatandaşların
evde
kalmasını
kolaylaştırdı.

In April, PTT kept being at the forefront of the activities in the struggle
with coronavirus together with healthcare professionals and our
constables. The company, which has strictly followed the hygienic
measures from the very beginning of the process in order to protect
its employees’ and customers’ health, regularly disinfects distribution
centers, workplaces, ATMs and vehicles.
The company took the necessary measures in the workplaces in order
to implement the social distancing rules and temporarily closed the
workplaces where density could not be taken under control. Calling for
the citizens not to come to the workplaces unless it is compulsory and
to stay home, PTT increased the withdrawal limit from TL 3 thousand
to TL 5 thousand as of 28 April 2020. PTT also increased the limit of
cash that can be withdrawn from ATMs at once from TL 1500 to TL 3
thousand. PTT made an agreement with the Turkish Employment
Agency for pension payments at homes and acted together with the
constables for social welfare payments to be made to the beneficiaries.
PTT also pursued its fieldwork on the days of curfew and made it easier
for citizens to stay home.
PTT also took charge in free mask distribution in line with the decision
made by the Ministry of Transport and Infrastructure and Ministry of
HealthupontheinstructionofPresidentMr.RecepTayyipErdoğan.PTT
started distributing masks to citizens aged between 20-65 upon the
applications from the address https://maske.epttavm.com and been
appreciated by the citizens with its outstanding performance during
the pandemic process.

PTT; Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar
doğrultusunda
ücretsiz
maske
dağıtımında da görev aldı. https://
maske.epttavm.com/ adresinden aldığı
başvurularla 20 – 65 yaş aralığındaki
vatandaşlara
maske
dağıtımına
başlayan PTT, salgın sürecinde
sergilediği
üstün
performansla
vatandaşların takdirini topladı.
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PTTBANK YAŞAMI KOLAYLAŞTIRIYOR
PTTBANK MAKES LIFE EASIER
PTTBank Internet Banking provides the
opportunity for PTTBank account owners to
perform the PTTBank services provided by PTT
workplaces interactively. Citizens can perform
many banking transactions f rom their homes,
thanks to the services that PTTBank provides
through the internet in the process of the
struggle with the coronavirus disease. All
customers can benef it f rom internet banking
without going to PTT workplaces by accepting
and approving the PTT Bank Internet Banking
Application Form and Covenant online.
Together with the PTTBank Internet and
Mobile Banking, many processes such as
money transfer between accounts, invoice
payment, credit card payment, transfer and
payment order, GSM TL loading, motor vehicle
processes, HGS processes, in-network title deed
fee payments, game code turnovers can be
performed on the internet.

PTTBank İnternet Bankacılığı, PTTBank hesap
sahiplerine PTT iş yerlerinden verilen PTTBank
hizmetlerini interaktif olarak yapabilme imkânı
sağlıyor. Vatandaşlar koronavirüs hastalığıyla
mücadele
sürecinde
PTTBank’ın
internet
üzerinden sağladığı hizmetlerle pek çok bankacılık
işlemini
evlerinden
gerçekleştirilebiliyor.
Tüm müşteriler “Anında Şifre” uygulamasıyla
PTTBank İnternet Bankacılığı Başvuru Formu ve
Taahhütnamesi’ni internet üzerinden kabul edip
onaylayarak PTT iş yerlerine gitmeden internet
bankacılığından yararlanabiliyor.
Pttbank İnternet ve Mobil Bankacılığı ile hesaplar
arası para transferi, fatura ödeme, banka kredi kart
borcu ödeme, havale ve ödeme talimatı işlemleri,
GSM TL yükleme, motorlu taşıt işlemleri, HGS
işlemleri, anlaşmalı kurum tapu harç ödemeleri,
oyun kodu satış işlemleri gibi pek çok işlem,
internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.
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PTT KARGO
TÜRKİYE’NİN
HİZMETİNDE
PTT CARGO IS AT
TURKEY’S SERVICE
PTT Kargo koronavirüs hastalığıyla
mücadele sürecinde ülkemizin ve
milletimizin hizmetinde olmaya
devam ediyor. Ücretsiz maske
dağıtımında önemli rol üstlenen
PTT Kargo, e-ticaret alanında verdiği
kesintisiz hizmetle de vatandaşların
evde kalmasına yardımcı oldu.
Hijyen prosedürlerini taviz vermeden
uygulayan şirket “Temassız Teslim”
uygulamasını
devreye
alarak
bulaşma riskini en aza indirdi ve bu
alanda tüm sektöre örnek oldu.
PTT
Kargo
sosyal
sorumluluk
bilinciyle düzenlediği kampanyalarla
da hayata değer katıyor. “Türkiye’de
Aile Birliğinin Korunması Eylem
Planı” çerçevesinde düzenlediği
“Aile Dostu Kampanyası” ile aile
kurumunun güçlenmesi ve aile
birliğinin sağlanması çalışmalarına
destek veren PTT Kargo, aile fertlerinin
birbirine göndereceği kargo ve APS
kuryelerini %10 indirimli olarak taşıyor.
Ticari amaçlı olmamak kaydıyla
kişilerin birbirine gönderdiği kitaplar
ile okullara ve öğrencilere destek
amacıyla gönderilen kitap içerikli
Posta Kargosu, Kargo ve APS Kurye
gönderilerinde %50’ye varan indirim
uygulayan Şirket, bu kampanyasıyla
da eğitim ve kültür hayatına destek
oluyor.
PTT ayrıca, dini bayramlar ve yılbaşı
ile Anneler, Babalar, Sevgililer,
Öğretmenler Günü ve PTT’nin
kuruluş yıldönümü olan 23 Ekim
tarihinden önceki 5 iş günü içerisinde
postaya verilen APS kurye ve posta
kargosuna da indirim uyguluyor.

PTT Cargo keeps being at the service of our country and nation
within the process of the struggle with the coronavirus disease.
Playing an important role in free mask distribution, PTT helped
citizens stay home also with the uninterrupted service it provided
in the field of e-commerce. Applying the hygiene procedures
uncompromisingly, the company put “Contactless Delivery”
into action, reduced the risk of infection to minimum and set an
example to the whole sector in this field.
PTT Cargo also adds value to life with the campaigns it has
organized with the consciousness of social responsibility. PTT
Cargo, which supports the studies aimed at strengthening the
institution of family and providing family union with the “Family
Friendly Campaign,” it organized within the framework of “Action
Plan of the Protection of the Family Union in Turkey,” carries the
cargo and express mail service posts that family members will
send to each other with 10% discount.
The company, which makes discounts up to 50% in mail cargo,
cargo and APS posts comprising books people send to each
other without commercial agendas and books sent with the aim
of supporting schools and students.
PTT also makes a discount with Express Mail Service posts and
mail cargo posted within 5 workdays before religious holidays,
New Year and Mother’s, Father’s, Valentine’s and Teachers’ Days.
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PTTCELL’DEN RAMAZAN
HEDİYESİ
PTTCELL paylaşma ayı Ramazan-ı Şerif münasebetiyle
faturalı ve faturasız hat sahibi tüm abonelerinin
faydalanacağı bir kampanya düzenledi. Kampanya
kapsamında PTTCELL abonelerine 24 Nisan – 23 Mayıs
2020 tarihleri arasında 30 gün geçerli 1GB hediye
cepten internet sunuldu. “HEDIYE1GB” yazıp 5555’e
SMS gönderen aboneler hediye internet paketini
hatlarına tanımlayarak kampanyadan faydalandılar.

PTT’DEN MİSAFİR ÖĞRENCİLERE
MOBİL HİZMET

MOBILE SERVICE TO GUEST
STUDENTS FROM PTT

PTT, tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi ülkemizde
öğrenim gören misafir öğrencilere de hizmet
götürmeye
devam
ediyor.
Koronavirüsle
mücadele kapsamında iş yerlerindeki yoğunluğu
azaltmak amacıyla önlemlerini sıkılaştıran Şirket,
burslarını PTT aracılığıyla alan misafir öğrencilerin
ödemelerini mobil hizmet aracıyla gerçekleştirdi.
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu
İmam Hatip Lisesi’nde okuyan misafir öğrencilerin
burs ödemeleri, PTT iş yerlerine gelmelerine gerek
kalmadan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına
uygun olarak mobil hizmet aracıyla yapıldı.

As with all of our citizens, PTT also pursues providing
service to guest students receiving education in
our country. The company, which has increased
measures in order to decrease density in workplaces
within the scope of the struggle with coronavirus,
made the payments of guest students who received
their scholarship through PTT via mobile service. The
scholarship payments of guest students receiving
education at İstanbul Fatih Sultan Mehmet International
Anatolian İmam Hatip High School were made through
mobile service in compliance with the social distancing
and hygienic measures through mobile service.

PTT AŞ’DEN TÜRK POLİS TEŞKİLATI
175. YIL ÖZEL GÜN ZARFI
TURKISH POLICE SERVICE 175TH YEAR
SPECIAL DAY ENVELOPE FROM PTT IC

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ),
10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın 175.
Yılı için özel gün zarfı tedavüle sundu. Canı pahasına
görev yapan kahraman polislerimiz onuruna hazırlanan
"Türk Polis Teşkilatı 175 Yaşında" konulu özelgün
zarfları 10 Nisan 2020 tarihinde 5,00 TL bedelle www.
filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve
PTT işyerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.
Post and Telegraph Organization Incorporated Company
(PTT IC) put the special day envelope prepared for the 175th
Year of Turkish Police Service established on 10 April 1845 in
circulation. The special day envelopes themed “Turkish Police
Service is 175 Years Old” prepared in honor of our hero police
serving at the risk of their lives are put up for sale as much as
the number of subscribers for TL 5,00 on 10 April 2020 on the
address www.filateli.gov.tr, in philately mobile application and
in PTT workplaces.
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RAMADAN PRESENT FROM PTTCELL
On the occasion of Ramadan Month, PTTCELL sharing
month organized a campaign from which all the
subscribers would benefit from, regardless of whether
they have postpaid or prepaid lines. Within the scope
of the campaign 1 GB present mobile internet was
provided to PTTCELL subscribers, between the dates
24 April- 23 May 2020, being valid for 30 days. The
subscribers who wrote “HEDIYE1GB” and sent and
SMS to 5555 identified the present internet packet to
their lines and benefited from the campaign.

PTT AŞ’DEN RAMAZAN
GELENEKLERİ KONULU ANMA PULU
COMMEMORATIVE STAMP
THEMED RAMADAN TRADITIONS
FROM PTT IC

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT
AŞ), 11 ayın sultanı Ramazan ayı münasebetiyle
anma pulu, ilkgün zarfı ve ilkgün damgası
tedavüle sundu. "Ramazan Gelenekleri" konulu
3 TL+10 kuruş bedelli (38x76 mm boyutunda) anma
pulu ve söz konusu pula ait 5,00 TL bedelli ilkgün
zarfı 30 Nisan 2020 tarihinde PTT iş yerlerinde,
PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve
filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
Post and Telegraph Organization Incorporated
Company (PTT IC) put commemorative stamp,
first day cover and first day stamp in circulation
on the occasion of the Sultan of Eleven Months,
Ramadan. The commemorative stamp themed
“Ramadan Traditions” for TL 3+ 10 kurus (with the
dimensions 38 X76 mm) and the first day stamp
for TL 5,00 of the stamp concerned was put up for
sale in PTT workplaces, on PTT’s web address www.
filateli.gov.tr and in philately mobile application
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Mücahit Burak Bagçe

İKRAMLARIN EN SAĞLIKLISI

LOKUM

THE HEALTHIEST TREAT
TURKISH DELIGHT
Her yabancı turistin ülkesine dönerken bavuluna birkaç paket
sıkıştırdığı, Türkiye ile özdeşleşmiş bir lezzettir lokum. Türk
insanının gündelik yaşamıyla o kadar iç içe geçmiştir ki tüm
dünyada “Türkiye” denince akla gelmesi şaşırtıcı değildir. Bebek
müjdesinde, sünnet mevlidinde, kız istemede, hasta ziyaretinde,
cenaze duasında, okuma bayramında, iş yeri açılışında ya da
dileğimiz kabul olduğunda… Lokum yemek için bahanemiz hiç
tükenmez. Hele Türk kahvesi asla lokumsuz içilmez. Elbette
lokum yüzlerce farklı şekli ve aromasıyla bayram ikramlarının
vazgeçilmezi. Biz de “Bayram” sayımızda okurken ağzınızı
tatlandıracak “Lokum” gibi bir Atölye yazısı hazırladık.
Turkish delight is a key item that every tourist buys when returning to their home
country. Being so much blended in the daily life of Turkish people, it comes as no
surprise that Turkish delight comes to mind when we speak of “Turkey” anywhere
in the world. When celebrating a baby due, a circumcision event, asking for the girl’s
hand in marriage, visiting a patient, praying at a funeral, during a reading festival,
opening of a business or when our wish comes true… We will find an excuse to eat
Turkish delight. Turkish coffee will feel incomplete without a Turkish delight, indeed.
With hundreds of different shapes and flavors, Turkish delight is a must among
bairam treats. Here is a “Turkish-delight-like” workshop article for you to read in this
Issue on “Ramadan Feast”.
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Kuşkusuz her mutfağın kendine özgü tatları vardır.
Ancak bu tatların tüm dünyaca bilinmesi ve tüm
insanlara çekici gelmesi oldukça ender bir durumdur. Türk mutfağı bu açıdan oldukça şanslı. Kebap,
döner, yoğurt, hatta baklava gibi tüm dünyaya hitap
eden “ağır toplara” sahibiz. Özellikle kebabın dünyanın hemen her noktasında pizza ve hamburger
kadar sık tüketilen “evrensel” bir lezzet olduğunu ve
Türk restoranlarının adeta dolup taştığını biliyoruz.

Every cuisine has its unique tastes. However, not
every cuisine is known by and appealing for all
people. Turkish cuisine is pretty luck in this term.
We have “big players” like kebab, doner kebab,
yoghurt and baklava to address everybody in the
world. We know that particularly kebab is a “universal” taste as popular as pizza and hamburger
and Turkish restaurants are jammed with people
anywhere around the world.

Mutfağımızın zengin çeşitliliğiyle dünyaya yayılIt’s not by chance that our cuisine has spread to
ması elbette tesadüf değil. Çünkü coğrafyamız
the world with its rich variety. Our geographical
yüzyıllar boyunca köklü medeniyetlere ev sahipliği
position allowed it to accommodate powerful
yapmış, Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü
civilizations for centuries and to found a bridge
olmuş. Zaman içinde bu kültür birikimini sentezbetween the Eastern and Western cultures. It
leyerek mutfak sanatlarına yansıtmış ve insanlığa
synthesized this cultural accumulation over time
eşsiz lezzetler armağan etmiş.
to reflect that on its culinary
Bu lezzetler içinde “lokum”un,
arts and offer unique tastes
yani tüm dünyada bilinen
to humanity. Turkish delight
Modası Hiç Geçmedi: Tüm
adıyla “Turkish Delight”ın yeri
has a special place among
dünyada yaygınlaşan çikolata
bambaşka.
these tastes.

ve şekerleme çeşitlerine

LOKUMUN TARIHÇESI
THE HISTORY OF TURKISH
rağmen Türk lokumu
“Lokum” kelimesi; gırtlak,
DELIGHT
kendisine duyulan ilgiyi hiç
boğaz rahatlatan anlamına
Turkish delight, called as
kaybetmedi.
gelen “rahat-ül hulkum” ve
“lokum” in Turkish, derived
“lukme” kelimelerinden tüfrom words meaning “a reremiştir. Sasaniler’in sıkça
lieved throat” and “a bite” in
It’s Never Outdated: Despite the
tükettiği “abhisa” isimli tatlı
Ottoman Turkish. “Abhisa”
growing variety of chocolate
kesin olmamakla beraber lodessert
frequently
conand candies around the world,
kumun atası kabul edilmeksumed by the Sasanians is
tedir. Anadolu’daki bilinirliği
presumed to be the ancesTurkish delight has never lost
15. Yüzyıldan itibaren artmaya
tor of Turkish delight. It has
its appeal.
başlamıştır. 1777 yılında Kastabecome more recognized
monu’dan İstanbul’a gelen ve
in Anatolia since the 15th
Bahçekapı’da bir şekerci dükcentury. Hacı Bekir Efendi
kanı açan Hacı Bekir Efendi, bu lezzeti Payitaht’a
moved to Istanbul from Kastamonu in 1777 and
taşımış ve ürettiği lokumların şöhreti Osmanlı saraopened a candy shop in Bahcekapi to introduce
yına kadar gitmiştir. Öyle ki bir süre sonra Hacı Bethis taste to the capital city and the fame of the
kir Efendi saray mutfağına girmiş ve “Şekercibaşı”
Turkish delights he produced reached the Ottounvanını almıştır.
man palace. Hacı Bekir Efendi was soon accepted to the kitchen of the palace to become the
Şekercibaşı Hacı Bekir Efendi’nin yaptığı lokumları
“candy chef”.
tadan bir İngiliz gezgin ise lokum için “Turkish DeliAn English traveler who tasted the delicacies
ght” ifadesini kullanmış ve zamanla bu ifade, lokuproduced by Hacı Bekir Efendi, the candy chef,
mun Türkiye dışındaki ismi haline gelmiştir. Bununfound that they were really delightful, they came
la birlikte Türk lokumu farklı ülkelerde farklı isimlerle
to be known as “Turkish delight” for the foreignde bilinmektedir. Lokuma; Bosna ve Romanya’da
ers. Yet, it has some other names too. It is called
“Rahat”, Brezilya’da “Delicia Turca”, Yunanistan’da
“Rahat” in Bosnia and Romania, “Delicia Turca”
“Loukoumi” denmektedir. Batı mutfağında tatlı yain Brazil and “Loukoumi” in Greece. The jelly dish
pımında kullanılan ya da tatlı olarak tüketilen jölenin
used as a dessert or as an ingredient in a dessert
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de lokumdan esinlenerek yapıldığı söylenmektedir.
19. ve 20. yüzyıllarda birçok fuar ve festivale katılarak
lokumu diğer milletlere tanıtan Türk tatlı ustaları
uluslararası lezzet yarışmalarında madalyalar bile kazanmıştır. Özellikle 1906’da Fransa’nın Nice şehrinde
yapılan fuardan başarıyla dönen Hacı Bekir’in oğlu
Ali Muhiddin Bey, dönemin padişahını çok sevindirmiş ve Osmanlı nişanıyla ödüllendirilmiştir. Lokum,
1844’te Mehmet Kamil tarafından yazılan ve ilk basılı
Türk yemek kitabı Melce’ül Tabahhin’de de kendine
yer bulmuştur.
Ressam Pablo Picasso ile Napolyon ve Winston Churchill gibi liderlerin ‘favori’ tatlısı olan lokum günümüzde de yabancı turistlerden ilgi
görmeye devam ediyor. Türk kahvesinin ikram
ritüeli ve bayram geleneğimiz haline gelen lokumun biraz da imalat aşamalarını inceleyelim.
ÜRETIM AŞAMASI
İlk yıllarda lokum yapımında bal, meyve şurubu ve un
gibi malzemeler kullanılırdı ancak zaman içinde rafine şeker ve nişastanın icat edilmesiyle lokum yapım
tekniğinde ve dolayısıyla lezzetinde farklılıklar gerçekleşti. Günümüzde lokumun temel malzemelerini
şeker, nişasta, aroma, gıda boyası, sitrik asit ve su oluşturmaktadır. Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler de
hem lokumun içeriğinde hem de süslemesinde kul-

in the Western cuisine is also claimed to have inspired from Turkish delight.
Turkish candy chefs attended several fairs and festivals in the 19th and 20th centuries to introduce
people from all nations with Turkish delight and
won medals in international culinary competitions. Son of Hacı Bekir Efendi, Ali Muhiddin Bey
achieved success in the fair organized in Nice,
France to please the emperor of the period and
he was awarded with the order of Ottoman State.
Turkish delight also found a place in the first printed Turkish cookbook, Melce’ül Tabahhin by Mehmet Kamil, which was published in 1844.
Turkish delight, the ‘favorite’ dessert of leaders such
as the artist Pablo Picasso, Napoleon and Winston
Churchill, still appeals foreign tourists today. Let’s
explore the production stages of Turkish delight,
which has become the best company of Turkish
coffee and a bariam tradition.
PRODUCTION PROCESS
While ingredients like honey, fruit syrup and flour
were used to produce Turkish delight in the beginning, the production technique and hence the
taste of Turkish delight changed in time with the
introduction of refined sugar and starch. Main ingredients of Turkish delight are sugar, starch, fla-

Şöhreti Osmanlı
İmparatorluğu’nu
aşan lokum; Ressam
Pablo Picasso
ile Napolyon ve
Winston Churchill
gibi liderlerin
‘favori’ tatlısıydı.
With a fame
extending beyond
the borders of the
Ottoman Empire,
Turkish delight was
the ‘favorite’ dessert
of leaders such
as the artist Pablo
Picasso, Napoleon
and Winston
Churchill.
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lanılabilmektedir. Tabii birçok farklı lokum çeşidi olduğundan kullanılan malzemelerin sayısı artabilmekte
veya değişebilmektedir.
Yukarıda belirtilen malzemelerle lokum üretim süreci
ise şöyledir:
l Şeker, suda çözülene dek kaynatılır.
l Ayrı kaplarda çözülmek üzere bekletilen nişasta ve
sitrik asit, şekerli su ile karıştırılır.
l Bir süre birlikte kaynatılan bu çözeltinin, kaşık veya
başka bir alet vasıtasıyla yapışkan bir kıvama gelip
gelmediği kontrol edilir.
l Yapışkan kıvama gelen çözelti, 20 saatliğine nişastalı kaplarda dinlenmeye alınır.
l Dinlenme sürecinin ardından sert bir zeminde dilimlere ayrılır ve paketlenir.
Kireçsiz ve doğru miktardaki su, kaliteli lokum üretiminde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Fazla
suyla pişen lokumlar daha parlak bir görüntüye sahip
olurken su miktarının az olması ürünü matlaştırmaktadır. Ayrıca matlaşan lokumların son tüketim tarihi
de daha erken gelmektedir. Tüm bunlarla birlikte üretim aşamasında kullanılan nişastanın çeşidi de lokumun kalitesini etkilemektedir.
Türk lokumunda iki farklı pişirme tekniği bulunmaktadır. Bunlar; açık kazanda pişirme ve basınçta pişirme teknikleridir. Açık kazanda pişirme tekniğinde
maksimum 125 derecede 2-2.5 saatte süreç tamamlanmaktadır. Basınçta pişirme yöntemi ise üreticiler
tarafından hem daha ekonomik hem de daha çabuk
bir yol olarak kabul edilmektedir. Pişirme süresi, bu
teknikte 30-40 dakikaya kadar inebilmektedir.

Kaliteli bir lokum elastik olmalı, ağızda yumuşak ve kaygan bir
his bırakmalıdır. Ancak fazla yumuşak olması lokumun bayat
olduğunu gösterir. Taze lokum ise canlı ve parlak bir renge sahiptir.
High-quality Turkish delight must be flexible, leaving a smooth and
creamy taste in the mouth. But if it is too soft, this means it’s stale.
Fresh Turkish delight has a vivid and bright color.
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vor, food dye, citric acid and water today. Nuts such
as hazelnut, pistachio and walnut can also be used
both inside Turkish delight and as a topping. Since
there is a large variety of Turkish delights, other ingredients may be used as well.
Turkish delight using is produced as the following
using the above ingredients:
l Sugar is boiled until it gets resolved in water.
l Starch and citric acid are put in separate bowls
to get resolved and then mixed with the sugared
water.
l The new mixture is boiled for a while. A spoon
or another tool is used to check whether it has
reached a sticky texture.
l The sticky mixture is then put into starched bowls
to rest for 20 hours.
l After the resting process, the product is cut into
slices on a firm ground and packaged.
Soft and appropriate amount of water is key to
high-quality Turkish delight. It looks shiny if boiled
with plenty of water while the decrease in the
amount of water causes a matte look. Matte Turkish delights expire earlier. The type of starch used
also affect the quality of Turkish delight.
Turkish delight can be cooked in two ways; in an
open or a pressurized boiler. Cooking takes approximately 2-2.5 hours at maximum 125 C degrees
in an open boiler. Producers assume pressurized
cooking to be a faster and low-cost way. Cooking
can take as short as 30-40 minutes in this method.
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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.
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Sadesi, meyvelisi, kaymaklısı, fındıklısı, fıstıklısı, cevizlisi, hindistan cevizlisi, çifte kavrulmuşuyla lokumlar
yüzlerce farklı çeşide sahiptir. Damağımızda lezzet
şöleni yaratan bu ‘şirin’ tatlı sağlığımıza da iyi geliyor. Kimyasal tatlandırıcı ve renklendirici kullanılmadan yapılan lokumlar vücudumuzun tatlı ihtiyacını
karşılamada şeker ve çikolatadan çok daha sağlıklı
birer alternatif. Hele hele yapımında ve süslemesinden kullanılan kuruyemişler kan değerlerimizi dengeliyor ve içimizi ısıtıyor. Bu nedenle pek çok uzman
bayram ikramlarında şeker ve çikolata yerine lokum
tercih edilmesini tavsiye ediyor. Ancak her şey gibi
lokumun aşırı tüketilmesi de çeşitli rahatsızlıklara
ve kilo alımına sebep olabilir. Özellikle diyabet hastalarının porsiyon kontrolünü iyi yapması önemli.

THE HEALTHIEST TREAT
There are hundreds of different types of Turkish delight
including plain ones, hard ones and those containing
fruits, cream, hazelnut, pistachio, walnut or coconut.
As well as being a feast of taste, this ‘sweet’ dessert is
healthy. Turkish delight free of chemical flavoring or
colorant will be a much healthier alternative to satisfy
the appetite for sweets compared to candies or chocolate. The nuts used in its cooking and topping particularly balance our blood values and warm the cockles of our heart. Many specialists recommend Turkish
delight instead of candies or chocolate to be offered
in bairams, indeed. Just keep in mind that over-consumption of Turkish delight may lead to some health
troubles and weight gain. Particularly people with diabetes should eat it a controlled manner.

NEREDE BULUNUR?
Bugün irili ufaklı tüm marketlerde, pazarlarda, bakkallarda, yol üstündeki benzinliklerde, tren garlarında, otobüs terminallerinde, havalimanlarında;
kısacası gıda ve ağırlıklı olarak şekerleme satan her
yerde renk renk, çeşit çeşit lokum bulmak mümkündür. Eminönü – Sirkeci bölgesindeki tarihi lokumcular ile Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı’nda kurulan
lokum tezgahlarıysa bu lezzeti dünyaya tanıtan birer
vitrin görevi görür ve İstanbul’la özdeşleşen kareler
olarak turistlerce fotoğraflanır.

WHERE TO FIND?
It’s possible to find Turkish delight of all colors and
types in almost all markets, bazaars, fuel oil stations, train stations, bus stations, airports, i.e., anywhere selling foods particularly including candies.
Historical Turkish delight shops in Eminönü-Sirkeci region and Turkish delight stalls founded in
the Grand Bazaar and Egyptian Bazaar serve as a
showcase to introduce this delicacy to the world
and find their place in the memorable photos of
Istanbul taken by tourists.

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

“BAZEN DÜŞÜNÜYORUM, NE GARIP MAHLUKLARIZ? HEPIMIZ
ÖMRÜMÜZÜN KISALIĞINDAN ŞIKAYET EDERIZ; FAKAT GÜN DENEN
ŞEYI BIR AN EVVEL VE FARKINA VARMADAN HARCAMAK IÇIN
NELER YAPMAYIZ?”
Ahmet Hamdi TANPINAR, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE SAATLER

SIZIN SAATINIZ HANGISI?
CLOCKS FROM PAST TO PRESENT
WHICH CLOCK SUITS YOU MOST?

“I SOMETIMES WONDER HOW WEIRD CREATURES WE ARE! WE ALL
COMPLAIN ABOUT THE SHORTNESS OF LIVE, BUT DO EVERYTHING
TO SPEND THE DAY AS FAST AS POSSIBLE WITHOUT EVEN
NOTICING?”
Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü
(The Time Regulation Institute)

Zamanın ne olduğu ve nasıl akıp gittiği fiziğin ve felsefenin ana
tartışma konularından biridir. Pratikte ise günün eşit zaman
dilimlerine bölünmesi -yani saatin icadı- için yapılan çalışmalar
insanlığın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Matematik, geometri,
astronomi bilimlerinin gelişmesi ve hatta yazının – rakamların
bulunması daima zamanın ölçülmesi çalışmalarıyla bağlantılı
ilerlemiştir. Bu sayımızda bugün kullandığımız saatlere gelinceye
kadar zamanın ölçülmesi alanında yaşanan gelişmeleri ele alacak ve
saat teknolojisinde yaşanan değişimi hayretle okuyacağız.
What time is it and how it elapses are among the key matters of debate in
physics and philosophy. In practice, studies about the division of time into equal
time frames, i.e. invention of the clock, have made a significant contribution
to the development of humanity. Development of mathematics, geometry and
astronomy sciences and even the invention of text and digits have been related
to the studies about the calculation of time. In this Issue, we will discuss the
developments in the calculation of time until the invention of today’s clocks
and read about the amazing change experienced in clock technologies.
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Zamanı belirlemek; beraber yaşamak, toplumsal düzeni sağlamak,
günü verimli kullanmak, neyin ne
zaman yapılacağına karar vermek ve
bu anlamda ortak bir dil tutturmak
açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle insanlık, zamanı belirlemek ve
tanımlayabilmek için binlerce yıldır
çeşitli araçlar kullanmış, çeşitli yöntemlere başvurmuş; güneş, kum, su
ve hatta ateşten yararlanarak saatler
icat etmiştir.
İLK SAATLER
Zamanı ölçebilmek için ilk olarak
güneşten istifade edilmiştir. Güneş
saatleri M.Ö. 4 bin yıllarında antik
Mısır’da ortaya çıkmıştır. O zamanlar
şu an sahip olduğumuz gök bilimine
erişilemediğinden, güneş oldukça
kutsal kabul ediliyordu. Yere saplanan bir kazık ya da inşa edilen bir
dikilitaş güneş saati olarak kullanılabiliyordu. Gölgelerin düştüğü yerlere çizilen semboller saatin hızlıca
okunup anlaşılabilmesine olanak
sağlıyordu. Fakat güneş saati bulutlu
günlerde ve güneş battıktan sonra

Mekanik saatler
icat edilinceye
dek zamanı
ölçümlemek için
güneş, su, kum
ve mum saati
kullanıldı ve bu
saatler asırlar
boyunca insanlığa
hizmet etti.
Sun, water, sand
and candle
clock were used
to calculate
time until the
invention of
mechanical clocks
and they served
humanity for
centuries.
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tamamen etkisiz hale geldiği için yeni
sistemlere ihtiyaç duyuldu.
Bu noktada devreye güneş saatine
nazaran daha doğru sonuçlar veren
su saati girdi. Clepsydra (su saati) cihazlarındaki su akışı saat kolunu hareket ettirerek herkesin kolayca zamanı
ölçmesine ve onu alarm saati olarak
kullanmasına olanak tanımıştır. İlk su
saatini Yunan filozof Platon icat etmiştir. Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Pers ve Çinliler su saatleri
kullanmaya devam etmiş ve o tarihteki
en ünlü ve en karmaşık su saati 1206 yılında Müslüman mühendis Al-Jazari tarafından oluşturulmuştur.

totally ineffective in cloudy days and
after the sunset.
Clepsydras came into effect as they
gave more accurate results compared to the sundial. The water flow
in clepsydras (water clocks) moves
the crown to help people calculate
the time easily and to use that as an
alarm clock. The Greek philosopher
Plato invented the first clepsydra.
Persians and Chinese people continued to use clepsydras following the
collapse of the Roman Empire and
the most famous and complicated
clepsydra was created by a Muslim
engineer, Al-Jazari in 1206.

Kum saati de zamanı ölçmeye yarayan
bir başka kadim araçtır. Bu saat üst
üste konumlanan ve ince bir bağlantıyla birbirinden ayrılan iki cam fanustan
oluşur. Fanuslardan birinde bulunan
kumun diğerine aktarılması ile geçen
zaman ölçümlenir.

Sand glass is another ancient tool
used to calculate time. It consists of
two lamp glasses placed on top of
each other with a thin connection
used as a separator. Time is calculated with the sand transferred from
one glass to another.
A candle that gets smaller as it
burns, is used in a candle clock. The
decreasing shadow of the candle is
reflected on the digits and symbols
at the background to calculate the
time.

Mum saati olarak da bilinen diğer bir
saatte ise; yandıkça boyu küçülen bir
mumdan yararlanılır. Mumun küçülen
gölgesi arka fondaki rakam ve işaretlere
yansır ve böylelikle zaman ölçümlenir.

Mekanik saatler
için ilk çalışmalar
ibadet saatlerini
tam olarak
belirlemek
isteyen Hristiyan
ve Müslüman
din adamlarının
teşviki ile
olmuştur.
First studies
about mechanical
clocks were
encouraged
by Christian
and Muslim
clergymen who
were willing to
determine the
praying time
exactly.

Timing is quite important to live together, ensure social order, use the day in an
efficient manner, to decide what to do
when and to establish a common language in this term. Therefore, human
beings have used various tools and
methods for thousands of years in order
to determine and define time and invented clocks using the sun, sand, water
and even fire.
THE FIRST CLOCKS
Sun was used initially to calculate time.
Sundials appeared in ancient Egypt in
4000 BC. As astronomy sciences were
not as developed as today, the sun was
deemed to be holy. A spear stuck on the
ground or an obelisk built could be used
as a sundial. Symbols were drawn on
shadowed areas to understand the time
in a fast and easy way. Yet, new systems
were needed as the sundial remained
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MECHANICAL CLOCKS
Hairspring and pendulum systems
became widespread with the technical developments in the 16th century to start developing mechanical
clocks that are much more reliable
than all other methods. First studies about mechanical clocks were
encouraged by Christian and Muslim clergymen who were willing
to determine the praying time exactly. First mechanical clocks were
used to announce the time rather
than to show it. These mechanical
clocks operated with the help of a
weight and were designed to make
a sound at certain time intervals. It
was possible to arrange the praying
times accordingly. So parts like the
hour and minute hand did not take
place in first mechanical clocks. As
the rate of literacy was low during
the period, it was deemed sufficient to use a sound system to remind the clergymen of the praying
time, instead of using elements to
show the time.

MEKANIK SAATLER
16. yüzyıldaki teknik gelişmelerle birlikte yay ve sarkaç sistemleri yaygınlaşmış ve diğer tüm yöntemlerden çok daha güvenilir mekanik
saatler geliştirilmeye başlanmıştır. Mekanik saatler için ilk çalışmalar
ibadet saatlerini tam olarak belirlemek isteyen Hristiyan ve Müslüman din adamlarının teşviki ile olmuştur. İlk mekanik saatler, saati
göstermek yerine saati bildirmeye yaramıştır. Bir ağırlık yardımı ile
çalışan ilk mekanik saatler, belli zaman aralıklarında ses çıkarabilecek
düzenekler ile tasarlanmıştır ve böylece ibadet saatleri belirlenebilmiştir. Dolayısıyla ilk mekanik saatlerde, akrep ve yelkovan gibi parçalar yer almamıştır. Dönemin eğitim şartları düşünüldüğünde okuma
yazma oranı düşük olduğundan, insanların saate bakarak anlayacağı
işaretler koymak yerine, din adamlarının ibadetlerini yapacakları saati
hatırlatması için yapılan ses sistemi yeterli bulunmuştur.
DUVAR VE KOL SAATLERI
1344 yılında Giovanni di Dondi günü 24 saatlik dilimlere bölmüş ve ilk kadranı kullanarak bugün kullandığımız duvar sa-

64

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation

atlerine benzer bir saat geliştirmiştir. 16.
yüzyılın başlarında Peter Heinlein’in zembereği icat etmesi ile büyük ağırlıklardan
oluşan saatlerin kullanımından vazgeçilmiş
ve zemberek sayesinde küçük boyutlarda
ve taşınabilir saatler geliştirilebilmiştir. Ardı
ardına gelen sarkaç, balans yayı ve benzeri gelişmelerin nihayetinde 1670’li yıllarda
saatler artık kollarda taşınır hale gelmiştir.
… VE AKILLI SAATLER
Günümüzde saat teknolojisi, sabah çalarak
bizi uyandırmaktan yahut günümüzü parçalara bölüp organize olmamızı
kolaylaştırmaktan
çok daha öteye gitmiştir. “Uzay Çağı” ifadesiyle
tanımlanan 21. Yüzyılda
teknolojinin daha önce
hiç olmadığı kadar hızlı
gelişiyor olmasının izleri
saatlerimize de yansımış
durumda.
Her şey gibi saatler de
“akıllı teknoloji” ile donandı. Pek çoğumuz saat taşımak yerine, zamanı ölçmede sürekli yanımızda
taşıdığımız cep telefonlarımızdan
yararlanıyoruz. Hatta cep telefonları
“akıllı saatlere” dönüşerek
kolumuzda taşıyacağımız
boyutlara inmiş durumda. Artık kolumuza taktığımız “giyilebilir” saatler
vasıtasıyla telefon görüşmeleri yapabiliyor, adım
sayılarımızı izleyebiliyor,
mesajlaşabiliyor, hava durumunu öğrenip
kronometreyi kullanabiliyor, internete girebiliyor ve hatta nabzımızı kontrol edebiliyoruz.
Yakında saatlerimizden hologramlar çıksa ya
da onlar aracılığıyla etrafa görüntü yansıtabilsek neredeyse hiç şaşırmayacağız. Atalarımız güneşin gölgesiyle saatleri belirlerken bir
gün yöntemlerin bu denli değişebileceğini
kestirebiliyorlar mıydı bilemeyiz. Bilebildiğimiz şey zamanın gerçekten mühim olduğu
ve henüz hiçbir teknoloji ile geri alınamadığı.

WALL CLOCKS AND WATCHES
In 1344, Giovanni di Dondi divided the day
into 24 hours and used the first dial to design a clock that looks similar to today’s
wall clocks. With the invention of the spring
by Peter Heinlein in early 16th century, the
use of clocks with heavy weights was abandoned. Small sized and portable clocks
could be designed with the invention of
the spring. Following developments such
as the pendulum and balance spring led
to the invention of wrist watches in 1670s.
… AND SMART WATCHES
Today, clock technologies
have gone beyond waking
us up with an alarm or organizing the day by dividing
it into time intervals. Defined
as the “Space Era”, 21st century experiences advancements at a breakthrough
speed, traces of which can
be observed in clocks, as well.
Just like anything else,
watches
have
been
equipped with “smart technologies”. Most of us use
our mobile phones, instead of watches, to learn
about the time. Furthermore, mobile phones have
turned into “smart watches” which could be worn on
the wrist. Today, we can use
these “wearable” watches
to make phone calls, count
our steps, send and receive
messages,
learn
about
the weather forecast, use the chronometer,
surf the Internet and even check our pulse.
We wouldn’t be surprised to see watches with
hologram feature to reflect images around.
Could our ancestors ever guess, when trying
to figure out the time using the shadow of
the sun, that the methods would change this
much, who knows? There’s just one thing we
can be sure of: Time is important and there is
no technology to reverse it, yet.
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Merve Ayar

GÖKDELENLERIN,
ÇOK RENKLILIĞIN VE
İHTIŞAMIN ŞEHRI
CITY OF SKYSCRAPERS,
COLORS AND MAGNIFICENCE
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Koronavirüs nedeniyle tüm dünya eve kapanmışken gezi yazısı yazmak
gerçekten çok güç. Hele hele salgından en fazla etkilenen metropollerden
birini, New York’u yazmak daha da güç. Ama güzel günler geri gelecek ve biz
yine dünyanın güzelliklerini görmeye devam edeceğiz. Gelin bu ay New York’a
gidelim, onun çok renkli ve kalabalık sokaklarında dolaşalım...

It’s really difficult to write about travelling when the world is in lockdown
due to coronavirus. It’s even more difficult to write about New York, one of the
metropolises that have been the most affected by the pandemic. But we will
see better days and the beauties of the world again. Let’s go to New York this
month to take a tour of its colorful and crowded streets…
New York bir göçmen ülkesi olan ABD’nin en kalabalık
şehridir. Çok farklı milletten insanın bir araya geldiği
bu rengarenk şehirde yaklaşık 170 dil konuşulur. Bu
çok dilli ve çok kültürlü kozmopolit yapı kimilerine
karmaşık, hatta ürkütücü gelebilir. Ancak şehrin
kendine ait bir ritmi, bir düzeni var. Zıtlıkların bir arada,
uyumlu ve ahenkli yaşadığı bir metropol diyebiliriz
New York’a. İnsanların iyi geçindiği bir metropol...
Örneğin bir New Yorklu hiç çekinmeden tanımadığı
birine “Bu sıcak hava için beyaz elbise güzel bir
tercih olmuş” diyebilir. New York’u diğer şehirlerden
ayıran en önemli özellik bu olmalı. Şehrin sakinleri
birbirlerine selam vermekten ve iltifat etmekten hiç
çekinmiyorlar.
New York caddelerinde yürümek, şehri deneyimlemek
için en iyi yöntemlerden biri. Görülüp keşfedilecek o
kadar fazla detay var ki bir gün boyunca durmaksızın
yürüseniz hiç sıkılmaz, yorulduğunuzu hissetmezsiniz.
Hele hele fotoğraf çekmeyi seven biriyseniz bu “bol
molalı” uzun bir yürüyüş olacaktır. Fotoğraf çekerken
makinenizin şarjını “hunharca” tüketmeyin, idareli
kullanın. Çünkü New York sürprizlerle dolu bir yer.
“Güzel bir manzara yakaladım” derken “en güzel
manzarayı” kaçırabilirsiniz.
New York’un labirenti andıran sokaklarında yürürken
yemek ve su gibi temel ihtiyaçlarınızı dert etmenize
gerek yok. Çünkü hemen her sokak başında fast food
satıcılarına rastlayabilirsiniz. Sayıları çok fazla olan
ve genelde Türkler tarafından işletilen kebapçılar,
aşina olduğunuz lezzetlerle sizi “kendi evinizde”
hissettirir. Yalnız Amerika’da tıpkı arabalar ve binalar
gibi porsiyonların da büyük olduğunu şimdiden
hatırlatalım ve porsiyon kontrolüne dikkat edelim.
Susadığınızda da önünüze çıkan herhangi bir parkta,
müzede ya da kütüphanedeki çeşmeden suyunuzu
içebilirsiniz. Bu kadar kalabalık bir şehirde çeşme
suyunun içilebilir ve lezzetli olması sizi şaşırtacaktır.
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New York is the most crowded city of the USA, the
country of immigrants. About 170 languages are
spoken in this colorful city where people from different nations come together. This multi-lingual
and multi-cultural cosmopolitan structure may
seem complicated, even frightening for many.
However, the city has a unique rhythm and order,
indeed. New York is a metropolis where apples and
oranges live together in a harmonious way. A metropolis where people get on well with each other… For example, a New Yorker can say “Your white
dress is a good choice in this hot weather” without
any hesitation. This must be the key feature that
sets New York apart from other cities. Residents
of this city do not hesitate to greet or pay compliments to each other.
Strolling through the streets is one of the best ways
to experience the New City. There are so many details to explore that you won’t feel bored or tired
even if you walk all day long. And if you are a photo
freak, this will be a long stroll with “many pauses”.
Just be careful not to “overconsume” the battery of
your camera, as New York is a city full of surprises.
You can skip “the best view” when you think you
have “caught a good view”.
You don’t need to worry about hunger or thirst
when strolling through the maze-like streets of
New York. You will run into fast-food restaurants at
almost every corner. Plenty of kebab houses mainly owned by Turkish people will help you feel “at
home” with the tastes you are used to. We should
remark that serving size is quite big in the USA just
like the cars and buildings, so be careful about your
diet. If you feel like thirsty, you drink water from any
fountain in a park, museum or a library. You will be
surprised to see that the fountain water is drinkable and tasty in such a crowded city.
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Central Park
Central Park

120 farklı bitki türü,
26 binden fazla
ağaç ve 130 farklı
türden hayvanın
bulunduğu Central
Park, New York’un
nefes aldığı bir
vaha.
Central Park
in New York, a
refreshing oasis
accommodating 120
different types of
plants, more than 26
thousand trees and
130 different types of
animals.

Eğer gündüz vakti yürüyüş yapmak ve şehrin
kalabalığından biraz uzaklaşmak istiyorsanız
Central Park’a gitmelisiniz. Central Park,
New York’un gökdelenleri ortasında yer alan
konumuyla şehrin nefes aldığı bir vahadır. Bu
yemyeşil park o kadar büyüktür ki sadece dış
duvarlarını takip eden bir yürüyüş 4-5 saatinizi
alır. Central Park’a girdiğinizde o kıvrımlı
güzel yollarda kaybolur, yön duygunuzu
kaybedersiniz. Karşınıza kimi zaman küçük
bir gölet, kimi zaman kenarında birbirinden
güzel ağaçların sıralandığı büyük göller,
onları birbirine bağlayan minyatür köprüler,
dinlenme alanları, hayvanat bahçeleri, tiyatro
amfileri çıkacaktır. Açık hava tiyatrosunun
önünde uzun kuyruklar görürseniz şaşırmayın.
Hatta temsil saati yakınsa, son dakika bileti
alan şanslılardan olabilirsiniz. Eğer “benim
vaktim az, sadece doğanın tadını çıkarmak
istiyorum” diyorsanız doğru yerdesiniz. 120
farklı bitki türü, 26 binden fazla ağaç, 130
farklı türden hayvanın olduğu bir parktan
bahsediyoruz. Ayrıca çocuklarla geziyorsanız;
21 oyun alanı sizleri bekliyor. Eğer yürümekten
yorulursanız da bisiklet kiralayabilir ve parktaki
36 köprü ve 51 heykelin en azından bir kısmını
hızlıca görebilirsiniz.

Central Park is ideal to take a
walk and get away from the
hustle and bustle of the city
for a while. Central Park is a refreshing oasis located between
the skyscrapers of New York.
The lush park is so big that a
walking tour along its exterior
borders will take 4-5 hours. You
will get lost in the lovely curling roads and lose your sense
of direction in Central Park. You
will run into small lakes or big
lakes surrounded with beautiful
trees, small bridges, rest areas,
zoos and amphitheaters. Don’t
get surprised if you see a long
queue in front of the amphitheater. You can even be lucky
to get a last-minute ticket for a
show. You are in the right place
if you say “I have little time, just
want to enjoy the nature”. We
are talking about a park accommodating 120 different types of
plants, more than 26 thousand
trees and 130 different types
of animals. There are 21 playgrounds for your kids. You can
hire a bicycle if you feel tired and
get the chance to take a quick
tour of some of the 36 bridges
and 51 statues in the park.
MAYIS - MAY
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Times
Meydanı
Times
Square
Eğer daha canlı ve renkli bir
New York görmek istiyorsanız
Times Meydanı’na mutlaka
gitmelisiniz. Times Meydanı
şehrin çok renkli yapısını ve
ihtişamını sembolize eder.
Meydanın dört bir yanı ışıltılı
ve renkli reklam panolarıyla
çevrili, her noktası birbirinden
renkli sokak göstericileriyle
doludur. Yürürken hangi yana
bakacağınızı şaşırır; insanların,
arabaların, reklam panolarının
arasında
“kaybolmuş”
hissedersiniz. Meydanı şöyle
bir turladıktan sonra Broadway
Caddesi
üzerinde
tiyatro
afişlerine bakarak keyifli bir
yürüyüş yapabilir, kalabalığın
temposundan
yavaşça
uzaklaşabilirsiniz.
You must go to Times Square
if you are eager to see the lively
and colorful side of New York.
Times Square symbolizes the
multi-colored structure and
magnificence of the city. The
square is surrounded with
flashy and colorful billboards
and street demonstrators.
You will find it difficult to
decide where to look while
walking, and feel like you are
“lost” between people, cars
and billboards. After touring
the square you can take
an enjoyable walk on the
Broadway Street looking at
the theater posters and slowly
get away from the hustle and
bustle of the crowd.
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Times Meydanı New York’un
çok renkli yapısını ve ihtişamını
sembolize eder.
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Özgürlük
Heykeli

Statue of
Liberty

New York hatta Amerika deyince ilk akla
gelen simgelerden biri olan Özgürlük
Heykeli’ni görmeden olmaz. Bunun için
randevu alıp feribota binmeniz gerekli.
Sürekli ekranlarda gördüğünüz bu “yeşil
heykel”in yanında olmak gerçekten
heyecan verici. Fransa tarafından 1886
yılında hediye edilen heykelin tacında
bulunan 7 diken; dünyadaki 5 kıtayı ve 2
okyanusu simgeliyor. Heykeldeki kadın
figür bir elinde özgürlük meşalesini, bir
diğer elinde ise Amerikan Bağımsızlık
Bildirgesi’ni
tutuyor.
Heykelin
seyir
teraslarından New York’un meşhur siluetini
izlemeniz, Manhattan’ın birbirinden ünlü
gökdelenlerini fotoğraflamanız mümkün.

Statue of Liberty is one of the must-see
icons that come to mind when we speak
of the USA let alone New York. You need
to make an appointment and get on
a ferry to see it. It’s really exciting to be
close to the world-famous “green statue”.
The seven spikes on the statue’s crown
presented by France in 1886 represent the
5 continents and 2 oceans of the world.
The lady in the statue holds the torch of
liberty in one hand and the American
declaration of independence in the other.
You can watch the popular silhouette of
New York and take photos of the worldrenowned skyscrapers of Manhattan on
the terraces of the statue.

Times Square symbolizes the
multi-colored structure and
magnificence of New York.
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Metropolitan Sanat Müzesi

New York Halk
Kütüphanesi

Bu müzeye girmeden önce karnınızı iyice
doyurmanızı “şiddetle” tavsiye ederim. Çünkü
içeriye girdiğinizde sonu gelmeyen galeriler
arasında gezerken enerjiye ihtiyacınız olacak.
Müzenin tamamını bir günde gezmeniz mümkün
değil. Zaten yöneticiler de bunun farkında. O yüzden
aldığınız bilet üç gün boyunca geçerli. Bu müzede
dünya medeniyetlerine ait tarihi ve kültürel mirası
hayranlıkla izleyecek; İslam coğrafyasında üretilmiş
eserlere bakarken tanıdık yüzlere rastlayacaksınız.

Dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olan New York Halk Kütüphanesi’ni
ziyaret etmek kitap tutkunları için eşsiz deneyim olacaktır. Bryant Park’ın yanında
günlerce içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir yapı bu. Eğer sadece birkaç saatiniz
varsa kütüphanenin salonlarını hızlıca gezebilir, sergilere, heykellere, koleksiyonlara
şöyle bir göz atabilirsiniz. Eğer en azından kütüphaneye ayıracak bir gününüz
varsa o zaman üye olup kitapları inceleyebilir, online arşivinden yararlanabilirsiniz.
Ayrıca kütüphane üyeliği bazı müzelere indirimli girmenize olanak sağlayacaktır.
Kütüphaneden çıkınca – mevsimine göre – Bryant Park’ta açık hava sinemasına ya
da buz patenine gidebilir, günü farklı bir deneyimle tamamlayabilirsiniz.

Metropolitan Art Museum
I “strongly” recommend you to eat your
fill before going to this museum. You will
need energy to stroll through the immense
galleries inside! It’s not possible to see the
whole museum in one day. The directors
are also aware of this fact, that’s why your
ticket will be valid for 3 days. In this museum,
you will admire the historical and cultural
heritage left from world civilizations and run
into familiar faces as walking through the
pieces of art created in Islamic geography.

New York
Public Library
Visiting the New York
Public Library, one of
the
biggest
libraries
in the world, will be a
unique experience for
bookworms.
You
will
be eager to quarantine
yourself in this building
next to Bryant Park. If
you are short of time, you
can take a quick tour of
the library halls and go
through the exhibitions,
statues and collections.
If you have at least one
whole day to spare for
the library, then you can
become a member to
explore the books and
use the online archive.
Membership will also
enable you to win a
discounted entrance to
some museums. After
the library you can go to
the open cinema or ice
rink in the Bryant Park
depending on the season.
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Harlem

Harlem

New York’ta pek akla gelmeyen ya
da gitmekten çekinilen yerlerden
biri Harlem. Sokaklar medyada
abartıldığı gibi “tekinsiz” değil. New
York’un başka mahallelerinde olduğu
gibi evlerinin kapısının önünde
oturan genç, yaşlı pek çok insan var.
Ellerinde pazar arabalarıyla markete
giden teyzeler sizlere selam veriyor.
Malcom X’in konuşma yaptığı cami
de bu bölgede. Tertemiz camide
güzelce abdestinizi alıp namaz
vaktini beklerken etraftaki Afrika
esintilerini fark edebilirsiniz. Sade,
zarif ve aynı zamanda Afrika’nın tüm
o cıvıltılı renklerini taşıyan bir dekor.
Ama asıl cıvıltı bayram günlerinde
oluyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın
erkek herkes bayram namazı için
sokaklara dökülüyor ve kocaman
gülümsemeleriyle
bayramlaşıyor.
Renklerin, dillerin farklılığı önemini
kaybediyor, bayram gibi bayram
oluyor.

Harlem doesn’t come to mind much
in New York, or people just avoid there.
But the streets are not as “dangerous”
as dictated in the media, indeed. Many
people including the youngsters and
elderly sit in front of their houses in
Harlem as in any other neighborhood
in New York. Women making their way
to the market with trolleys will greet
you. The mosque where Malcolm X
gave his speech is also located in this
region. You can comfortably perform
ablution and wait for the prayer time
to recognize the African vibes around.
The decoration is plain and elegant
with the lively colors of Africa. The
venue becomes even more livelier in
bairam days. All young and old men
and women pour out into the streets
with their kids for bairam prayers
and to exchange bairam greetings.
Difference of colors and languages
does not matter anymore and you live
bairam to the full extent.
MAYIS - MAY
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Dilanur Yıldırım

ESKI FAKAT HIÇ

ESKIMEYEN SPOR:

ATLETIZM

A TIMELESS SPORT BRACH:
ATHLETICS

Tüm sporların atası kabul edilen ve dünyanın en eski sporlarından
biri olan atletizm, uzun yıllar gençler arası müsabakaların, stadyum
gösterilerinin ve olimpiyatların vazgeçilmezi oldu. Zaman içerisinde
daha popüler ve eğlenceli spor dallarının gölgesinde kalsa da
kendisine duyulan ilgiyi hiç kaybetmedi.
One of the most ancient sports, athletics, is accepted to be the
ancestor of all sports as it has been an indispensable element of youth
competitions, stadium shows and Olympics for long years. While it
has been overshadowed by some more popular and enjoyable sports
branches over time, it has never lost its appeal.
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Atletizm koşmak,
atlamak ve atmak
gibi neredeyse
her insanın var
oluşundan beri bir
biçimde yaptığı
eylemlerdir.
Athletics cover
activities like
running, jumping
and throwing
performed since
the very beginning,
indeed.

ATLETIZM NEDIR?
Atletizm
koşmak,
atlamak
ve
atmak gibi neredeyse her insanın
var oluşundan beri bir biçimde
yaptığı eylemlerdir. Bunu eylemden
spora dönüştüren şey ise sınırları
zorlamaktır. Atletizm kişinin kendi
fiziksel
becerilerini
geliştirme
tutkusuyla başlar, ardından rekabetle
pekişir. En ilkel insanlara baktığımızda
bile hayatta kalmak için koşmaya,
hareket etmeye ihtiyaç duyduklarını
görürüz. Avcı avına mızrak atabilir
yahut bir tehdidi savuşturmak için
taş fırlatabilir. Vahşi hayvanlardan
kaçmak içinse hızlı koşmak gereklidir.
Modern insanın böyle ihtiyaçları
olmasa da hâlâ bu içgüdüyü içinde
taşıdığı söylenebilir. Bu nedenle en
hızlı koşana, en yükseğe atlayana, bir
şeyi en uzağa fırlatana kuvvetli bir
saygı duymakta, hatta bu alanlar da
birbiriyle yarışmaktadır. İşte atletizm
bu yarışların sporudur ve bu nedenle
tüm sporların “atası” kabul edilir.

Spor / Sport
WHAT IS ATHLETICS?
Athletics cover activities like running,
jumping and throwing which the human beings have been doing since
the very beginning, indeed. Pushing
the limits is the key that turns this activity into sports. Athletics start with
the person’s passion to develop his/
her own physical skills and gets empowered with competition. Even the
primitive people needed to run and
move in order to survive. A hunter
throws a spear to the prey or a stone
to dismiss a threat. And it is a must to
run fast to run away from wild animals.
Although modern people do not have
such needs today, we can say that
they still have this instinct. This is why
people respect those who run the fastest, who jump at the highest point or
throws something to the furthest and
they compete with each other in these
areas. Athletics is the sports branch of
these competitions and accepted to
be the “ancestor” of all sports.

ATLETIZM DALLARI
Atletizm sporu iki ana başlık
altında incelenebilir. Bunlar; pist
atletizmi ve alan atletizmidir. Çeşitli
mesafeler üzerinden yapılan sürat ve
mukavemet koşularıyla, disk atma,
cirit atma, gülle atma, çekiç atma,
tek adım (uzun) atlama, üç adım
atlama, yüksek atlama, sırıkla atlama
dallarına ayrılır. Ayrıca beş yarıştan
kurulu “pentatlon” ve on yarıştan
kurulu “dekatlon” bölümleri de
bulunmaktadır.
ANTIK YUNAN’DAN GÜNÜMÜZE
Atletizm
kelimesinin
kökü;
Yunanca’da başarı, armağan, savaş,
kavga anlamlarına gelen “Athlos”
sözcüğüne dayanmaktadır. Bir spor
dalı olarak varlığı millattan önce 2000’li
yıllara kadar uzanmakta ve ilk atletizm
yarışlarının yine milattan önce 1453
yılında Antik Yunan’da Tanrıça Athena
onuruna “Pan Athenian Oyunları”
adıyla düzenlendiği bilinmektedir.
Eski
Yunan’daki
atletizm
yarışmalarının en önemlisi Zeus
onuruna
düzenlenen
“Olimpia”
olmuştur. Bu nedenle atletizm
olimpiyatlarla özdeşleşmiş ve modern
çağda da olimpiyat oyunlarının
vazgeçilmezi olmaya devam etmiştir.
1912 yılında bu spora yön vermek
amacıyla
Uluslararası
Atletizm
Birliği kurulmuş ve o
günden
itibaren, kuralların ve yönetmeliklerin
hazırlanması
ve
uluslararası
organizasyonların
yapılması
Uluslararası
Atletizm
Birliği’nin
sorumluluğunda olmuştur.
TÜRKIYE’DE ATLETIZM
Türkiye’de atletizm sporunun tarihi
Osmanlı İmparatorluğu’na dayanır.
İlk atletizm çalışmaları 1870 yılında
Mekteb-i
Sultani’ye
(Galatasaray
Lisesi’ne) beden eğitimi dersleri
vermek üzere gelen Fransız Mösyö
Curel tarafından başlatılmış ve bu
vesileyle Kağıthane’de ilk yarışmalar
düzenlenmiştir.
1896’da kurulan Tatavla Heraklis
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BRANCHES OF ATHLETICS
Athletics can be divided into two main branches as track athletics and field athletics. It divides into branches as sprinting and endurance running with certain distances, discus throwing, javelin
throwing, shot put, hammer throwing, single-step (long) jumping,
three-step jumping, high jumping and pole jumping. There are also
“pentathlon” with five races and “decathlon” with ten races.
FROM ANCIENT GREECE UNTIL TODAY
The word athletics derives from Greek word “athlos” meaning success, gift, war and fight. It dates back to 2000s BC as a sports branch.
The first athletics are known to date back to BC 1453 and organized
under name “Pan Athenian Games” in honor of the Goddess Athena in Ancient Greece.
“Olimpia” organized in the honor of Zeus had been the most important athletics in Ancient Greece. Therefore, athletics have been
identified with Olympics to continue to be an essential element of
Olympics in the modern era.
The International Athletics Organization was founded in 1912 to
guide sports. Since then, it has been the responsibility of the International Athletics Organization to prepare rules and regulations
and to arrange international organizations.
ATHLETICS IN TURKEY
Athletics in Turkey dates back to the Ottoman Period. Athletics
were initiated by French Monsieur Curel, who came to Mekteb-i
Sultaniye (Galatasaray High School) in 1870 to teach physical education and first games started in Kağithane.
MAYIS - MAY
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Kulübü’nün (bugünkü Kurtuluş Spor Kulübü)
atletizm dalında idmanlar yapmaya başlamasıyla
bu spor için yeni bir döneme geçilmiştir. 1912 yılında
Stockholm’de yapılan 5. Yaz Olimpiyatları’nda
yarışan Mıgırdıç Mıgıryan ve Vahram Papazyan,
Türkiye’nin ilk olimpik sporcuları olmuştur.

Founded in 1896, Tatavla Heraklis Club (now Kurtulus
Sports Club) started training in athletics, with which
a new era has begun for this sports branch. Mıgırdıç
Mıgıryan and Vahram Papazyan competed in the
5th of Summer Olympics organized in Stockholm in
1912 to become the first Olympics athletes of Turkey.

1922’de oluşturulan Türkiye İdman Cemiyetleri
İttifakı’nın içinde önemli bir birim olan atletizm,
zaman içerisinde federasyon yapısına dönüşmüş, bu
çatı altında yürütülen atletizm çalışmaları Türkiye’de
atletizmin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Being an important element of the Training Societies of Turkey which was founded in 1992, athletics
became a part of federation over time and athletics
carried out under that body substantially contributed to the development of athletics in Turkey.

1923’te Cumhuriyet’in ilanından sonra da devletimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, atletizme büyük
önem vermiş, bu sporu gençliğin sağlıklı gelişimi
açısından oldukça faydalı görmüştür. 5 Eylül 1924’de
Eskişehir’de Türkiye Atletizm Şampiyonası’nın
birincisi yapılırken, aynı yıl Türkiye, Uluslararası
Atletizm Federasyonları Birliği’ne üye olmuştur.

Following the foundation of the republic in 1923,
the founder of our state, Mustafa Kemal Ataturk attached a great importance to athletics, deeming it
to be quite beneficial for the healthy development
of the youth. The first of Athletics Championship
of Turkey was organized in Eskişehir on September 5, 1924. Turkey became a member to the International Athletics Organization in the same year.

Dünyadaki en popüler spor dalları arasında bulunan atletizm Türkiye’de de tercih edilmeye devam
etmektedir. Günümüzde Türkiye’de atletizm alanında 160 binden fazla lisanslı sporcu ve 900 kulüp bulunmaktadır. Ülkemizde her sene, özellikle 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle çeşitli organizasyonlarla gençler atletizme teşvik
edilmektedir.
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Athletics, one of the most popular sports branches in the world, is preferred in Turkey, too. There are
more than 160 thousand licensed athletes and 900
clubs in Turkey today. Young people are encouraged
towards athletics through various organizations
particularly on May 19, Commemoration of Ataturk,
Youth and Sports Day every year.

Spor / Sport

Başarılarla Dolu Atletizm
Tarihimiz

History of Athletics
Full of Achievements

Türkiye atletizm alanında çok sayıda
uluslararası başarı elde etti. Gurur
kaynağımız olan bu başarıların bir kısmını
sizin için derledik:

Turkey has attained many international achievements in athletics. Here are some of these sources of
pride:

1930: Semih Türkdoğan, Atina 1930 Balkan
Oyunları’nda 100 metrede 11.1 saniye ile ikinci
olarak Türkiye’ye uluslarası atletizmde ilk
madalyayı kazandırdı.
1940: Üç ülkenin katılımıyla yapılan Balkan
Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye 6 altın,
10 gümüş, 4 bronz ile takım halinde birinci
oldu.
1948: 3 Ağustos’ta Londra’da Ruhi Sarıalp,
üç adım atlama branşında 15.02’lik atlayışıyla üçüncü olarak Türkiye’ye atletizmde ilk
Olimpiyat madalyasını getirdi.
2000: Eşref Apak, çekiç atmada dünya
gençler şampiyonu oldu.
2004: Oslo’da 11 Haziran’da yapılan Golden
Lig etabında Elvan Abeylegesse, 14:24.68 koşarak 5000 metrede dünya rekoru kırdı. Bu
başarı, atletizm tarihine bir ilk olarak geçti.
2010: Barselona’daki Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Nevin Yanıt ve Elvan Abeylegesse ile milli takımımız üç altın madalyaya
imza attı.
2013: Emel Dereli, Donetsk’teki Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda gülle atmada
altın madalya kazanarak bir ilke imza attı.
2014: Avrupa Kros Şampiyonası’nda Polat
Kemboi Arıkan elit erkeklerde altın madalya
kazanırken, Türkiye de takım halinde ilk kez
kıtanın zirvesine çıktı.
2016: Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda
Türkiye, 4 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya
ile tarihinin en başarılı sonucunu aldı. 5000
ve 10000 metrede Yasemin Can, 400 metre
engellide Yasmani Copello, 10000 metrede
Polat Kemboi Arıkan Avrupa şampiyonu
oldu.
2016: Rio’daki Yaz Olimpiyatları’nda Yasmani Copello, 400 metre engellide Türkiye’ye
bronz madalya kazandırırken, 47.92’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Yasemin Can
10000 metrede altıncı, 5000 metrede yedinci olurken, Ramil Guliyev de 200 metrede
final koşma başarısı gösterdi.

1930: Semih Türkdoğan was the first to win a golden
medal for Turkey in international athletics by ranking
second at 100-meter with 11.1 seconds in Athens 1930
Balkan Games.
1940: Turkish teams won 6 golden, 10 silver and 4
bronze medals in Balkan Athletics Championship
organized with the participation of three countries,
1948: Ruhi Sarıalp ranked third in three-step jumping
on August 3 in London to bring the first Olympics
medal to Turkey in the field of athletics.
2000: Eşref Apak became the world champion in
youth’s category in hammer throwing.
2002: Süreyya Ayhan won the golden medal in
1500-meter category in the European Athletics
Championship organized in Munich. Turkey won
the golden medal for the first time in the history of
championship.
2004: Elvan Abeylegesse ran 14:24:68 in 500-meter
category to break the world record in the Golden
League organized in Oslo on June, 11. This achievement made history.
2010: With Nevin Yanıt and Elvan Abeylegesse, our
national team won three golden medals in the European Athletics Championship organized in Barcelona.
2013: Emel Dereli was the first to win a golden medal
in shot put in the World Stars Athletics Championship organized in Donetsk.
2014: Polat Kemboi Arıkan won the golden in elite
men’s category in the European Cross Championship
to bring the first top rank to Turkey as a team.
2016: Turkey achieved the best result in its history
by winning 4 golden, 3 silver and 5 bronze medals
in the European Athletics Championship. European championships were won by Yasemin Can in
5000 and 10000-meter category, Yasmani Copello in
400-meter jump racing and by Polat Kemboi Arıkan
in 1000-meter category.
2016: Yasmani Copello broke Turkey’s record by
scoring 47.92 in the Summer Olympics organized
in Rio and brought the bronze medal. Yasemin Can
ranked sixth in 10000-meter category and seventh in
5000-meter category while Ramil Guliyev succeeded
to run in the final race in 200-meter category.
MAYIS - MAY

79

Gusto / Gusto

Gusto / Gusto

Bariatrik Mutfak

BAYRAM
BAIRAM

Bayram demek mutluluk demek, sağlık
demek, beraberlik demek, büyük sofralar
demek. Biz de size sağlıklı bayram yemekleri
seçenekleri sunmaya karar verdik.
Eid means happiness, health means
togetherness, big meals. We also deans
happiness,means togetherness, ecided to
offer you healthy holiday food options.
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KINOA BIBER
DOLMA

8 PORSIYON

AYRAN
AŞI
ÇORBASI

Besin Değerleri (1 adet/ 1porsiyon için ) :
Kalori: 135
Protein (g): 3.5g
Karbonhidrat (g): 13g

Besin Değerleri (1 porsiyon için) :
Kalori:91
Protein: 5g
Karbonhidrat: 6.5g

MALZEMELER:
l 600 g süzme yoğurt
l 70 g buğday (1 su
bardağı haşlanmış)
l 70 g kuru nohut (1 su
bardağı haşlanmış)
l 1 litre su
l 1 yemek kaşığı, 10g
zeytinyağı 
l Kuru nane
l Kırmızı pul biber
l Tuz
l Taze nane, süslemek
için

TARİF:
l Büyükçe derin bir
kasede süzme yoğurt
ve suyu iyice karıştırın.
lH
 aşlanmış buğday,
nohut, baharatlar ve
tuzu ekleyin.
lS
 ervis ederken
üzerine zeytinyağı
gezdirip taze nane
yaprakları ile süsleyin.

8 SERVINGS

AIRAN
SOUP
Nutritive Values (for 1 serving):
Calories (g): 91
Protein (g): 5 g
Carbohydrate: 6.5 g

INGREDIENTS:
l 600 g of strained
yoghurt
l 70 g of wheat (1 water
glass-boiled)
l 70 g of chickpeas (1
water glass-boiled)
l 1 liter of water
l 1 tblsp (10 g) of olive
oil
l Dry mint
l Red pepper flakes
l Salt
l Fresh mint, as
topping
HOW TO PREPARE:
l Mix strained yoghurt
and water well in a
large and deep bowl
l Add boiled wheat,
chickpeas, the spices
and salt
l Pour some olive oil
and serve with fresh
mint leave
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10 PORSIYON
10 SERVINGS

MALZEMELER:
l 1 kg dolmalık biber (irice 10 adet)
l 1 su bardağı kinoa
l 1 büyük kuru soğan, minik yemeklik
doğranmış
l 4 diş sarımsak, ezilmiş
l 1 büyük domates, minik doğranmış
yarım demet maydanoz, ince kıyılmış
yarım demet taze nane, ince kıyılmış
l 6 kaşık süzme yoğurt (süslemek için)
l 6 yemek kaşığı, 60g zeytinyağı
l 6 yemek kaşığı, 150g süzme yoğurt
l Tuz, karabiber, kırmızı pul biber
yarım litre su
TARİF:
l Dolmalık biberlerin sap kısmını bıçak
ile ayırın. Arzuya göre çıkarttığınız bu
kısım kapak olarak üzerine konabilir.
Çekirdeklerini temizleyip biberleri
yıkayın ve bir kenara ayırın.
l Bir tavaya 5 yemek kaşığı zeytinyağını
koyup sarımsağı ekleyin, 30 sn kokusu
çıkacak kadar kavurun ve soğanları
ekleyin. Soğanlar pembeleşinceye kadar
kavurun ve biraz soğuması için bekleyin
l Yıkanmış kinoaların üzerine
kavrulmuş soğan, sarımsak, domates
ve yeşillikleri ekleyip karıştırın. Tuz ve
karabiberi arzunuza ekleyin.
l Hazırladığınız bu iç harç ile biberleri
üzerinde bir parmak boşluk kalacak
şekilde doldurun. (kinoa şişerek boşluğu
dolduracaktır)
l Biberleri tencereye yerleştirin, harcın
geldiği noktaya kadar su koyun.
l Su kaynayana kadar yüksek ateşte,
sonrasında kısık ateşte 20 - 25 dakika
pişirin.
l Bir yemek kaşığı zeytinyağını küçük
bir tavaya alıp hafifçe kızdırın ve kırmızı
pul biber ekleyin.
l Dolmanın üzerine bir kaşık yoğurt
koyup, kıyılmış maydanoz ile servise
hazırlayın. Kırmızı pul biberli zeytinyağını
arzuya göre bir iki damla gezdirin veya
sadece kırmızı pul biber serpin.

Nutritive Values (for 1 stuffed pepper/serving):
Calories: 135

Protein (g): 3.5 g
Carbohydrate (g): 13 g

STUFFED GREEN PEPPER WITH QUINOA
INGREDIENTS:
l 1 kg of green bell pepper (of medium size - 10 pieces)
l 1 water glass of quinoa
l 1 big onion, finely chopped
l 4 cloves of garlic, crushed
l 1 big tomato, finely chopped
l Half bundle of parsley, finely
chopped
l Half bundle of fresh mint, finely
chopped
l 6 tblsp of strained yoghurt (for
topping)
l 6 tblsp (60 g) of olive oil
l 6 tblsp (150 g) of strained yoghurt
l Salt, black pepper, red pepper
flakes
l Half liter of water
HOW TO PREPARE:
l Cut the stem parts of the bell
peppers with the help of a knife.
This part can be used as a cap. Remove out the seeds and wash the
peppers.
l Pour 5 tblsp of olive oil on a fry-

ing pan and add the garlic. Roast
for about 30 seconds then add the
onions. Roast again until the onions
get a rose color and leave them to
cool off.
l Wash the quinoas. Add roasted
onions, garlic, tomato and greens
and mix. Sprinkle salt and black
pepper as desired.
l Stuff the bell peppers with this
mixture. Leave an inch of space on
top (quinoas will swell and fill in the
space).
l Place the bell peppers in the pot
and add water to the extent of the
stuffing mixture.
l Cook at high heat until the water
boils, then keep cooking for 20-25
minutes more at a low heat.
l Pour a tblsp of olive oil on a small
pan and slightly fry. Add red pepper
flakes.
l Put a tblsp of yoghurt on the bell
pepper and serve with chopped
parsley. Pour a few drops of red
peppered oil or just the red pepper
as desired.
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Nutritive Values (for 1
serving):
Calories: 200

FIRINDA PATLICAN KEBABI
MALZEMELER:
l 500 gram kıyma
l 3 adet, 400g patlıcan
l 2 adet orta boy soğan,
rendelenmiş
l 1/2 demet maydanoz, ince
kıyılmış
l 4 diş sarımsak, ezilmiş
l 1 su bardağı, 80g yulaf
l 6 ceviz, bıçakla ince kıyılmış
l 1 çay kaşığı tuz
l 1 çay kaşığı karabiber
l 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
l 2 çay kaşığı kimyon
l 4 adet kiraz domates
SOS:
l 1 yemek kaşığı domates salçası
l 1 su bardağı sıcak su
l 1,5 su bardağı rendelenmiş
domates (300g)
l 1 çay kaşığı tuz
l 1 çay kaşığı karabiber
l 4 diş ezilmiş sarımsak
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Protein: 13g
Karbonhidrat: 10g

TARIF:
l Kıymayı geniş bir kaseye alıp
kuru soğan, maydanoz, sarımsak,
yulaf, ceviz, tuz, kırmızı pul biber,
kimyon ve karabiberi ekleyin.
l
Güzelce
yoğurun
ve
patlıcanlarınızın
genişliğinde
yuvarlak köfteler hazırlayın.
l Patlıcanlarınızı iki parmak
kalınlığında kesin ve dizmeden
önce acısını almak için 10 dakika
tuzlu suda bekletin.
l Bir patlıcan, bir köfte şeklinde
şişe dizin.
l Şişin en ucuna kiraz domatesi
geçirin.
l Sosu için, ayrı bir kapta domates
salçasının üzerine sıcak suyu
ekleyin, karıştırarak salçayı açın.
l Üzerine rendelenmiş domates,
tuz, karabiber ve sarımsağı ekleyip
tekrar karıştırın.
l Sosu köftelerin üzerine gelecek
şekilde gezdirin, 1 su bardağı suyu
da ekleyerek önceden ısıtılmış 200
derece fırında 60 dakika kadar
pişirin.

SWEET
BASIL
SHERBET

Protein (g): 13 g
Carbohydrate (g): 10

MATERIALS:
l 500 g of minced meat
l 3 (400 g) eggplants
l 2 medium-sized onions, grated
l Half bundle of parsley, finely chopped
l 4 cloves of garlic, crushed
l 1 water glass (80 g) of oatmeal
l 6 walnuts, finely chopped with a
knife
l 1 tsp of salt
l 1 tsp of black pepper
l 1 tsp of red pepper flakes
l 2 tsp of cumin
l 4 cherry tomatoes

Besin Değerleri (1 porsiyon için) :
Kalori: 200

4 SERVINGS 

BAKED EGGPLANT
KEBAB

8 PORSIYON
8 SERVINGS

SAUCE:
l 1 tblsp of tomato paste
l 1 water glass of hot water
l 1.5 water glass (300 g) of grated tomato
l 1 tsp of salt
l 1 tsp of black pepper
l 4 cloves of crushed garlic
HOW TO PREPARE:
l Put the minced meat into a large
bowl and add the onions, parsley, garlic, oatmeal, walnuts, salt, red pepper
flakes, cumin and black pepper.
l Knead the mixture and prepare
meatballs as large as the width of the
eggplants.
l Cut the eggplants into two-inch thick
slices. Keep them in salty water for 10
minutes before placing in the pan.
l Put a series of one eggplant and one
meatball on the skewers.
l Put a cherry tomato at the end of the
skewer.
l Add hot water on the tomato paste
in a separate bowl for the sauce.
l Add grated tomatoes, salt, black
pepper and garlic then mix.
l Pour the sauce on the meatballs.
Add 1 water glass of water. Preheat the
oven to 200 C degrees and bake for
about 60 minutes.

Nutritive Values (for 1 serving):
Calories: 45
Protein (g): 1 g
Carbohydrate (g): 10 g

4 PORSIYON

REYHAN
ŞERBETI
Besin Değerleri (1 porsiyon için) :
Kalori: 45
Karbonhidrat: 10g
Protein: 1g

MALZEMELER:
l 1 bağ reyhan
l 1 limonun suyu
l 1.5 yemek kaşığı bal
l 4 su bardağı, 800ml
sıcak su
TARIF:
l Reyhan
yapraklarını
saplarından ayırıp derin
bir kaba koyun.
l Üzerine
limon suyunu ve sıcak
suyu ekleyin.
l Yaprakları
parçalamayacak
şekilde nazikçe
karıştırın.
l Suyun
sıcaklığı düşünce balı
ekleyip, karıştırmaya
devam edin.
l Su
soğuduğunda süzün ve
buzdolabında soğutun.
l İçmeden
önce yarım su
bardağı maden suyu
eklerseniz, tatlılığını
dengeleyecektir.
l Soğuk ve
buzlu servis edin.

INGREDIENTS:
l 1 bundle of sweet
basil
l 1 lemon juice
l 1.5 tblsp of honey
l 4 water glasses
(800 ml) of hot water
HOW TO PREPARE:
l Remove the leaves
of sweet basil and put
them in a deep bowl.
l Pour lemon juice
and hot water on it.
l Gently stir without
damaging the leaves.
l Add honey as the
mixture cools off and
keep stirring.
l Sieve the mixture
when it totally cools off
and put into fridge.
l Adding half glass of
mineral water before
drinking will balance
the sweet taste.
l Serve cold and iced.
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Mücahit Burak Bagçe

19 MAYIS

ATATÜRK’Ü
ANMA,
GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMI
KUTLU OLSUN!

HAPPY MAY 19TH, THE
COMMEMORATION
OF ATATURK, YOUTH
AND SPORTS DAY!
Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere
Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı gün “19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanıyor.
Türk gençliğine armağan edilen millî bayramımız kutlu olsun!

The day Mustafa Kemal Ataturk stepped on Anatolian lands in
Samsun to lead the War of Independence, is celebrated as “May
19 the Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Day”.
Let’s celebrate the Day addressed to the Turkish youth!
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Gençlik, bir milletin aydınlık yarınlara ulaşmak için sahip olduğu en değerli güçtür. Bu
nedenle tüm insanlar gibi ülkeler de çocuklarına ve gençlerine daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışır ve tüm miraslarını onlara
emanet ederler. Mustafa Kemal Atatürk de
bu gerçekten hareketle “Ey Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk,
onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyerek
Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etmiştir.
Yurdun dört bir yanının düşman işgaline
uğradığı zor koşullarda İstanbul’dan Bandırma Vapuru’na binen ve 19 Mayıs
1919’da Samsun’a ayak basarak
Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Atatürk benzer zorlukların yaşanması
durumunda tüm ümidini gençlere bağlamıştır. Gençliğe Hitabe’sinde “Ey Türk gençliği! Birinci
vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve
müdafaa etmektir” diyen Atatürk,
bu nedenle Millî Mücadele’nin
başlangıç gününü gençlere bayram olarak armağan etmiştir.
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Youth is the most valuable strength a nation possesses to attain a bright future. So all people and
countries strive to leave a prosperous heritage
and a good future to their children and young
people. In line with this, Mustafa Kemal Ataturk
addressed to the youth saying “Members of the
rising new generation. We have founded the
Republic, you are the ones to guard and exalt it.”
Ataturk boarded on Bandırma ferry from Istanbul in difficult times when the country was
surrounded by enemy forces all around and
landed on Samsun on May 19, 1999 to start the
War of Independence. On his arrival, he addressed to the youth to entrust the country to them in
case of any similar difficulties.
In his Address to Youth he
said “Turkish Youth! Your first
duty is to preserve and depend Turkish independence
and Turkish republic forever!”
and dedicated the first day of
the War of Independence to
youth as a day to celebrate.

19 Mayıs aynı zamanda bir “spor”
bayramıdır. Gençlerin ruhen ve
bedenen sağlıklı olması, bağışıklıklarını güçlendirerek hastalıklardan uzak durması, yurt içinde ve
dışında spor müsabakalarına katılarak sosyal ve kültürel etkileşim
içine girmesi açısından spor oldukça önemlidir. Araştırmalar spor yapan bireylerin eğitim
ve iş hayatında daha başarılı olduğunu, sosyal
ve özel hayatlarında ise daha mutlu ve huzurlu kişiler haline geldiklerini göstermektedir.

May 19 is also celebrated as
the “sports” day. Sports is key
for the mental and physical
wellbeing of young people,
to support the immune system to keep them away from
diseases and to help young
people get into social and
cultural interaction through
national and international sports competitions. Researches have shown that people doing sports are more successful in education
and business life and are happier and more
peaceful in their social and private lives.

180 yıllık tecrübesiyle savaş, doğal afet, hastalık demeden kesintisiz şekilde Türkiye’nin
hizmetinde olan PTT, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi millî
günlere ve önemli olaylara pullarında yer vererek milletimizin hafızasına nakşetmektedir.

Being at the continuous service of Turkey for 180
years even during wars, natural disasters and
diseases, PTT decorates its stamps with figures
related with important events and days like May
19 the Commemoration of Ataturk, Youth and
Sports Day to keep our people’s memory alive.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
onun silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, gençlerimizin bayramını kutluyoruz!

Hereby we respectfully commemorate Ghazi
Mustafa Kemal Ataturk and his fellow fighters
and celebrate the day of our youth!
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Şeyma Acıgöz

PAYLAŞMA, YARDIMLAŞMA, YAKINLAŞMA:

BIZI “BIZ” YAPAN
BAYRAMLARIMIZ

SHARING, HELPING, INTIMACY:
THE FEAST THAT MAKES US “US”

Bayramlar birbirimizle kurduğumuz ilişkileri güçlendiren, paylaşmayı ve
yardımlaşmayı özendiren, insanları birbirine yaklaştıran çok özel günler… Farklı
medeniyetlerde, kültürlerde ve inanışlarda örneklerini gördüğümüz bayramlar,
büyüklerin merkezinde olduğu sofralarda insanları buluşturuyor ve bizlere
sosyal bir varlık olduğumuzu hatırlatıyor.

The feasts are special days that empower our relationships,
encourage sharing and helping and help people develop intimacy… We
see examples of feasts in different civilizations, cultures and beliefs as a
tool gathering people together around tables with the elderly at focus and
reminding us that we are social organisms.
Bayramlar hepimiz için birer mutluluk vesilesidir.
Hele Ramazan Bayramı… Bu mübarek ay boyunca
insanlar oruç tutmuş, nefislerini terbiye etmişlerdir.
“Bayram” adeta bu ibadetin mükafatıdır. Bayramda
insanlar birbirleriyle olan münasebetlerini hatırlar. Akraba ve dostları ziyaret etmek bu yüzdendir. Dargınlar
barışır, mesafeler yakınlaşır, insanlar arasındaki ilişkiler
pekişir…
BAYRAM RITÜELLERI
Dini ve toplumsal hayatımızda vazgeçilmez yeri
olan bayramlar yüzyıllar içinde kendi ritüellerini
oluşturmuştur ve bu ritüellere göre kutlanır. Her
ne kadar büyüklerimiz “Nerede o eski bayramlar?”
diye sorup geçmişi özlemle ansa da bayram ritüellerimizin pek çoğu kültürümüzdeki yerini koruyor.
Hepimiz için ortak olan bu kültürel değerler, zaman
içinde bir parça aşınsa da her birimizin belleğinde
hâlâ dipdiri, hâlâ canlı. Gelin, hepimizin deneyimlediği bu bayram ritüellerine daha yakından bakalım:
ARIFE GÜNÜ
Bayram hazırlıkları birkaç hafta öncesinden başlasa
da Arife günü ayrı bir heyecan yaşanır. Misafirlere sunulan şeker, lokum, çikolata ve kahve gibi ikramlarla
kolonya, tazeliğini korusun diye genellikle arife günü
temin edilir. Zekat – fitre gibi yardımlar Arife gününe kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Böylelikle dar
gelirli akrabaların ve komşuların da temel ihtiyaçlarını karşılamış şekilde bayramı karşılaması sağlanır.
Mezarlıklar yine Arife gününden itibaren ziyaret edilmeye başlanır. Çünkü bayram günlerinde insanlar
vefat etmiş yakınlarına daha bir özlem duyarlar. Mezarlıklar bu günlerde adeta dolup taşar. Kuran’lar okunur, dualar edilir; mezarlar sulanır, çiçeklerle süslenir.
Çünkü bayramlar yalnızca güzel kıyafetler giymenin,
güzel yemekler yemenin günleri değil; ölümü hatırlamanın ve ahde vefanın günleridir.
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Feasts are the opportunity for happiness for all
of us. Particularly the Ramadan Bairam… People
fast in this holy month to discipline their desires.
“Bairam” is like the reward of this prayer. People
remember their relationships with each other
in these feasts. They visit their friends and relatives. Those on the outs with each other make
peace, distances get closer, interpersonal relationships develop…
THE ROUTINES IN THE FEAST
Feasts have an essential role in our religious and
social lives and they have developed their own
routines over centuries. Although the elderly long for the past feasts saying, “Those were
the days…”, most of our feast routines are still
the same. While common cultural values have
slightly worn out, they are still alive in our memories. No let’s take a closer look at these feast
routines:
THE EVE
Preparations for the feast start a few weeks in
advance, but the Eve of bairam is more exciting.
Candies, Turkish delights, chocolate and coffee
to offer the guests are generally supplied fresh on
the Eve day. Aids like alms and other charity funds
are delivered to those in need so low-income
people can also meet their basic necessities.
People visit the graves of their beloved ones
starting from the Eve, as they miss their dead
even more during the feast days. Cemeteries
are jammed with people in these days. People
read Quran, pray, water the graves and decorate with flowers. Bairam doesn’t only mean
wearing nice clothes or eating good dishes
but also remembering death and keeping
promises.
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gidermek için bulunmaz
bir fırsattır.
Sabah kahvaltı edildikten
sonra evden çıkılır. Önce
aile büyükleri, daha sonra yakın akrabalar ziyaret
edilir. Bazen bir büyüğün
evinde toplaşılıp geniş
sofralar kurulur. Bayramın
ikinci ve üçüncü günleri dost, arkadaş ve komşu
ziyaretlerine ayrılır. Bazen
de evde kalınarak iade-i
ziyaret yapan akrabalar
kabul edilir. Eğer dede ve
nine gibi bir aile büyüğüyle yaşıyorsanız, muhtemelen bayramın ilk gününü
evde geçirirsiniz. Çünkü
akrabalarınız bu aile büyüğünüzü ziyaret etmek için
kapınızı çalar, size misafir
olurlar.

92

BAYRAM SABAHI
Bayram sabahı denince kendini çocukmuş gibi hayal eden bir tek ben miyim? Belki bütün gece heyecandan zar zor uyumuş, sabah ilk iş olarak akşamdan baş ucuna koyduğu kıyafetlerini ve pabuçlarını
giyen bir çocuk… Odasından çıktığında mis gibi kahvaltı kokularıyla karşılaşan, bayram sofrasını kurarken annesinin – ninesinin eteğinde dolaşan, bayram
namazından gelen dedesi, babası ve ağabeyleriyle
birlikte sofraya oturan sevimli bir çocuk… Eminim
ki bu anlattıklarım her bayram sabahı bir çoğumuz
için benzer şekilde yaşanıyor. Kahvaltıdan sonra bayramlaşma, büyüklerin elini öpme ve harçlık alma;
yıllara meydan okuyan kadim bayram geleneğimiz.
Yıllar geçiyor, roller değişiyor, ama bayram sabahları kurulan o bereketli kahvaltı sofrası değişmiyor.
Bir zamanlar çocuk olarak oturduğumuz o sofraya,
anne ya da nine olarak oturuyor; birbirimize neşeyle
gülümsüyoruz.

BAIRAM MORNING
Is it just me dreaming of myself as a child when we
speak of a bairam morning? A child who had barely slept all night with excitement, eager to wear the
news clothes and shoes on the bedside… A pretty
child welcoming the morning with the wonderful
smell of bread while the mother and grandmother prepare the breakfast table, then sitting down
to breakfast with the grandfather, father and elder
brother coming from salat al eid… I am sure that
many of us has a similar experience every bairam
morning. It’s an old tradition to exchange bairam
greetings, kiss the hands of the elders and receiving
pocket money after the breakfast. Years pass, roles
change, but that rich breakfast table of the bairam
morning does not. Once we used to sit around that
table as a child, now we sit as a mother or a grandmother and cheerfully smile at each other.

BAYRAM ZIYARETLERI
Bayramlar; günlük hayatın yoğunluğu nedeniyle ihmal ettiğimiz büyüklerimizi, yakınlarımızı, dostlarımızı ve hatta komşularımızı ziyaret etmek ve hasret

BAIRAM VISITS
Bairams are a golden opportunity to visit and fulfill the longing for the elders, relatives, friends and
neighbors that we usually neglect due to the hustle

and bustle of our daily lives. Families first have a breakfast then go out. They
first visit their elders, then close relatives. Sometimes the family gathers
in the house of an elder to set a big breakfast. The second and third days
of bairam are spared for friend and neighbor visits. They sometimes stay
at home, waiting for a return visit. If you are living with a grandmother or
grandfather, you will probably spend the first day of bairam at home, as the
relatives will come to visit them at your house.
BAIRAM TREATS
Treats are a key element of a bairam visit or welcoming. Though it may
change from one region to another, we can speak of common bairam
treats. Homemade pastries, stuffed grape leaves, airan soup particularly in
summer season, homemade baklava and riddled egg shaped sweet pastries are among these. While homemade baklava is believed to be replaced
by readymade baklava, the number of women cooking homemade baklava cannot be underestimated. But there is an important detail here. If you
have lost a first degree relative like mother or father that year, you cannot
offer sweet to those visiting you. This is a “grieved bairam” for you. Other
relatives (even those older than you), visit you to share your sorrow.

BAYRAM İKRAMLARI
Bayram ziyaretlerinin ya
da kabullerinin vazgeçilmezi bayram ikramlarıdır.
Birçok yörede farklılık gösterse bile ortak bayram ikramlarından söz etmemiz
mümkün. Örneğin el açması börek, yaprak sarması, özellikle yaz aylarında
tercih edilen ayran çorbası, ev baklavası ve kalburabastı bu yiyeceklerin başında gelir. Günümüzde
ev baklavasının yerini hazır
baklavaların aldığı düşünülse bile hâlâ ev baklavası açan kadınlarımızın sayısı hiç de az değildir. Yalnız
önemli bir detay vardır.
Eğer o sene anne – baba
gibi birinci dereceden bir
yakınınız vefat ettiyse, bayramda sizi ziyaret edenlere tatlı ikram etmezsiniz.
Çünkü o bayram sizin için
“yaslı bayram”dır. Diğer
akrabalarınız (sizden büyük olanlar bile) sizi ziyaret
eder ve acınızı paylaşırlar.
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DAHA SULU
LIMONLAR İÇIN
Limon gibi asitli meyveleri
daha sulu hâle getirmek
için mikrodalga fırında 15-20
saniye ısıtmanız yeterli.

FOR MORE JUICY
LEMONS
You need to warm up
acidic f ruits such as
lemon for 15-20 seconds in
microwave oven to render
them juicier.

YUMUŞAYAN TEREYAĞLAR İÇIN

TANE TANE PILAVLAR

Fazlaca yumuşayan tereyağınızı tekrar
dondurmak istiyorsanız tereyağını bir kase buza
batırmanız yeterli.

Pilavınızın tane tane olmasını istiyorsanız
pişirirken 2-3 damla limon suyu
ekleyebilirsiniz.

FOR SOFTENED BUTTERS

GRAINY RICE

If you want to refreeze your butter that has
excessively softened, it is enough to dip into a
bowl of ice.

KOLAYCA KABUĞUNDAN
AYRILAN SARIMSAKLAR
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If you want your rice to be grainy, you can add
2-3 drops of lemon while cooking it.

Soymak istediğiniz sarımsağı bir kavanozun
içine koyup çalkaladığınızda sarımsak kolayca
kabuğundan ayrılacaktır.

PATATESLER HEP SARI KALSIN

TIKALI BURUNLAR İÇIN

Patateslerinizi doğradıktan sonra soğuk
suda bekletirseniz patateslerinizin
kahverengileşmesini önleyebilirsiniz.

Burnunuz tıkalıysa bir kaba ılık su koyun ve içine
biraz tuz dökün. Tuzlu suyu hafifçe burnunuza
çekip bırakın. Burun tıkanıklığınız geçecektir.

GARLICS, WHICH ARE
EASILY PEELED

LET POTATOES ALWAYS
REMAIN YELLOW

FOR STUFFY NOSES

When you put the garlic you
want to peel into a jar and shake it,
the garlic will easily be peeled.

If you keep your potatoes in cold water after
you chop them up, you may prevent your
potatoes from getting brown.

If your nose is blocked, put warm water into a
cup and spill some salt in it. Sniff up the salty
water softly and let go. Your nose will not be
blocked any more.
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Bertan Kodamanoğlu

SUDOKU

BULMACA

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.

SUDOKU

CROSSWORD

KOLAY

ORTA
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4
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9
4 8 5
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7
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8
9
1
1
6
7
6 1
5 8
7
9 6

3

3 8
5
4
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8 9
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EASY
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#ptthayatıniçinde

www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx#ptt_yayinlarimiz
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