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Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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Türkiye’nin
Gücüne Güç Katıyoruz

We Contribute to
Türkiye’s Power
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Adil KARAISMAILOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure

Ulaştırma ve haberleşme alanına yapılan yatırımlarımız Tür-
kiye’nin çehresini değiştirirken, millî ekonomik bağımsızlık 
ve küresel lojistik bir süper güç olma yolunda atılan adımlar 
da özlenen Yeni Türkiye’nin sembollerine dönüşüyor.

Çamlıca Kulesi ile kadim şehir İstanbul yeni sembolüne ka-
vuşurken, 5A ve 5B uydularımız ile Uzay Vatan’daki gücü-
müze güç kattık. Demiryollarında yatırımlarımızla Çin ile 
Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım ağı kurarken, şimdi de 
Marmara Ring hattında sürdürdüğümüz çalışmaların sonu-
na geldik.

Ecdadımıza saygı, geleceğimize armağan niteliğindeki 
“en”lerin ve manevi sembollerin taşıyıcısı 1915 Çanakkale 
Köprüsü ile hem lojistik alt yapımızı güçlendiriyor hem de 
Gelibolu ile Lapseki arasındaki geçişi saatlerden dakikalara 
indiriyoruz. İnsanımız bir yandan hızlı, güvenli ve konforlu 
ulaşım imkânına kavuşurken bir yandan da yakıt maliyetin-
den tasarruf ediyor. Azalan karbon emisyonu da çevre kirlili-
ğinin ve küresel ısınmanın önüne geçiyor.

Bütünsel kalkınmayı güçlendiren, istihdamı artıran ve re-
fahımızı geliştiren yatırımlarımızın yanı sıra, başta PTT AŞ 
olmak üzere pek çok kurumumuzla 84 milyonun hayatına 
dokunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı ise lojistik, mobilite 
ve dijitalleşme odağında gerçekleştiriyoruz. Gelecek vizyo-
numuzda yer alan Akıllı Ulaşım Sistemleri yaklaşımlarını ha-
yatımızın her alanına entegre etme çabasındayız.

Diğer yandan da her geçen gün daha da geliştirdiğimiz 
internet altyapımız ve dijital çözümlerimiz de iletişim ve 
haberleşme kalitemizi dünya standartlarına yükseltiyor, 
hizmetlerimizle bilgi toplumunun temellerini atıyor; mil-
letimizi küresel dijital dönüşüme uyumlu ve hazırlıklı hâle 
getiriyoruz.

While the investments we made in the transportation and 
communication areas changed the attitude Türkiye had, 
the steps taken towards national economic independence 
and being a global logistic superpower turned into symbols 
of the longing for the New Türkiye.

While the ancient city of Istanbul gained its new symbol 
with the Çamlıca Tower, we strengthened our power in the 
Uzay Vatan with our 5A and 5B satellites. While establishing 
an uninterrupted transportation network between China 
and Europe with our investments in railways, we have come 
to the end of our work on the Marmara Ring line.

With the 1915 Çanakkale Bridge, which is the carrier of the 
"best" and spiritual symbols that are a gift to our future, we 
both strengthen our logistics infrastructure and reduce the 
distance between Gallipoli and Lapseki from hours to mi-
nutes. While our people have the opportunity of having fast, 
safe, and comfortable transportation, they also save on fuel 
costs. Decreased carbon emissions also prevent environ-
mental pollution and global warming.

We influence 84 million people through many institutions, 
especially Turkish Post in addition to our investments that 
strengthen holistic development, increase employment 
and improve our welfare. All these activities we conduct are 
carried out within the focus of logistics, mobility, and digi-
talization. We strive to integrate the Smart Transportation 
Systems approaches that are included in our future vision 
into every aspect of our lives.

On the other hand, our internet infrastructure and digital 
solutions, which we are developing day by day, enhance our 
communication and communication quality to world stan-
dards. We lay the foundations of the information society 
with our service. We must make our nation compatible 
with and prepared for global digital transformation.

During the pandemic restrictions, we understood the value 
of our work in this field much better. We have supported 

Pandemi kısıtlamaları sürecinde, bu alanda yaptığımız 
çalışmaların kıymetini çok daha iyi anladık. Evden çalış-
ma ve uzaktan eğitim gibi nedenlerle internet talebinin 
arttığı; e-devlet, e-ticaret ve e-bankacılık gibi dijital hiz-
metlere ilginin yükseldiği bir dönemde vatandaşlarımı-
zın yanında olduk başarılı çözümler ürettik. 

Teşkilatımız da hızla gelişen yapısı ve güçlü personeliyle 
ülkemizin en dinamik ve en yenilikçi kurumlarından biri 
olarak bulunduğu sektörlerin dijital dönüşümüne liderlik 
etmeyi başardı. Yeni yatırımlarla ve yeni hizmet model-
leriyle iş ve işlem hacmini arttıran PTT AŞ, özellikle e-ti-
caret, e-bankacılık ve lojistik alanında yürüttüğü inovatif 
çalışmalarla pandemi sürecinden de alnının akıyla çıktı, 
milletimizin ve devletimizin takdirini kazandı.

Bugün hem ülkemizin bir bilgi toplumuna dönüşüyor 
olması hem de Teşkilatımızın ulaştığı seviye bizleri gurur-
landırıyor. PTT AŞ’nin dijitalleşme vizyonuyla Türkiye’nin 
yükselen markası olarak hizmet kalitesini artıracağına ve 
uzun yıllar daha devletimizin ve milletimizin hizmetinde 
olacağına inancımız tamdır.

our citizens and produced successful solutions at a time 
when the demand for the internet has increased due to re-
asons such as working from home and distance education 
and the interest in digital services such as e-government, 
e-commerce and e-banking has increased. 

Our organization has managed to lead the digital transfor-
mation of the sectors where it is one of the most dynamic 
and innovative institutions of our country with its rapidly 
developing structure and strong personnel. The Turkish 
Post which has increased its business and transaction volu-
me with new investments and new service models, emer-
ged from the pandemic process with the help of innovati-
ve works carried out especially in the field of e-commerce, 
e-banking and logistics, and won the approval of our nation 
and our state.

Today, both the fact that our country is transforming into an 
information society and the place where our organization is 
standing make us proud. Turkish Post has a strong belief in 
improving the quality of service as an emerging brand and 
will be at the service of our state and nation for many years 
to come with its digitalization vision. 

7ŞUBAT / FEBRUARY
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Yarınların Anahtarı 
İnovasyonda, İnovasyon PTT’de

Key  to the Future is in the Hands of  
Innovation and  the Innovation is 
within the Turkish Post

Bugün her birimiz, gelişen teknoloji sayesinde bil-
giye en süratli şekilde erişim sağlayabildiğimiz bir 
dünyada yaşıyoruz. Bilgisayarların ve devamında in-
ternetin hayatımıza girmesi tüm insanlık tarihinin 
en önemli kilometre taşlarından birisini oluşturdu, 
âdeta yeni bir çağın başladığını ilan etti. Yeni tek-
nolojiler ve yeni buluşlar eskiye nazaran daha hızlı 
bir şekilde ortaya çıkıyor. Dijital dönüşüm sayesinde, 
“daha iyi”ye olan yolculuğun koşar adım bir seyir iz-
lediğini gözlemliyoruz. 

Tüm bu değişimin ve dönüşümün temelinde “inovas-
yon” düşüncesi yatıyor. İlerlemenin itici gücü olan bu 
kavramın üzerine yoğunlaşmanın hem bizlere hem 
de ülkemize sayısız faydalar getireceğini düşünüyo-
rum. Çağdaş olmanın, hatta çağa öncülük etmenin 
anahtarı inovasyonda saklı. Yaratıcılığın sonuna dek 
desteklenmesi, hayatı kolaylaştırıcı hizmetler geliş-
tirme isteği ve keşfetmeye duyulan büyük heyecan 
inovatif düşüncenin olmazsa olmazları durumunda. 

Biz de PTT Ailesi olarak bu heyecanı en yoğun şe-
kilde yaşayan ve sunduğumuz hizmetleri sahip ol-
duğumuz inovasyon odaklı bakış açımızla sürekli 
geliştirmeyi hedefleyen kurumlardan biri olmanın 
gururunu yaşıyoruz. Dijitalleşmenin, yeni teknolojile-
rin ve çevreci uygulamaların faaliyetlerimize enteg-
rasyonunda inovatif yaklaşımımızın payı çok büyük.

We are living in the world where we can access the 
information in the fastest way possible. The fact that 
computers and following the computers, internet 
being involved in our lives has formed one of the 
most important milestones in the history of huma-
nity, declaring that a new era has begun. New te-
chnologies and new inventions are emerging faster 
than ever before. Thanks to digital transformation, 
we observe that the journey to “the better” is on a 
double course. 

The idea of "innovation" underlies all this change 
and transformation. I think that focusing on this 
concept, which is the driving force of progress, 
will bring numerous benefits to both us and our 
country. Innovation holds the key to being contem-
porary, even leading the era. Supporting creativity 
at all cost, the desire to develop life-facilitating ser-
vices and the great excitement for exploration are 
indispensable for innovative thinking. 

As the Turkish Post Family, we are proud to be one 
of the institutions that has experienced this excite-
ment most intensely and aim to continuously im-
prove the services we offer with our innovation-o-
riented perspective. Our innovative approach has 
a great share in the integration of digitalization, 
emerging technologies, and ecological approaches 

Ülkemizin yarınlarına yönelik hissettiğimiz sorum-
luluk çerçevesinde çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz.

Bizi hedeflediğimiz tüm başarılara ulaştıracak en 
önemli unsurlardan biri de gelecekteki insan kayna-
ğımızdır. Bu kapsamda, hayal gücü gelişmiş ve ken-
dini her yönden geliştirmiş gençlerimizi görüyor, 
yarınlara umutla bakıyoruz. Yetişmelerine destek 
olmak ve onlara farklı dünyaların kapılarını açmak 
için PTT Ailesi olarak biz de elimizden geleni yapı-
yoruz. Dünya Posta Birliği (UPU) bünyesinde her 
sene düzenlenen, ülkemizde de Kurumumuz bün-
yesinde yürütülen “Mektup Yazma Yarışması” buna 
örnek olarak verilebilir. Yarışma, kardeşlerimizin 
yeteneklerini tüm dünya ile paylaşmalarına imkân 
veriyor. Bu yıl 51.’si düzenlenen yarışmanın konusu 
iklim krizi olarak belirlendi. Başvuruların Nisan ayına 
kadar devam ettiği, geçtiğimiz sene de ülkemizden 
bir mektubun özel seçkiye girme başarısı gösterdiği 
bu itibarlı yarışmaya 9 – 15 yaş arası tüm gençlerimizi 
davet ediyorum.

into our activities. We continue our work without 
slowing down within the framework of the respon-
sibility we assume for the future of our country.

One of the most important elements that will lead us 
to all the successes we aim for is our human resour-
ces in the future. In this context, we see our youth 
who have developed their imaginations and deve-
loped themselves in every way, and we have hope 
for the future. As the Turkish Post Family, we are do-
ing our best to support their growth and open new 
doors to different worlds. The "Letter Writing Com-
petition" organized every year within the Universal 
Postal Union (UPU) and held within our Instituti-
on in our country can be given as an example. The 
competition allows our brothers and sisters to share 
their talents with the world. The topic of the compe-
tition, which was held for the 51st time this year, was 
determined to be the climate crisis. I would like to 
invite our young people who are between the ages 
of 9 and 15 to this prestigious competition, in whi-
ch the applications are acccepted until April, and a 
letter from our country had success in entering the 
special selection last year.

9

Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü

Hakan GÜLTEN
Director General of Turkish Post Corporation
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Bursa Chocolate Museum is such 
a sweet museum that was cre-
ated in the Nilüfer district using 
tons of chocolate in 6 months. 
Mesut Kırmızılı, who is one of the 
founders of the museum, has li-
ved in Belgium for over 25 years 
and received academic training 
on chocolate. Afterwards, he ai-
med to bring the chocolate cul-
ture into being in our country 
and opened a chocolate mu-
seum first in Isparta, then in Bod-
rum and then in Bursa. The one 
in Bursa is the largest and most 
comprehensive among others. In 
the museum, which adds both 
touristic and cultural value to the 
region, various artists’ sculptures 
and miniatures made of chocola-
te are exhibited,  as in other cities.  
All of these works were created 
from genuine Belgian chocola-
te and were inspired by the rich 
history of Bursa. Inside, there are 
chocolate inns, baths, madrasas, 

bridges, mosques, and statues of 
some statesmen and artists. The 
most impressive work among 
these, I think, is the 600-year-old 
"Tarihi İnkaya Çınarı" sculpture 
made by Alihan Yiğit with a 30-
ton chocolate. If you happen to 
pass Bursa, don't forget to stop 
by this museum full of unique ar-
tifacts for chocolate lovers. Have 
an enjoyable voyage.

Bursa Chocolate
Museum 

The Girl with the
Red Scarf
Cengiz Aytmatov 

Bursa Çikolata 
Müzesi 

Selvi Boylum
Al Yazmalım 
Cengiz Aytmatov

MÜZE / MUSEUM

•

KİTAP / BOOK

• This month, I will talk about Cen-
giz Aytmatov, one of my favorite 
authors, and the book Selvi Boy-
lum Al Yazmalım which brings 
Kadir İnanır and Türkan Şoray to 
our minds. Cengiz Aytmatov was 
a Kyrgyz author who was born in 
1928 and died in 2008 and whose 
books have been translated into 
more than a hundred languages. 
“Selvi Boylum Al Yazmalım” is one 
of his best-known novels written 
in 1970. The original name of this 
work, which created a tremen-
dous impression in literary circles, 
was "Red Scarf". The book begins 
when a journalist who wants to 
go from Narin to Frunze offers a 
truck driver to take him when he 

misses his bus, and the driver re-
fuses this offer. Time passes, and 
the journalist has to go to Osh by 
train. During this trip, they meet 
the truck driver who did not take 
him in his truck, and they start to 
chat. The trucker starts to expla-
in, with embarrassment, why he 
couldn't take the journalist to his 
truck that day. As you know, this 
is the shattered love story of İlyas 
and Asya. It is a book that you can 
read at once and will be familiar 
with everywhere, with its joys and 
sorrows. Have an enjoyable read.

Kültür&Sanat / Culture&Art Kültür&Sanat / Culture&Art
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Sekine Beyza Köse 

Bursa Çikolata Müzesi, Nilüfer ilçe-
sinde tonlarca çikolata kullanılarak 
6 ayda oluşturulmuş tatlı mı tatlı 
bir müze. Müzenin kurucularından 
olan Mesut Kırımlı, 25 yılı aşkın sü-
redir Belçika’da yaşamış ve çikolata 
üzerine akademik eğitimler almış. 
Sonrasında ülkemizde çikolata kül-
türünü hayata geçirmeyi hedefle-
miş ve ilk önce Safranbolu’ya daha 
sonra Bodrum’a ve ardından Bur-
sa’ya çikolata müzesi açmışlar. Bur-
sa’daki bunlar arasında en büyük 
ve kapsamlı olanı. Bölgeye hem 
turistik hem de kültürel bir değer 
katan müzenin içerisinde diğer şe-
hirlerdeki gibi çeşitli sanatkârların 
çikolatadan yapılmış heykelleri ve 
minyatürleri sergileniyor.  Bu eser-
lerin tamamı hakiki Belçika çikola-
tasından meydana getirilmiş ve or-
taya çıkartılırken Bursa’nın zengin 
tarihinden epey ilham alınmış. İçe-
ride çikolatadan hanlar, hamamlar, 
medreseler, köprüler, camiler ayrıca 
bazı devlet adamlarının ve sanatçı-

Bu ay benim en sevdiğim yazar-
lardan biri olan Cengiz Aytma-
tov’dan ve hepimizin gözünün 
önüne Kadir İnanır’ı ve Türkan 
Şoray’ı getiren Selvi Boylum Al 
Yazmalım kitabından söz ede-
ceğim. Cengiz Aytmatov, 1928 
yılında doğmuş ve 2008 yılında 
vefat etmiş, kitapları yüzden fazla 
dile çevrilen Kırgız bir yazar. “Sel-
vi Boylum Al Yazmalım” ise onun 
1970 yılında yazdığı, en çok bili-
nen romanlarından biri. Edebiyat 
çevrelerinde büyük yankı uyan-
dıran bu eserin orijinal adı ise 
“Kırmızı Eşarp”. Kitap Narin’den 
Frunze’ye gitmek isteyen bir ga-
zetecinin otobüsünü kaçırınca 
bir kamyoncuya onu götürme-
sini teklif etmesiyle ve şoförün 

ların heykelleri var. Bunlar arasında 
en etkileyici eser ise bence 600 yıl-
lık “Tarihî İnkaya Çınarı”nın Alihan 
Yiğit tarafından yapılan 30 tonluk 
çikolatadan heykeli. Bursa’ya yolu-
nuz düşerse çikolata tutkunları için 
eşsiz eserlerle dolu bu müzeye uğ-
ramayı unutmayın. Keyifli geziler.

bu teklifi reddetmesiyle başlıyor. 
Aradan zaman geçiyor gazete-
cinin trenle Oş’a gitmesi gere-
kiyor. Bu seyahati sırasında onu 
arabasına almayan kamyoncu 
ile karşılaşıyor ve sohbet etmeye 
başlıyorlar. Kamyoncu da mah-
cubiyetle o gün gazeteciyi neden 
kamyonuna alamadığını anlat-
maya başlıyor. İşte, bu anlattığı 
hikâye de bildiğiniz gibi İlyas ve 
Asya’nın parçalanmış aşk hikâye-
si. Tek nefeste okuyabileceğiniz 
size sevinçleri ve kederleri ile her 
yerden tanıdık gelecek bir kitap. 
Keyifli okumalar.
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Bu film, içimizi ısıtan Hachi ve 
Gilbert’in Hayalleri gibi şahe-
serlerinden tanıdığımız yönet-
men Lasse Hallström tarafından 
2000 yılında çekilmiş bir kasaba 
hikâyesi. Hikâye aslında Joanne 
Harris’in aynı adlı romanından 
uyarlama. Başrolde, yaptığı her 
işle adından söz ettiren ünlü 
Fransız oyuncu Juliette Binoche 
var. Bu filmdeki muhteşem ka-
rakteri ile de “en iyi kadın oyun-
cu” dalında Oscar’a aday olmayı 
başarmış. Filme gelecek olursak 
olaylar Lansquenet adlı bir kasa-
bada geçiyor. Burası insanların 
uzun süredir renksiz, sade gün-
ler geçirdiği ve herkesin haya-
tının birbirine benzediği bir yer. 
1959 kışında işler kasabaya gelen 
Vianne’nin ufak bir çikolata dük-
kânı açmasıyla değişmeye başlı-
yor. Burada Vianne, gelen herkes 
için farklı çikolatalar üretiyor ve 
insanların uzun zamandır içleri-
ne gömdükleri duyguları ortaya 
çıkartmaya çalışıyor. Bu durum 
birçok insana iyi gelirken tabii ki 
her şeyin aynı kalmasını isteyen 

The Sweet Art Müzesi, Hugo Silva ve 
Carla Santos tarafından Miami’deki 
Dondurma Müzesi’nden ilham alı-
narak “yetişkinler için Disneyland” 
mottosuyla oluşturulmuş bir müze. 
Lisbon’da açılan bu pespembe şe-
ker dünyası, bildiğimiz müzelere 
pek benzemiyor. Günümüz dünya-
sında hiçbirimizin vazgeçemediği 
sosyal medya hesaplarımıza göre 
dizayn edilmiş alanlarla dolu ve 
amaçlarından biri de ziyaretçilere 
interaktif bir deneyim yaşatmak. Bu 
sebeple burada dilediğiniz kadar fo-
toğraf çekebiliyor, eserlerin üzerinde 
zıplayabiliyor ve en önemlisi onları 
afiyetle yiyebiliyorsunuz. İçerisi de 

bazı kasabalıların da canını sıkı-
yor. Film küçük toplumların ya-
şam biçimleri ile ilgili derin ana-
lizler yaparken bir taraftan da 
bize Vianne gibi özgürce yaşa-
manın yalnızca duygularımızın 
sesine kulak verirsek mümkün 
olabileceğini anlatıyor.

İyi seyirler.

dışarısı gibi tamamen pembe ve 
size bir masal evreninde gibi hisset-
tiriyor. Müzenin gezilecek sekiz oda-
sı var ve bu odalarda şekerden yapıl-
mış rengârenk tek boynuzlu atlar, 
dönme dolaplar, bulutlar, çiçekler, 
marşmelov havuzları, dev sakızlar, 
dondurma stantları ve hatta şeker-
den duvarlar yoğun bir şeker koku-
su eşliğinde sizi karşılıyor. İçeride bir 
sürü farklı çeşit şekerleme satılıyor. 
Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nı iz-
lerken orada olmak istediyseniz ya 
da Hansel ve Gretel’i okurken ço-
cukların aklını başından alan şeker-
den ev nasıl olur diye merak ettiyse-
niz bu müzeye mutlaka uğrayın.

Çikolata
Lasse Hallström 
(2000)

FİLM / MOVIE

•

The Sweet Art Museum is a mu-
seum created by Hugo Silva and 
Carla Santos, inspired by the Ice 
Cream Museum in Miami, with the 
motto "Disneyland for adults". This 
pink candy world opened in Lisbon 
is not like the museums we know. 
In today's world, it is full of spaces 
designed according to our social 
media accounts, which none of us 
can give up, and one of its goals is 
to provide an interactive experien-
ce for visitors. For this reason, you 
can take as many photos as you 
want, jump on the artifacts, and 
most importantly, enjoy them. The 
inside is just as pink as the outsi-

de, and it makes you feel like you 
are in a fairy tale universe. The mu-
seum has eight rooms to visit, and 
in these rooms, colorful unicorns 
made of candy, ferris wheels, clou-
ds, flowers, marshmallow pools, gi-
ant chewing gums, ice cream bo-
oths, and even candy walls greet 
you with an intense smell of candy. 
Lots of different types of candies 
are sold inside. If you wanted to be 
there while watching Charlie and 
the Chocolate Factory or imagine 
what a candy house would be like 
while reading Hansel and Gretel, 
you should definitely visit this mu-
seum.

Kültür&Sanat / Culture&Art Kültür&Sanat / Culture&Art
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This movie is a town story, direc-
ted in 2000 by Lasse Hallström, 
whom we know from his he-
art-warming masterpieces such 
as Hachi and Gilbert's Dreams. 
The story is based on the novel of 
the same name by Joanne Har-
ris. Juliette Binoche, the famous 
French actress who has made a 
name for herself in everything 
she does, plays the lead role. She 
was nominated for an Oscar in 
the "Best Actress" category for 
her magnificent character in 
this movie. As for the movie, the 
events take place in a town called 
Lansquenet. This is a place where 
people spend a long time without 
color, having monotonous days 
where everyone's life is the same. 
In the winter of 1959, things star-
ted to change when Vianne came 
to town and opened a small cho-
colate shop. Here, Vianne produ-
ces different chocolates for ever-
yone and tries to bring out the 
emotions that people have buried 
inside for a long time. While this is 
good for many people, it bothers 

some town residents who want 
things to stay the same. While 
the film analyzes the lifestyles of 
small societies, it also explains to 
us that living freely like Vianne is 
only possible if we listen to the vo-
ice of our emotions.

Enjoy the movie.

The Sweet Art 
Müzesi – Portekiz  

MÜZE / MUSEUM

•

Chocolate 
Lasse Hallström
(2000)

The Sweet Art 
Museum - Portugal 
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Eylül, Mehmet Rauf’un yakın 
dostu Halit Ziya Uşaklıgil’e it-
haf ettiği, önce parçalar hâlin-
de Servet-i Fünûn gazetesinde 
yayımlanan daha sonra kitap 
hâline getirilen eseri. Kitap üç 
ana karakter etrafında şekille-
nen bir yasak aşk hikâyesi. İlk 
baskısı 1901 yılında yapılmış 
olan bu kitap Türk edebiyatı-
nın ilk psikolojik romanı olarak 
kabul ediliyor. Bunun sebebi 
Mehmet Rauf’un derin ka-
rakter analizleri ve roman bo-
yunca incelediği aşk, ihanet, 
mutluluk gibi duygular. Bu ka-
rakterler; ilgisiz, bencil ve düz 
bir adam olan Süreyya, onun 
kültürlü, zengin ve güzel karı-
sı Suad, Süreyya’ya arkadaşlık 
etmek için sürekli yalıya gelen 
yakışıklı, eğitimli ama hovarda 
kuzeni, Necip. Kocasını mutlu 
etmekten başka bir derdi ol-

mayan Suad’ın çabaları Sürey-
ya’nın denize açılma tutkusu 
yüzünden sürekli boşa gidiyor. 
Süreyya’nın isteği ile taşındıkla-
rı yalıda Suad iyice yalnızlaşıyor. 
Onun için burayı katlanılabilir 
kılan şey zamanla sadece mü-
zik oluyor. Bu da onları sık sık 
ziyarete gelen Necip ile en bü-
yük ortak noktaları. Süreyya ve 
Necip’in aşk mı yoksa ihanet mi 
olduğuna sizin karar vereceği-
niz dostlukları böylece başlamış 
oluyor. Keyifli okumalar.

Eylül is Mehmet Rauf's work that he 
dedicated to his close friend Halit 
Ziya Uşaklıgil and was first publis-
hed in parts in the Servet-i Fünûn 
newspaper and then turned into a 
novel. The story is a forbidden love 
story revolving around three main 
characters. This book, which was 
first published in 1901, is regarded 
as the first psychological novel in 
Turkish Literature. This is due to 
Mehmet Rauf's deep character 
analysis and the novel's exploration 
of emotions such as love, betrayal, 
and happiness. These characters 
are Süreyya, a disinterested, selfish, 
and straight man; Suad, his cultu-
red, rich, and beautiful wife; and Ne-
cip, his handsome, educated, but 
rakish cousin who always comes to 
keep company with Süreyya. Suad's 
efforts, who have no other purpose 
than to make her husband happy, 
constantly come to nothing beca-

use of Süreyya's sailing love. Suad 
gets lonely in the mansion where 
they moved at Süreyya's request. 
For her, the only thing that makes 
this place bearable is the music 
over time. This is their biggest com-
mon point with Necip, who visits 
them frequently. This is how the 
friendship of Süreyya and Necip 
begins, and you decide whether it 
is love or betrayal. Have an enjoyab-
le reading.

The Butterfly's Dream
Yılmaz Erdoğan
(2013) 

Eylül
Mehmet Rauf

Kelebeğin Rüyası 
Yılmaz Erdoğan 
(2013)

Eylül 
Mehmet Rauf

FİLM / MOVIE
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Kelebeğin Rüyası, Yılmaz Er-
doğan tarafından yönetilen, 
2013 yılında “yabancı dilde en 
iyi f ilm” dalında Oscar’a aday 
olmuş bence Türk sinemasının 
en naif örneklerinden biri. Film 
1941 yılında İkinci Dünya Sava-
şı devam ederken çok sıkı dost 
olan iki şairin hayatlarını anla-
tıyor. Bu şairler Rüştü Onur ve 
Muzaffer Tayyip Uslu. Rüştü’yü 
Mert Fırat, Muzaffer’i Kıvanç 
Tatlıtuğ oynuyor. O yıllarda 
Zonguldak, Cumhuriyet’in de 
etkisiyle modernleşmekte olan 
bir madenci şehri. Genç şairler 
de bu şehirde memuriyet ya-
parak geçinmeye çalışıyorlar 
ve geri kalan vakitlerini sanata, 
edebiyata, bilhassa da şiire ayı-
rıyorlar. Sonra sıradan hayatla-
rında renkli bir değişiklik olu-

The Butterfly's Dream, dire-
cted by Yılmaz Erdoğan and 
nominated for an Oscar in 
the category of "Best-Foreign 
Language Movie" in 2013, is 
one of the naivest examples of 
Turkish cinema. The film depi-
cts the lives of two poets who 
became close friends during 
the Second World War in 1941. 
These poets are Rüştü Onur 
and Muzaffer Tayyip Uslu. 
Mert Fırat plays Rüştü and Kı-
vanç Tatlıtuğ plays Muzaffer. 
Zonguldak was a mining town 
that was modernizing under 
the influence of the Republic 
in those years. Young poets are 
also trying to make a living by 
working as civil servants in this 
city, and they devote the rest 

yor, bu değişikliğin adı Suzan. 
Kendisi belediye başkanının kızı. 
Üçü çok yakın arkadaş oluyorlar 
ve Muzaffer, Suzan’a aşık oluyor. 
Her şey keyifle ilerlerken o yılla-
rın en korkulan hastalığı verem 
maalesef şairleri de buluyor. 
Kelebeğin Rüyası böylece bize 
yaşamın güzel ve zor günlerin 
harmanı olduğunu tekrar hatır-
latıyor. Çok başarılı oyunculuk-
larla bezenmiş, izledikten sonra 
içinizi hoş bir hissin kaplayaca-
ğına emin olduğum bir f ilm.

İyi seyirler.

of their time to art, literature, 
and especially poetry. Then 
there is a colorful change in 
their colorless lives. The name 
of this change is Suzan. She is 
the mayor's daughter. The th-
ree of them become very clo-
se friends and Muzaffer falls in 
love with Suzan.  While every-
thing is going well, tuberculo-
sis, the most feared disease of 
that time, unfortunately, hits 
poets as well. The Butterfly's 
Dream thus reminds us that 
life is a mix of beautiful and 
difficult days. It is a movie that 
is adorned with very success-
ful acting, and I am sure that 
you will have a pleasant fee-
ling after watching it.

Enjoy the movie.
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UYGARLIKLARIN BEŞİĞİ

ERZURUM
THE CRADLE OF

CIVILIZATIONS ERZURUM

Bu hafta Doğu Anadolu’nun en büyük ili ve Türkiye’nin doğal güzellikleri, tarihî 
ve kültürel değerleri ile en önemli şehirlerinden birine götürmek istiyorum sizi. 
Mimarisi ve zengin tabiatıyla sadece Türkiye’nin değil, bölgenin önde gelen şehir-
lerden biri olan Erzurum, dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden biri. Haydi 
bu yazıda Erzurum’u dört bucak beraber gezelim...

This week, I want to take you to one of the biggest cities in Eastern Anatolia and one 
of the most important cities in Türkiye with its natural beauty and historical and 
cultural values. Erzurum, one of the leading cities in not only Türkiye but also the 
region, with its architecture and rich nature, is one of the few tourist centers in the 
world. Let's visit Erzurum together in this article...
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Modern Türk tarihi içinde önem-
li bir yere sahip olan Erzurum, Millî 
Mücadele’nin dönüm noktası olan 
Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği 
yapmış kahraman bir şehir. Musta-
fa Kemal Atatürk önderliğinde 23 
Temmuz 1919’da toplanan kongre-
de, Millî Mücadeleyi başlatan karar-
lar alınmış ve modern Türkiye’nin 
kuruluşu Erzurum’dan başlamıştı. 
Şehri katman katman dokuyan tüm 
bu uygarlıklar mirasını, şehrin mi-
mari havasında soluyabiliyorsunuz.

MIMARISIYLE ERZURUM
İlk olarak anlatmak istediğim ya-
pıların başında Erzurum Kalesi 
geliyor. Tarihi yaklaşık 2500 yıl ön-
cesine dayanan kale, zengin Er-
zurum tarihî mirasının en nadide 
örneklerinden biri. Urartular tara-
fından temelleri atılıp inşa edilen 
Erzurum Kalesi, yüzyıllarca ayakta 
kalmış.    Bizans İmparatoru 415 yı-
lında şehrin asayişini sağlamak için 
bu önemli pozisyondaki kaleye ek 
alanlar inşa ettirmiş. Kale içerisinde 
muhafız askerler yaşarken, dış kale 
sınırları ise halkın yaşadığı yerle-
şim alanlarına dönüşmüş. Erzurum 
Kalesi’ne Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında Kırklar Türbesi, Ebû İs-
hâk-ı Kâzerûnî Türbesi ve Ali Ağa 
Çeşmesi eklenmiş, Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde yenilenmiş, 
II. Mahmut döneminde ise kale 
onarılmış. Sayısız insanın ziyaretçisi 
olduğu, farklı uygarlıklara şahitlik 
etmiş, uzun yıllar varlığını sürdür-
müş olan bu kale Erzurum’un sim-
gelerinden biri hâline gelmiş.

Erzurum, which has an important 
place in modern Turkish history, is a 
heroic city that hosted the Erzurum 
Congress, which was the turning 
point of the National Struggle. At 
the Congress convened on July 23, 
1919, under the leadership of Mus-
tafa Kemal Atatürk, the decisions 
that started the National Struggle 
were taken, and the foundation of 
modern Türkiye started in Erzurum. 
You can be impressed by the heri-
tage of all these civilizations that 
surrounded the city by looking at its 
architectural heritage.

ERZURUM WITH ITS
ARCHITECTURE

Erzurum Castle is the first one 
among the structures I would like 
to talk about. The castle, which da-
tes back approximately 2500 years, 
is one of the rarest examples of the 
rich historical heritage of Erzurum. 
Erzurum Castle, whose foundations 
were laid and built by the Urartians, 
survived for centuries. The Byzantine 
Emperor had built additional areas 
in this important position to ensure 
the security of the city in 415. While 
the guard soldiers lived in the castle, 
the outer castle borders were turned 
into residential areas where people 
lived. During the Ottoman Empire 
era, Kırklar Tomb, Abu İshâk-ı Kazeru-
ni Tomb and Ali Ağa Fountain were 
added to the Erzurum Castle and it 
was renovated during the reign of 
Suleiman the Magnificent and repa-
ired during the reign of Mahmut II. 
This castle, which has been visited by 
countless people, witnessed different 
civilizations, and continued its exis-
tence for many years, has become 
one of the symbols of Erzurum.

Tortum Gölü, 
1700'lü yılların 

ortalarında 
bugünkü Balıklı 

Köyü batısında 
bulunan bir dağın 

heyelan sonucu 
Tortum çayının 

önünü kapatmasıyla 
oluşmuş bir göldür.

Erzurum Ulu 
Camii, ilk yapıldığı 
şekliyle günümüze 

ulaşamasa da 
Saltuklular’dan 

kalan iki mescidden 
biri olarak önemlidir. 

Tortum Lake was 
formed in the 

mid-1700s when a 
landslide blocked the 

front of the Tortum 
Stream to the west of 
today's Balkl Village.

Despite the fact 
that the Erzurum 

Ulu Mosque did 
not survive in its 

original form, it is 
significant as one of 

the two extant Saltuk 
mosques.

TARIHIYLE ERZURUM

Uygarlık tarihinden bu yana verimli 
ovaları ve tabiat zenginliğiyle farklı 
medeniyetleri ağırlayan bu kadim 
şehir, Palandöken Dağı’nın etekle-
rinde kurulmuş ve zamanla bölge-
nin önemli ticaret merkezlerinden 
biri hâline gelmiş. Ünlü İpek Yo-
lu’nun üzerinde yer alan güzergâh-
lardan biri olan Erzurum, Doğu Ana-
dolu’nun kuzey kapısı, kuzeyde Rize, 
Artvin ve Ardahan illerinin komşusu. 

Yapılan arkeolojik çalışmalar gös-
teriyor ki, Erzurum’un kadim tarihi 
Yontma Taş Devri’ne kadar uzanı-
yor. Erzurum sokaklarında gezinir-
ken bir açık hava müzesinde gez-
diğiniz hissine kapılabilirsiniz. Tarih 
boyunca şahitlik ettiği devletler ara-
sında Urartular, Kimmerler, İskitler, 
Medler, Parftlar, Persler, Romalılar, 
Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bi-
zanslar, Moğollar, İlhanlılar, Safevi-
ler, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuri-
yeti bulunuyor. 

ERZURUM WITH ITS HISTORY

This ancient city, which has hosted 
different civilizations with its fertile 
plains and natural richness since its 
civilization history, was established 
on the skirts of Palandöken Moun-
tain and became one of the impor-
tant trade centers of the region over 
time. Erzurum, one of the routes on 
the famous Silk Road, is the nort-
hern gate of Eastern Anatolia and 
neighbors the provinces of Rize, Art-
vin and Ardahan in the north. 

Archaeological studies show that the 
ancient history of Erzurum goes back 
to the Paleolithic Age. While wande-
ring the streets of Erzurum, you may 
feel like you are visiting an open-air 
museum. Among the states it has 
witnessed throughout history are 
the Urartians, Cimmerians, Scythi-
ans, Medes, Parfts, Persians, Romans, 
Sassanids, Arabs, Seljuks, Byzantines, 
Mongols, Ilkhanids, Safavids, Otto-
mans and the Republic of Türkiye. 
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Çifte Minareli Medrese’nin yakınlarında 
bulunan ve aynı zamanda Anadolu’da-
ki en bilinen mimari eserlerden biri 
olan Erzurum Ulu Camii, Erzurum’daki 
İslami mimarinin en önemli örnekle-
rinden bir diğeri. Atabey Camii adıyla 
da bilinen cami, Saltukoğulları’ndan 
Nâsırüddin Muhammed tarafından 
1179 senesinde yaptırılmış. Büyük bir 
bölümü değişime uğrayan ve zamanla 
yenilenen caminin ilk hâlinden kalan 
tek kısım ise kıble duvarı. Geri kalanı 
aslına göre restore edilen yapı, tüm ih-
tişamıyla tarihe meydan okuyor. 

Located near the Çifte Minareli Madra-
sa, Erzurum Great Mosque is one of the 
most İmportant examples of Islamic 
architecture in Erzurum and one of the 
best-known architectural works in Ana-
tolia. Also known as Atabey Mosque, the 
mosque was built in 1179 by Nâsırüddin 
Muhammed from Saltukoğulları. The 
only remaining part of the mosque, 
which has undergone changes and 
been renewed over time, is the kiblah 
wall. The rest of the building, which has 
been restored to its original form, chal-
lenges history in all its glory. 

ERZURUM SAAT KULESİ ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE

AZİZİYE TABYASI

ERZURUM CLOCK TOWER ÇİFTE MİNARELİ MADRASA

AZİZİYE BASTION

20

Aziziye Tabyası ve Mecidiye Tabyası ön 
plana çıkan tabyalarken toplamda 22 
tane inşa edilen bu binaların konum-
larına göre büyüklükleri de değişiyor. 
Düşmanların ilerlemesinin engellen-
mesinde önemli bir yere sahip olan ta-
byalar, savaş yapılarının önemli örnek-
lerinden birini oluşturuyor.

PRECIOUS EXAMPLES OF
TURKISH-ISLAMIC ART

Another building that comes to mind 
when we say Erzurum is Erzurum 
Clock Tower... The tower, which is one 
of the earliest Turkish-Islamic works 
of art in Anatolia and also called Tepsi 
Minaret or Kesik Kule, was built as the 
minaret of the castle mosque in Er-
zurum Castle but was used as a wat-
chtower during the occupation pe-
riods. The tower, which can be seen 
from many parts of the city, takes its 
present form with the placement of a 
clock and bell, built in London in 1877 
and given as a gift by the British.  

It is possible to see countless examples 
of Turkish-Islamic civilization all over 
Erzurum. Built as one of the most bea-
utiful examples of Seljuk architecture, 
the Madrasa, stands face to face with 
Erzurum Castle and the Clock Tower.
Due to its central location, the Mad-
rasa was also used as an armory and 
barracks during the Ottoman period. 
The Madrasa, which is still one of the 
most important examples of Seljuk 
stone decoration art, has been conver-
ted into a museum and exhibition hall 
today and is flooded by local and fore-
ign tourists every year. 

When Erzurum is mentioned, one of 
the historical structures that we can-
not ignore is Erzurum Bastions. The 
Bastions, which were first built in the 
war between the Ottomans and Iran 
in the 18th century, had the purpose 
of protecting and defending Erzurum 
in the 1877-1878 Ottoman - Russian 
War. Military training areas, military 
bunkers, ambush rooms, headqu-
arters rooms and dining halls were 
located in these strategic structures, 
which were built due to the wide sur-
veillance view of the high hills around 
the city. 

As prominent bastions, Aziziye Bastion 
and Mecidiye Bastion have been built 
to a total of 22 buildings, which vary in 
size according to their locations. The 
bastions are among some of the most 
important examples of war structures 
that had a significant role in preven-
ting the progress of the enemy. 

TÜRK-ISLAM SANATININ
NADIDE ÖRNEKLERI

Erzurum deyince gözümüzde canla-
nan diğer bir yapı ise Erzurum Saat 
Kulesi... Anadolu’da en erken yapılmış 
Türk - İslam eserlerinden biri olan ve 
Tepsi Minare veyahut Kesik Kule isim-
leriyle de adlandırılan kule, Erzurum 
Kalesi içerisindeki kale mescidinin 
minaresi olarak inşa edilse de işgal 
dönemlerinde gözetleme kulesi ola-
rak kullanılır. Şehrin pek çok yerinden 
görülebilir konumda olan kule, 1877 
senesinde Londra’da İngilizler tara-
fından yapılıp hediye edilen bir saat 
ve çan yerleştirilmesiyle günümüzde-
ki hâlini alır.  

Erzurum’un her yerinde Türk - İslam 
uygarlığının sayısız örneğini görmek 
mümkün. Selçuklu mimarisinin en 
güzel örneklerinden biri olarak inşa 
edilen Çifte Minareli Medrese, Erzu-
rum Kalesi ve Saat Kulesi ile karşı karşı-
ya duruyor. Medrese, merkezî konumu 
nedeniyle Osmanlı döneminde top-
hane ve kışla olarak da kullanılmış. Hâ-
len Selçuklu taş süsleme sanatının en 
önemli örneklerinden biri olan Med-
rese, günümüzde müze ve sergi salo-
nuna dönüştürülmüş, her sene yerli ve 
yabancı turistlerin akınına uğruyor. 

Erzurum denildiğinde söylemeden 
geçemeyeceğimiz tarihî yapılardan 
bir diğeri ise Erzurum Tabyaları. İlk 
olarak 18. yüzyılda Osmanlı İran ara-
sındaki savaşta inşa edilen tabyalar, 
1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı’nda Er-
zurum’u koruma ve savunma amacını 
taşıyordu. Şehrin çevresindeki yüksek 
tepelere gözetleme görüşünün geniş 
olması sebebiyle inşa edilen bu stra-
tejik yapıların içerisinde, askerî eğitim 
sahaları, askerî sığınaklar, pusu odaları, 
karargâh odaları ve yemekhaneler yer 
almış. 
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DOĞA HARIKALARIYLA ERZURUM

Erzurum’u Erzurum yapan sadece 
eşsiz tarihî mirası değil, Erzurum do-
ğal güzellikleriyle de kendine hayran 
bırakıyor. “Kırmızı periler diyarı” olarak 
adlandırılan ve dünya mirası listesine 
alınmış olan Narman Peri Bacaları, 
2012 senesinde UNESCO tarafından 
Dünya Geçici Miras Listesine alınmış. 
Göz alabildiğine uzanan bir ovada 
kırmızı dikitler gibi yükselen bu eşsiz 
oluşumlar, Amerika’nın Arizona ve Co-
lorado Vadisi’nde yer alan Büyük Kan-
yon’la oldukça benzerlik gösteriyor.

Şehrin doğa harikalarından bir diğeri 
ise Tortum Şelalesi. Tortum Çayı üze-
rinde oluşan ve Türkiye’nin en büyük 
heyelan set gölü olan Tortum Gö-
lü’nün sonunda bulanan şelale, 48 
metre yükseklikten dökülüyor. Şela-
leyi izleyebilmeniz için kurulan bal-
kon ve piknik alanları bulunuyor. Bu 
yapılardan biri Tortum Gölü Cam Se-
yir Terası, Türkiye’nin en yüksek cam 
seyir terası olarak dikkat çekiyor.

Dağcılık ve kamp tutkunlarının favori 
mekânlarından biri olan İspir Yedigöl-
ler de Erzurum sınırları içerisindeki bir 
başka doğa harikası. Saklı cennet ola-
rak adlandırılan Kaçkar Dağları’ndaki 
Yedigöller, turkuaz renkli volkanik göl-
leriyle eşsiz bir manzara sunuyor. Yaz 
aylarında ziyaret etseniz dahi karları 
görebileceğiniz bu yerde farklı büyük-
lüklere sahip 11 göl bulunuyor. 

Erzurum’un doğal güzelliklerinden 
bahsederken Palandöken’den bah-
setmeden geçmek olmaz. Hâliha-
zırda tarım ve hayvancılığın önemli 
bir geçim kaynağı olduğu şehrin ön 
plana çıkan en önemli özelliklerinden 
biri, bölgenin kış turizmine ev sahipli-
ği yapması. Erzurum deyince artık ilk 
akla gelen Palandöken, Palandöken 
deyince de ilk aklımıza gelen kış tu-
rizmi oluyor. Ortalama olarak yılın 70 
günü karın yerde kaldığı bu şehir, kış 
aylarında aynı doğanın yeşillenmeye 
başladığı ilkbahar ayları gibi cıvıl cıvıl. 
Yılın 5 ayı kayak yapmaya imkân ta-
nıyan merkezin kar kalitesi ve kayak 
pistlerinin uzunluğu her sene burayı 
ziyaretçi akınına uğratıyor. Uluslara-
rası yarışmalara da ev sahipliği yapan 
merkez, Erzurum denince akla gelen 
markaların en başını çekiyor.

Erzurum’u kısaca anlatmak istediğim 
bu yazının sonuna geldik. Erzurum’u 
anlatmak, doğal ve tarihî güzellikleri-
nin hepsinden bahsedebilmek için ne 
yazık ki bir yazı yeterli değil. Ülkemiz, 
zengin bir tarih ve doğal güzelliklerle 
bezenmişken Erzurum da Doğu Ana-
dolu Bölgesi’nin tüm bu canlı tarihi-
nin seyredilebildiği huzur sunan bir 
belde olarak parıldıyor. İyisi mi siz bu 
tarihî şehri en yakın zamanda seyahat 
listenize alarak eşsiz tatlarını deneme 
ve yaşayan bu tarihe tanıklık etme im-
kânını yakalayın.

One of the favorite places of mounta-
ineering and camping enthusiasts, İs-
pir Yedigöller is another natural won-
der within the borders of Erzurum. 
Yedigöller in the Kaçkar Mountains, 
which is called the Hidden Paradise, 
offers a unique view with its turquo-
ise-colored volcanic lakes. There are 
11 lakes of different sizes in this place 
where you can see the snow even if 
you visit it in summer. 

While talking about the natural be-
auties of Erzurum, it is impossible to 
not mention Palandöken. One of the 
most prominent features of the city, 
where agriculture and husbandry 
are currently an important source of 
livelihood, is that it is possible to do 
winter tourism in this area. Palandö-
ken is the first thing that comes to 
mind when Erzurum is mentioned, 
and winter tourism is the first thing 
that comes to mind when Palandö-
ken is mentioned. This city, where it 
is snowy for an average of 70 days a 
year, is as lively as the spring months 
when nature starts to turn into green 
in winter months. The snow quality of 
the center, which allows skiing for 5 
months of the year, and the length of 
the ski-runs, attract visitors every year. 
The center, which also hosts interna-
tional competitions, is one of the lea-
ding brands that come to mind when 
Erzurum is mentioned.

We have come to the end of this ar-
ticle, in which I wanted to briefly desc-
ribe Erzurum. Unfortunately, a single 
article is not enough to describe Erzu-
rum and talk about all its natural and 
historical beauties. While our country 
is adorned with a rich history and 
natural beauty, Erzurum shines as a 
peaceful town where all this vibrant 
history of the Eastern Anatolia Region 
can be seen. The best thing to do is to 
add this historical city to your travel list 
as soon as possible to try its unique 
flavors and witness its lively history.

ERZURUM WITH ITS NATURAL 
WONDERS

What makes Erzurum Erzurum is not 
only its unique historical heritage, but 
Erzurum also impresses people with 
its natural beauties. Narman Fairy 
Chimneys, which are called "the land 
of red fairies" and included in the wor-
ld heritage list, were included in the 
World Temporary Heritage List by 
UNESCO in 2012. These unique for-
mations, rising like red stalagmites on 
a plain that expands as far as the eye 
can see, are very similar to the Grand 
Canyon in the Arizona and Colorado 
Valleys of America.

Another one of the natural wonders 
of the city is the Tortum waterfall. Tür-
kiye's largest landslide-set lake, whi-
ch is formed on Tortum Stream and 
located at the end of Tortum Lake, 
has a waterfall that spills from a hei-
ght of 48 meters. There are balconies 
and picnic areas set up to watch the 
waterfall. One of these structures, Tor-
tum Lake Glass Observation Terrace, 
draws attention as the highest glass 
observation terrace in Türkiye.
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AN ANCIENT GOAL: HAPPINESS

Mutluluk nedir? Sonsuz mutluluk diye bir şeyden söz edilebilir mi? Mutluluk öğ-
renilebilir mi? Bu sorulara her çağda ve her toplumda cevaplar aranmış ve belki 
de yeryüzündeki insan sayısı kadar farklı görüşler sunulmuştur. Peki, mutlulu-
ğun gerçek bir tanımı yapılabilir mi? Bu ayki yazımızda, tarih boyunca mutluluğa 
nasıl yaklaşıldığından mutlu olmanın yollarına uzanan bir yolculuğa çıkacak ve 
bu yolculuk boyunca mutluluk kavramının hayatımızdaki konumunu yeniden 
sorgulayacağız.

What is happiness? Is there such a thing as eternal happiness? Can happiness be 
learned? Answers to these questions have been sought in every age and in every 
society, and perhaps as many different views as the number of people on earth 
have been presented. So, can a real definition of happiness be made? In this mont-
h's article, we will set out on a journey from how happiness was approached th-
roughout history to the ways of being happy, and throughout this journey, we will 
re-question the notion of happiness in our lives.

KADİM BİR HEDEF: 

MUTLULUK
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MUTLULUK NEDIR?

Türk Dil Kurumu mutluluğu “Bütün 
özlemlere eksiksiz ve sürekli olar-
ak ulaşılmaktan duyulan kıvanç, 
saadet, bahtiyarlık” olarak tanım-
lar. Fakat soyut bir kavram olan 
mutluluğu herhangi bir tanımla 
sınırlamak her zaman mümkün 
değildir. Sevinç, heyecan, ferahlık, 
iyimserlik, memnuniyet gibi pek 
çok duyguyu içerisinde barındıran 
mutluluk, hayata karşı genel bir iyi 
olma hâlini ifade eder. Dolayısıyla 
her bir insan kendi zihinsel dün-
yasına göre bir mutluluk tanımı 
yapmakta ve mutluluğa ona göre 
bir değer atfetmektedir.

Mutlu olma hâlini etkileyen fak-
törler yalnızca bireyin iç dünyasıyla 
sınırlı kalmaz. Genetik mirasımız, 
aldığımız eğitim, fiziksel ve sosy-
al çevremiz, sosyoekonomik yapı 
gibi değişkenler hayata karşı bakış 
açımızı olduğu kadar mutluluk al-
gımızı da şekillendirmektedir.

Finlandiya’daki 
Aalto Üniversitesi 
araştırmacıları, 
mutluluk, üzüntü, 
öfke, endişe, şaşırma, 
gurur, korku gibi farklı 
duygular için insan 
vücudunda istatiksel 
olarak katılımcıların 
milliyetinden bağımsız 
olarak ayrı bölgelerin 
ortaya çıktığını 
bulgusuna ulaştı.
Regardless of the 
participants' ethnicity, 
researchers at Aalto 
University in Finland 
discovered that 
statistically independent 
areas arise in the human 
body for different 
emotions such as happy, 
sorrow, anger, anxiety, 
surprise, pride, and fear.

VÜCUT KIMYAMIZ VE
MUTLULUK

Vücudumuzda salgılanan seroto-
nin, dopamin, oksitosin ve endorfin 
hormonlarının mutluluk üzerinde 
etkisi olduğu ile alakalı pek çok bil-
imsel araştırma mevcuttur. Öyle 
ki bu hormonlar çoğunlukla mut-
luluk hormonları adıyla anılır. Bize 
iyi gelen bir eylem veya durum, 
vücudumuzda serotonin hormonu 
salgılanmasını sağlıyor ve böylece 
mutlu oluyoruz.

Dilimize yerleşen “gururdan 
göğsün kabarması” veya “tepeden 
tırnağa mutluluk” ifadeleri pek 
çok dilde de benzer şekillerde 
yer almaktadır. Bu ifadelerin me-
caz değil gerçek manalarıyla kul-
lanıldığını söylemek çok da yan-
lış olmaz. Finlandiya’daki Aalto 
Üniversitesi araştırmacıları, 2013 
yılında duyguların topoğrafik hari-
tasını çıkardıkları bir araştırmaya 
imza attılar. 

WHAT IS HAPPINESS? 

The Turkish Language Association 
defines happiness as “the pleas-
ure, felicity, and bliss of achieving 
all aspirations completely and con-
tinuously.” However, it is not always 
possible to limit happiness, which 
is an abstract concept, with any 
definition. Happiness, which con-
tains many emotions such as joy, 
excitement, relief, optimism, satis-
faction, expresses a general state 
of well-being towards life. There-
fore, each person defines hap-
piness according to his/her own 
mental world and attributes value 
to happiness accordingly.

The factors affecting the state of 
happiness are not limited to the 
inner world of the individual. Vari-
ables such as our genetic heritage, 
the education we receive, our phys-
ical and social environment, and 
socio-economic structure shape 
our perception of happiness as well 
as our perspective on life. 

PHYSICAL CHEMISTRY AND
HAPPINESS

Many scientific studies have been 
conducted in order to reveal the 
effects of serotonin, dopamine, oxy-
tocin, and endorphin hormones re-
leased in our bodies on happiness. 
So much so that these hormones 
are often referred to as happiness 
hormones. An action or situation 
that is good for us causes the hor-
mone serotonin to be secreted in 
our body and thus we are happy. 

“Duygusal Vücut Atlası” ismi verilen 
araştırmada farklı kültürden insan-
ların duyguları fiziksel olarak nasıl 
hissettikleri, farklı duyguların insan 
vücudunda hangi noktaları etkile-
diklerini tespit ederek bu bölgeler ren-
klendirildi ve benzerliklerle farklılıkları 
ortaya koyuldu. Bu çalışmaya göre 
katılımcıların mutlu oldukları durum-
larda vücudun tamamında his artışı 
gözlemlendi. Yani mutluluğun insan 
vücudunda tepeden tırnağa bir et-
kileşim yarattığını söyleyebiliriz.

The expressions of "burst with pride" 
or "happiness from top to toe" that 
we use frequently are also used in 
a similar way in many languages. 
It would not be wrong to say that 
these expressions are used in their 
literal meaning, not figuratively. 
Researchers at Aalto University in 
Finland conducted a study in 2013 
in which they made a topographic 
map of emotions. In the research 
called "Emotional Map: Body Atlas", 
it was determined how people from 
different cultures physically feel 
emotions, which spots are hit the 
most when we have different emo-
tions, and these regions were color-
ed, and their similarities and differ-
ences were revealed. According to 
this study, an increase in sensations 
throughout the body was observed 
when the participants were happy. 
In other words, we can say that hap-
piness creates interaction in the hu-
man body from top to toe.
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MUTLULUĞUN TARIHI

Mutluluğun insanlık tarihi kadar ka-
dim bir geçmişi vardır. Tarihsel süreçte 
insanlığın yaşadığı her türlü değişim 
ve dönüşüm mutluluğa yüklenen 
anlamları ve ona atfedilen değeri et-
kilemiştir. İlk çağlarda belki sadece bir 
yiyecek bulmak en temel mutluluk 
kaynağı iken modern zamanda mut-
luluk, sınırlarını bireylerin tayin ettiği 
bir kavram olmaya doğru evrilmiştir. 
Antik Çağ’dan günümüze kadar ge-
len düşünce sistemlerinin, kadim in-
ançların ve insanlığın öncelikli konu-
larından biri olan mutluluk, her çağda 
ulaşılması arzu edilen nihai bir amaç 
olarak önemini korumaktadır.

KADIM ZAMANLARDAN
GÜNÜMÜZE

İnsanların inançları, kültürleri, ekono-
mik ve siyasi durumları gibi pek çok 
faktör mutluluk algısını etkilemek-
tedir. İlk çağlarda tanrıların bir lütfu 
ve şans olarak nitelendirilen mutlu-
luk, zaman içerisinde dünyada değil 
ahirette yaşanılabileceğine inanılan 
bir kavram hâline gelmiştir. Daha son-
raki dönemlerde bilim ve teknolojide 
yaşanan gelişmeler, sosyoekonomik 
ve siyasi hareketlilikler gibi nedenler-
le mutluluğa atfedilen bu uhrevi hava 
dağılmış, mutluluk daha ziyade dün-
yaya ilişkin ve bireysel bir anlam kazan-
maya başlamıştır. Modern zamanlarda 
ise mutluluk büyük oranda bireyin tat-
min duygusuyla ve arzu edilen şeylere 
ulaşabilmekle ilişkilendirilmiştir. 

Gelişmelerin her alanda oldukça hızlı 
yaşandığı günümüzde bu değişik-
liklerle yön alan mutluluğun gelece-
kte de hayal sınırlarımızı zorlayacak 
evrelerden geçeceğini söylemek 
yanlış olmaz. Mutluluk, insanlığın 
uğradığı tüm dönüşümlerle birlikte 
var olacak ve insanlık her zaman bir 
mutluluk arayışında olacaktır.

DÜŞÜNCE TARIHINDE
MUTLULUK

Tarih boyunca pek çok düşünce sis-
temi mutluluğu ele almış ve mutlu-
luk felsefenin temel konularından 
biri hâline gelmiştir. Ünlü düşünürl-
er de mutlulukla alakalı derin 
çalışmalar yapmış fakat oldukça 
soyut olan bu kavram için her biri 
farklı görüşler ortaya koymuşlardır.

Antik Çağ filozoflarından Demokri-
tos (MÖ 460-370) mutluluğu ru-
hun iyi olma hâli ve dinginlik olarak 
tanımlar. Ona göre kişinin mut-
lu olmak için çaba sarf etmesi ve 
elindekilerle yetinip ihtiyaçlarından 
fazlasını istememe olgunluğuna 
erişmesi gerekmektedir. Platon 
(MÖ 428-348) ise kişiyi mutluluğa 
ulaştıracak yolun iyilik olduğunu 
düşünmektedir. Ona göre ancak 
doğruluk, adalet ve ölçülülük gibi 
iyiliklerle mutluluğa ulaşılabilir.

İslam düşünürlerinden Fârâbî (870-
950) mutluluğu en büyük hayır ve 
en büyük fazilet olarak kabul eder. 
Ona göre kişiyi mutluluğa ulaştıran 

kendi güzel eylemleridir. Mutlu-
luğa engel olan ise kötülük içerikli 
eylemlerdir. İbn Sînâ (980-1037) en 
yüksek mutluluğa ölümden son-
ra ulaşılabileceğini düşünmekte-
dir. Ona göre geçici hazlar insana 
mutluluk vermez ve mutluluğa ul-
aşmanın ana şartı bilgi ve hikmet 
sahibi olmaktır.

A HISTORY OF HAPPINESS

Happiness has a history as old as 
the history of humanity. All kinds of 
changes and transformations expe-
rienced by humanity in the historical 
process have affected the meanings 
attributed to happiness and the val-
ue attributed to it. In the early ages, 
perhaps even finding food was the 
most basic source of happiness, but in 
modern times, happiness has evolved 
to be a concept whose boundaries 
are determined by individuals. Happi-
ness, which is one of the priority issues 
of thought systems, ancient beliefs, 
and humanity from the Antique Age 
to the present, maintains its impor-
tance as an ultimate aim desired to be 
achieved in every age.

FROM ANCIENT TIMES TO THE 
PRESENT

Many factors such as people's beliefs, 
cultures, economic and political situ-
ations affect the perception of happi-
ness. Happiness, which was described 
as a blessing and favor of the gods in 
the early ages, has become a concept 

that is believed to be lived in the after-
life, not in the world. This otherworldly 
atmosphere, which was attributed to 
happiness dissipated in the later pe-
riods due to developments in science 
and technology, socioeconomic and 
political movements and happiness 
began to gain more of a global and 
individual meaning. In modern times, 
happiness has been largely associated 
with an individual's sense of satisfac-
tion and being able to achieve desired 
things. 

It would not be wrong to say that 
happiness, which is guided by these 
changes, will pass through phases that 
will push the limits of our imagination 
in the future when developments are 
experienced very rapidly in every field. 
Happiness will exist with all the trans-
formations that humanity has under-
gone, and humanity will always be in 
search of happiness.

HAPPINESS IN THE HISTORY OF 
THOUGHT

Many thought systems have dis-
cussed happiness throughout history 
and happiness has become one of the 
main subjects of philosophy. Famous 
philosophers have also conducted 
deep studies on happiness, but each 
of them has suggested different views 
on this quite abstract concept.

Democritus (460-370 BC), one of the 
ancient philosophers, defines happi-
ness as the well-being of the soul and 
calmness. According to him, one has 
to make an effort to be happy and 
reach the maturity of being content 
with what he has and not want more 
than his needs. Plato (428-348 BC), on 

the other hand, thinks that the way to 
bring happiness to a person is good-
ness. According to him, happiness can 
only be achieved through the use of 
favors such as trueness, justice, and 
moderation.

Farabi (870-950), one of the Islam-
ic philosophers, accepts happiness 
as the greatest beneficence and the 
greatest virtue. According to him, it 
is his own good behaviours and acts 
that make a person happy. What hin-
ders happiness is acts of malignancy. 
Ibn Sînâ (980-1037) thinks that the 
highest happiness can be reached 
after death. According to him, tempo-
rary pleasures do not bring happiness 
to people, and the main condition for 
achieving happiness is having knowl-
edge and wisdom.
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PSIKOLOJIDE MUTLULUK

Mutluluk her birey için olduğu ka-
dar bilimin farklı dalları arasında 
da değişik tanımlar bulur kendine. 
Mutluluğu en yoğun şekilde ele 
alan ve inceleyen bilim dallarından 
biri de psikolojidir. Mutluluğu et-
kileyen faktörler, mutluluğun öğre-
nilebilir olup olmadığı, mutlu ol-
manın yolları gibi çok farklı alanlar 
psikolojinin inceleme konusudur. 

Mutluluk terimi, tarihsel süreç 
içerisinde yaşadığı değişim gibi 
psikoloji biliminde de farklı değer-
lendirme süreçlerinden geçmiştir. 
Pek çok psikolojik terimi açıklam-
ada başvurulan Maslow’un İhti-
yaçlar Hiyerarşisi’ne göre yemek 
ve barınak gibi temel ihtiyaçların 
karşılanması hâlinde insanlar, 
psikolojik ve duygusal mutluluğa 
ulaşmak için bir motivasyona ul-
aşır. Piramidin tepesine doğru 
çıkıldıkça mutlu olmanın kriteri 
olarak kendini gerçekleştirme ol-
gusu ortaya çıkar. 

HAPPINESS IN PSYCHOLOGY

Happiness finds different defini-
tions among different branches of 
science for itself as well as for each 
individual. One of the branches of 
science that deals with and exam-
ines happiness most intensely is 
psychology. Many different areas 
such as factors affecting happi-
ness, whether happiness can be 
learned, and ways to be happy are 
the subjects of psychology. 

The term “happiness” has gone 
through different evaluation pro-
cesses in psychology as well as 
the changes it has experienced in 
the historical process. According 
to Maslow's Hierarchy of Needs, 
which is used to explain many psy-
chological terms, if basic needs 
such as food and shelter are met, 
people have motivation to achieve 
psychological and emotional hap-
piness. Self-actualization emerges 
as a criterion for happiness as you 
climb to the top of the pyramid.

MUTLULUK ÖĞRENILEBILIR MI?

Son dönemlerde yapılan araştır-
malarla mutluluğun öğrenilebilir 
olduğu ve yeterli çabayla mutlu-
luğa ulaşılabileceği fikri yaygınlık 
kazanmaktadır. Bu anlayışa göre 
mutluluk ve mutsuzluk gece ve 
gündüz gibi değerlendirilir. Mutlu-
luk arttığı zaman mutsuzluk azalır, 
mutsuzluk arttığı zaman ise mutlu-
luk azalır. Bu nedenle mutsuzlukla 
mücadele içerisinde olmak yerine 
kendimizi mutlu etmek için çaba 
göstermemiz gerekir.  Bu açıdan 
bakıldığında mutluluk, insanın 
kendini tanımaya ve geliştirmeye 
yönlendirdiği için önem kazanan 
bir terim olarak değerlendirilir. 

Mutluluğun bir durum değil bir 
süreç olduğu, ona ulaşabilmek için 
çaba sarf edilmesi ve belli yatırım-
ların yapılması gerektiği genel 
kabul gören bir görüştür. Bunun 
yanında mutsuzluğu dış neden-
lere bağlayan kişilerin mutluluk 
şansını kaçırdığı; mutluluğu iç mo-
tivasyonlara bağlayan kişilerin ise 
her koşul ve ortamda mutlu olmayı 
başarabileceği görüşü de yaygın-
laşmaktadır. 

Mutluluk üzerine kendisiyle yapılan 
bir söyleşide Prof. Dr. Nevzat Tar-
han mutluluğun beş kriterini; pozi-
tif duygu durumuna sahip olmak, 
bir konuya kendini kaptırarak akış 
duygusunu yaşayabilmek, sosyal 
ilişkiler kurmak, anlamlı bir hayat 
yaşamak ve tatmin duygusu olar-
ak belirtmiştir. Sosyal bir mutluluk 
anlayışının hâkim olduğunu dile 
getiren Tarhan, mutluluk yöntem-
lerinden birinin de sessiz ve rastge-
le iyilikler yapmak olduğunu ifade 
etmiştir.

CAN HAPPINESS BE LEARNED?

Following recent research, the idea 
that happiness can be learned and 
can be achieved with sufficient 
effort has become widespread. 
According to this understand-
ing, happiness and unhappiness 
are evaluated like night and day. 
When happiness increases, un-
happiness decreases, and when 
unhappiness increases, happiness 
decreases. Therefore, instead of 
struggling with unhappiness, we 
should strive to make ourselves 
happy.  Happiness is considered as 
a term that gains importance be-
cause it leads people to know and 
develop themselves when consid-
ered in this point of view. 

It is a generally accepted view that 
happiness is a process, not a state, 
and people must make an effort 
and certain investments must be 
made to achieve it. In addition, 
people who attribute unhappiness 
to external causes miss the chance 
for happiness. On the other hand, 
the view that people who connect 
happiness to internal motivations 
can be happy in all conditions and 
environments is also becoming 
widespread. 

In an interview with  Prof. Dr.  Nev-
zat Tarhan, he defines the five 
criteria of happiness as having a 
positive mood, experiencing the 
feeling of going with the flow by 
being immersed in a subject, es-
tablishing social relations, living a 
meaningful life, and feeling satis-
faction. Expressing that a social un-
derstanding of happiness is domi-
nant, Tarhan stated that one of the 
methods of happiness is doing 
anonymous and random favors.

GERÇEK MUTLULUĞA DOĞRU

Tarihin en eski dönemlerinden iti-
baren izlerine rastlanan mutluluk 
kavramı, geçirdiği ve geçireceği 
dönüşümlerle birlikte her zaman 
insanların ve toplumların ulaşmak 
istediği en önemli hedeflerden 
biri olmuştur. Uzmanların da tav-
siyeleri doğrultusunda mutluluğu 
dış etkenlere bağlamak yerine 
olumlu düşüncelere ve eylemlere 
odaklanarak hayat boyu sürecek 
bir alışkanlığa dönüştürmek en 
doğrusu olacaktır. Bedenimiz ve 
ruhumuzu beslemek, iyilik yapmak, 
yeni şeyler ve yeni yerler keşfetmek, 
öğrenmek gibi eylemler bu alışkan-
lığı kazanmamızda bize yardımcı 
olacaktır. Yeter ki mutsuzluktan ko-
rkmayalım ve mutluluğu çok yük-
seklerde aramayalım.

TOWARDS TRUE HAPPINESS 

The notion of happiness, traces of 
which can be found since the ear-
liest periods of history, has always 
been one of the most important 
goals that people and societies 
want to achieve, together with the 
transformations it has undergone 
and will undergo. Also, in line with 
the advice of experts, it would be 
best to turn happiness into a life-
long habit by focusing on positive 
thoughts and actions instead of 
associating it with external factors. 
Actions such as nourishing our 
body and soul, doing good, discov-
ering new things and new plac-
es, and learning will help us gain 
this habit. As long as we don't get 
scared of unhappiness and seek 
happiness far away.
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Sevdiklerimizi ufak bir hediyeyle bile mutlu etmek çok kolay ama doğru hediyeyi seçmek bir 
hayli zor. Yılbaşı, doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi özel günler yaklaşırken vitrin vitrin do-
laşıyor ne alacağımıza bir türlü karar veremiyoruz. “Acaba aldığım hediyeyi beğenir mi? Şöyle 
bir şey alsam çok mu sıradan olur? Ya da günlük hayatta kullanacağı bir şey mi alsam?” gibi 
sorularla kaygılanıyor, ince eleyip sık dokuyoruz. Keşke hediyenin maddi değerinden işlevine 
kadar pek çok değişkeni hesaplarken bize yardımcı olan birileri olsa… Kim bilir, belki de vardır.

It is very easy to make our loved ones happy, even with a small gift, but choosing the right gift 
is very difficult. As special days such as New Year's Day, birthdays, wedding anniversaries ap-
proach, we can't decide what to buy. "I wonder if he will like the gift I got for him?" Would it be 
too ordinary if I bought something like this? Or should I buy something useful for daily life?” 
We worry about such questions, we are being too fussy about them. I wish there were someone 
to help us calculate many variables, from the material value to the function of the gift... Who 
knows, maybe there is.

"EXCHANGING GIFTS IS A LOVE LANGUAGE 
STRENGHTENING THE BONDS BETWEEN US"

“HEDİYELEŞMEK, ARAMIZDAKİ BAĞLARI 
GÜÇLENDİREN BİR SEVGİ DİLİDİR”

EYLÜL – ELİF OKUR KARDEŞLER:

ELİF OKUR EYLÜL OKUR

ŞUBAT / FEBRUARY32

Fatih Çavuşoğlu



3434 35

Eylül ve Elif Okur, geri dönüştürü-
len malzemeleri alımlı birer hedi-
ye paketi hâline getiren ve hedi-
yelerin değerine değer katan iki 
kız kardeş. Onların işi “ne hediye 
alsam” diye kara kara düşünenle-
re alternatif hediye paketleri sun-
mak. Kurdukları “Eylüller Dükkân” 
işletmesi müşterilerin ilgisiyle bü-
yüyerek kadın üretkenliğinin ve 
dayanışmasının yansıdığı bir yer 
olmuş. Özel günlere anlam ka-
tan hediye paketleri hazırlayan 
Okur kardeşler, hediyeleşmenin 
bir sevgi dili olduğuna inanıyor ve 
bu sıcak iletişime aracılık etmenin 
mutluluğunu yaşıyor.

Eylül and Elif Okur are two sisters 
who turn recycled materials into at-
tractive gift packages and add val-
ue to the gifts. Their job is to offer 
alternative gift packages to those 
who are brooding over what to buy 
as a gift. The "Eylüller Shop" busi-
ness they established has grown 
thanks to the interest of custom-
ers and has become a place where 
women's productivity and solidar-
ity are reflected. The Okur sisters 
who prepare gift packages that add 
meaning to special days, believe 
that exchanging gifts is a love lan-
guage and are happy to mediate 
this warm communication.

Hediye paketleyerek para kazanma 
fikri nasıl ortaya çıktı? 

Eylül: Çocukluğumdan beri hedi-
ye paketlerine düşkünlüğüm vardı. 
Evde kendi kendime hediye malze-
meleri alan, hediyelerimi bu malze-
melerle paketleyen biriydim. Bana 
gelen hediyelerin de paketlerini 
saklar, tekrar tekrar kullanırdım. Hat-
ta arkadaşlarım aldıkları hediyeleri 
bana getirir, paketlememi isterlerdi. 
Sonraki yıllarda kardeşim Elif ile bu 
konunun ticari bir tarafı olabilir mi 
diye düşünüp şansımızı denemeye 
karar verdik. Bir sosyal medya he-
sabı açıp doğa dostu, geri dönüştü-
rülen paketleme malzemeleri sat-
maya başladık. O dönem bu fikir, 
çevremizdeki insanlara çok saçma 
geldi. Ama müşterilerden talep gö-
rünce devam ettik. İnsanlar malze-
menin yanı sıra paketleme hizmeti 
de istiyor, “Bir yeriniz olsa da gelsek.” 
diyordu. Bunun üzerine bir arkadaşı-
mızla birlikte mahalle arasında ufak 
bir dükkân tuttuk. Beş yıldır devam 
eden hikayemiz böyle başladı.

Zaman içinde sadece paketleme 
hizmetinin yanı sıra hediye de sat-
maya başlıyorsunuz. Bu nasıl oldu?

Elif: Bu da müşterilerden gelen ta-
leplerle zaman içinde oldu. İşi son 
dakikaya bırakma gibi bir alışkanlığı-
mız var. Müşterilerimiz “Paketleme-
ye geliyoruz ama keşke burada bazı 
alternatifler olsa.” demeye başladılar. 
Biz de kadın üreticilerle temas ku-
rup onlara dükkânımızda sergileme 
alanı sunduk. El emeğiyle üretilen 
seramikler, keseler, süs eşyaları… Bu 
iş birliği hem müşterimize alternatif 
sağlıyor hem de doğa dostu olma 
çabamıza uyuyordu. Demek ki sek-
törde böyle bir ihtiyaç varmış. İnsan-
lar hem hediyemi alırım hem güzel 
bir paketle sunarım hem el emeği-
ne katkı sağlarım gibi düşüncelerle 
bize daha çok ilgi gösterdi ve belli bir 
müşteri kitlesine ulaşmış olduk.

How did the idea of making money 
by wrapping gifts come up? 

Eylül: I have been fond of gift wrap-
ping since childhood. I was a person 
who bought gift materials for myself at 
home and packed my gifts with these 
materials. I used to keep the packa-
ges of the gifts that came to me and 
use them again and again. Even my 
friends would bring me the gifts they 
bought and ask me to pack them. In 
the following years, my sister Elif and I 
decided to take our chances by consi-
dering whether there could be a com-
mercial side to this issue. We opened a 
social media account and started sel-
ling eco-friendly, recycled packaging 
materials. At that time, everybody 
around us thought that it is such a ri-
diculous idea. However, we continued 
due to the demand of customers. In 
addition to the material, people also 
want packaging service, “They were 
saying we would like to come if you 
had a workplace.". Thereupon, we ren-
ted a small shop in the neighborhood 
with a friend of ours. This is how our 
five-year-old story began.

You start selling gifts as well as pa-
ckaging services over time. How 
did that happen?

Elif: This happened over time due to the 
demand from customers. We have the 
habit of leaving work until the last minu-
te. Our customers started to say, “We're 
coming here to get our gifts packed, but 
I wish there were some alternatives here.”  
We contacted female producers and of-
fered them an exhibition area in our shop. 
Handcrafted ceramics, pouches, orna-
ments… This cooperation both provided 
an alternative to our customers and mat-
ched our efforts to be environmentally 
friendly. We understood that there was 
such a need in the sector. People showed 
more interest in us with the ideas of how 
to get a present and offer that gift with a 
nice packaging at the same time and we 
reached a certain customer base.

Okur kardeşlere göre 
hediye paketine 
eklenen kartların el 
yazısıyla yazılması 
çok önemli. Kendi el 
yazılarını beğenmeyen 
müşteriler, paketleme 
hizmetinin yanı sıra 
bu konuda da destek 
istiyormuş.

According to Okur sisters, it 
is very important that the 
cards included in the gift 
package are handwritten. 
Customers who did not 
like their own handwriting 
wanted support in 
this regard, as well as 
packaging service.
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Gerek hediye paketini gerekse de 
hediyenin kendisini kişiselleştirme-
ye çalışıyorsunuz.
Bunun sebebi nedir? 

Elif: İnsanlar başka mağazalardan çok 
daha pahalı hediyeler alabilir. Ama iyi 
paketlenen bir hediye “düşünülmüş, 
özenilmiş” hissi verir. Aslında insanla-
rın bizden satın aldığı hizmet, bu ki-
şiselleştirme ve özen. Çünkü insanlar 
hediyeden ziyade özel hissetmek, ha-
tırlanmak istiyor. Hediye üzerine düşü-
nülmesi ve kendilerine vakit ayrılması 
hoşlarına gidiyor. Bu nedenle bize bir 
müşteri geldiğinde hemen hediyenin 
gideceği kişi hakkında sorular soruyo-
ruz: Kadın mı? Erkek mi? Kaç yaşında? 
Ne sever? Ne sevmez? Mesleği ne? 
Hobisi var mı? Hangi renkten hoşla-
nır? Yakınlık dereceniz nedir? Bu soru-
ların cevapları uygun hediyeyi seçme 
ve paketlemede çok yardımcı oluyor.

İşiniz gereği hediye veren kişilerle 
iç içesiniz. Gözlemlerinize göre he-
diyeleşme niye yapılıyor ve insanlar 
için ne ifade ediyor?

Eylül: Hediyeleşme asırlardır hayatı-
mızda olan, insani ilişkileri şekillendi-
ren bir kavram. Sadece insanlar ara-
sında değil; devletler arasında, aileler 
arasında da hediyeleşmeyi görüyoruz. 
Kız alıp verme, çeyiz bohçası hazırla-
ma, asker uğurlama, düğünlerdeki 
takı merasimleri, ev görmeye ya da mi-
safirliğe gitme… Hediyeleşme her kül-
türde ayrı bir gelenek ve ritüelle karşı-
mıza çıkıyor. Günümüzde dayanışma, 
yardımlaşma, itibar, ihsan gibi yönleri 
devam ediyor belki ama ikili ilişkilerde 
bir sevgi ifadesi, sevgi dili olarak öne 
çıkıyor. En azından biz o kısmında hiz-
met veriyoruz. Nasıl ki herkesin sevgi 
dili farklıysa hediye dili de farklı oluyor.

 

Elif: Evet, ben de hediyeleşmeyi bir 
sevgi dili olarak görüyorum. Sevgiyi 
ifade etmek, buzları kırmak, arada-
ki bağları güçlendirmek, hataları 
telafi etmek… Hediyenin manası 
temel olarak bu. Tabii bu, çok has-
sas yönleri olan bir konu. Çünkü 
hediyeler ister istemez bazı me-
sajlar da içerebiliyor. Mesela karşı-
nızdaki kişiye çok pahalı bir hediye 
almamalısınız. Kendisini borçlu, 
mahcup hissedebilir; kabul etmek 
istemeyebilir. Çok ucuz ya da kötü 
anlamlar çağrıştıran bir hediye de 
uygun olmaz. Her ikisi de nezaket-
sizlik olur. Yani sevgimizi nasıl ifade 
edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. 

Hediye seçerken çok kararsız ka-
labiliyoruz. Hele bazı insanlara 
hediye seçmek çok daha zor olu-
yor. Bize bu konuda verebilece-
ğiniz tavsiyeler var mı?

Eylül: Öncelikle “Ben neyden hoş-
lanırım?” yerine “O neyden hoşla-
nır?” diye sormalıyız. Bazen hediye 
verdiğimiz kişi paketi açınca “İnan-
mıyorum, nereden bildin, nasıl ak-
lına geldi?” diye şaşırır, çok sevinir. 
İşin güzelliği burada. Demek ki 
onun neye ihtiyacı olduğunu ya da 
neyi sevdiğini iyi gözlemleyebilmi-
şiz. Bu ister lüks bir teknolojik ürün 
olsun isterse de sıradan, gündelik 
hayatta kullanılan herhangi bir şey 
olsun; önemli olan karşıdaki kişide 
o hissi uyandırabilmek. Bazı insan-
lar madem para harcanıyor, bari bir 
ihtiyaç karşılansın, diye düşünüyor. 
Bu düşünceyi de mantıklı buluyo-
rum. Ama hediye tamamen ihtiyaç 
karşılamaya dönük bir şey de de-
ğildir. Kişiden kişiye değişir bu du-
rum. O nedenle hediye vereceğiniz 
kişiyi iyi gözlemlemeli, onun nasıl 
hediyeler verdiğine de bakmalısı-
nız.

You are trying to personalize both 
the gift wrap and the gift itself. 
What is the reason for this? 

Elif: People can buy more expensive gifts 
in other shops. But a gift with good pa-
ckaging gives you the feeling that "they 
thought about it before they buy it for 
me, they actually cared." The service pe-
ople actually receive from us is personali-
zation and care. Because people want to 
feel special and be remembered rather 
than given a gift. They like to know that 
the person actually thought about the 
gift and spared time for it. For this reason, 
when a customer comes to us, we imme-
diately ask questions about the person to 
whom the gift will go: Is it a woman? Is it 
a man? How old is he/she? What does he/
she like? What does he/she dislike? What 
is his/her profession? Does he/she have 
any hobby? Which colors does he/she 
like? What is your affinity? The answers to 
these questions are very helpful in choo-
sing and packaging the appropriate gift.

You are intertwined with people who 
give gifts due to your job. According 
to your observations, why is there 
such a thing as exchanging gifts and 
what does it mean for people?

Eylül:  Exchanging gifts is a notion 
that has been in our lives for centuries 
and shapes human relations.  We see 
gift exchanges between states and 
between families and not only among 
people. Marrying off, preparation of 
dowry, sending off soldiers, jewelry 
ceremonies at weddings, visiting a 
house or going to a guest house... Gift 
exchanging appears with a different 
tradition and ritual in every culture. 
Maybe today it's aspects of solidarity, 
cooperation, prestige, and benevo-
lence that may continue, but it stan-
ds out as an expression of love and a 
language of love in bilateral relations. 
At least we serve in that part. The gift 
language is also different just as ever-
yone's love language is different.

Elif: Yes, I also see gift exchange 
as a love language. Expressing 
love, breaking the ice, strengthe-
ning ties, making up for mista-
kes... That's basically what the gift 
means. Of course, this is a very 
sensitive subject. Because gifts 
can inevitably contain some hid-
den messages. For example, you 
should not buy a very expensive 
gift to the person you are suppo-
sed to buy a gift. He/she may feel 
owing, embarrassed and even may 
not want to accept it. A very che-
ap or suggestive gift would not be 
appropriate either. Both would be 
impolite. So we need to know how 
to express our love. 

We can be very indecisive when 
choosing a gift. Especially for 
some people it is much more 
difficult to choose a gift. Is the-
re any advice you can give us on 
this matter?

Eylül: First of all, we should ask 
“What does he like?” instead of 
“What do I like?” Sometimes when 
the person we gave the gift opens 
the package, "I don't believe it, how 
did you know, how did you think of 
it?" Here is the beauty of our job. It 
means that we have been able to 
observe well what he needed or 
liked. Whether it's a luxury tech-
nological item or anything used in 
ordinary, everyday life, the impor-
tant thing is to evoke that feeling 
in the other person. Some people 
think that if money is going to be 
spent anyway at least a need shall 
be met. I find this point of view 
logical. But a gift is not something 
that is completely aimed at mee-
ting needs. This varies from per-
son to person. For this reason, you 
should observe the person you are 
going to give gifts to, and look at 
what kind of gifts he or she gives.

“Paketleme çok şık 
ve özenli olmalı ama 

hediyenin önüne 
de geçmemeli. 

Paket beklentiyi çok 
yükseltirse hediyenin 

kendisi sönük 
kalabilir.”

Hediyeleşmek 
sevginin, paylaşmanın, 
değer vermenin en 
güzel ifadelerinden 
biri. Sözler, düşünceler, 
hisler hediyelerle 
cisimleşip sembolik 
hâle geliyor.

"Packaging should be very 
stylish and elaborate, but it 
should not overshadow the 

gift. If the package raises 
the expectation too high, the 
gift itself may become a bale 

beside the packaging.”

Exchanging gifts is one 
of the most beautiful 
expressions of love, 
sharing and value. Words, 
thoughts, feelings are 
embodied by gifts and 
become symbolic.
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Elif: Bence de lüks ve ihtiyaç kavram-
ları kişiden kişiye değişen şeyler. Bazı 
insanlar işe yarayan şeylere önem verir. 
Böyle birine süs eşyası aldığınızda “ne 
gerek vardı” diye düşünebilir. Gündelik 
hayatta kullanacağı bir mutfak robo-
tu ya da kulaklık onu daha çok mutlu 
edebilir. Bazı insanlar da ihtiyacı olma-
sa da aldığınız şeyi çok beğenebilir. Bir 
buket çiçekle ya da çikolatayla mutlu 
olabilir. Biraz o kişinin bakış açısına ve 
aranızdaki ilişkiye bağlı. Hediye vermek 
de hediye almak da başlı başına mutlu 
edici birer eylem. Gözlemlerimize göre 
hediye almayı seven kitle; eğitim, yaş, 
gelir seviyesi gibi kriterle birbirinden 
ayrışmıyor. Bazen bir öğrenci, bütçesi-
ni zorlayacak bir hediyeyi seve seve alır-
ken, zengin bir insan çok daha ucuz bir 
hediye alabiliyor. Yani hediye seçmek 
hem alan hem veren için çok fazla de-
ğişkeni olan, öngörülmesi zor bir konu.

Erkeklere hediye seçmek daha mı 
zor? 

Elif: Kadınlara kıyasla çok daha zor. Er-
keklere daha az hediye alınıyor. Erkek-
ler de karşılıklı olarak daha az hediye-
leşiyorlar. Kadınların hediye seçerken 
daha özenli olduğunu, daha ince dü-
şündüğünü gözlemliyoruz. Bir erkeğe 
hediye seçilecekse ilk olarak mesleği-
ni, hobisi olup olmadığını soruyoruz. 
Genellikle erkeklere “işe yarayacak” 
şeyler alınıyor. Teknolojik aletler, tuttu-
ğu futbol takımının forması ya da gi-
yim eşyası gibi.

Eylül: Müşterilerimizin %80’i kadın 
diyebilirim. Gözlemlerime göre erkek-
ler hediyeyi biraz lüzumsuz görüyor. 
“Onun yerine bir yemek ısmarlarız.” 
diye düşünüyorlar. Erkeklere alınacak 
şeyler de insanların zihinlerinde çok 
belli. Genelde cüzdan, kravat, tespih, 
saat ve teknolojik ürünler soruluyor. 
Ama kadınlar için çok daha uçsuz bu-
caksız bir alan var. Kadınlar güzel pa-
ketlenmiş ve içine not yazılmış bir çi-
kolatayla bile mutlu olabiliyor.

İnsanlar en çok hangi dönemde 
hediyeleşiyor?

Eylül: En çok yılbaşı, sonra sevgililer 
günü. Hatta erkek müşterilerimizin 
en çok sevgililer gününde geldiğini 
söyleyebilirim. Doğum günü hedi-
yesi de çok alınıyor. Ama doğum 
günleri genellikle kış aylarında kut-
lanıyor. Yazın doğanlara çok fazla 
doğum günü hediyesi alınmıyor. 
Yazın okullar kapalı, çalışanlar da 
yıllık izinde. Tabii tatil harcamaları 
da var. Dolayısıyla yaz çocukları ih-
mal ediliyor. Hatta bu durumu göz-
lemlediğimiz için yaz çocukları için 
bir çekiliş yapmıştık. Doğum gün-
leri unutulan kişiler “acıklı” hikâye-
lerini postumuzun altına yazdılar. 
Sonra aralarından bir çekiliş yapıp 
kazanan kişiye hediye gönderdik.

Elif: Pandemi zamanı da “geçmiş 
olsun” hediyeleri çok fazla gönde-
rildi. İnsanlar kısıtlamalar nedeniyle 
birbirine ulaşamıyor; bir şekilde te-
mas kurmak, aradaki bağı devam 
ettirmek istiyordu. Tabii öncelikler 
de değişmişti o zaman. Paketlerin 
içine maske, kolonya, bitki çayı, vi-
tamin, ev aktiviteleri koyuyorduk. 
Tabii şimdi bunlar o döneme göre 
çok azaldı.

Size paket yapmanız için getiri-
len ilginç hediyeler oldu mu?

Elif: Konser, etkinlik ya da uçak bi-
leti gibi hediyeler paketledik. Bebek 
tebriğinde takılacak bir altın getir-
mişlerdi. Onu bir pelüş ayıyla birlikte 
paketledik. Bir de kocaman bir ayı 
ve müzik aleti getirmişlerdir. Onları 
da büyük kolilerde paketlemiştik.

Eylül: Hatırladığım en özel hediye-
lerden biri kuş gözlem defteriydi. 
Bir müşterimiz defterin her sayfa-
sına kuş türlerini çizmiş. Çok uzun 
emek sarf edilmiş bir hediyeydi.  
Onu kuş desenli bir hediye paketi-
ne koyup göndermiştik.

Elif: I think the notion of luxury and 
need vary from person to person. Some 
people care about things which are fun-
ctional. When you buy ornaments for 
such a person, he may think "why did 
you bother." A food processor or headp-
hones that he will use in daily life may 
make him happier. Some people might 
like what you get, even if they don't need 
it. They can be happy with a bouquet of 
flowers or chocolates. It just depends on 
that person's point of view and the rela-
tionship between you and that person. 
Giving and receiving a gift is a pleasing 
action in itself. According to our obser-
vations, the people that likes to receive 
gifts does not differ from each other by 
criteria such as education, age, income 
level. While sometimes a student hap-
pily buys a gift that will push their bu-
dget, a wealthy person can get a much 
cheaper gift.  In other words, choosing a 
gift is a difficult subject to predict, with 
many variables for both the recipient 
and the giver.

Is it harder to choose gifts for men? 

Elif: A lot more difficult compared to 
women. Men receive fewer gifts.  Men 
also exchange gifts less often. We ob-
serve that women are more careful and 
think more meticulously when choosing 
gifts. If a gift is to be chosen for a man, 
we first ask whether he has a profession 
or a hobby. Usually, men receive "functi-
onal" things. Technological devices, such 
as the jersey of the football team he sup-
ports or clothing.

Eylül: I can say that 80% of our custo-
mers are women. According to my ob-
servations, men find the gift a little un-
necessary. They think like "We'll order a 
meal instead." The things to purchase 
for men are moreover exceptionally cle-
ar in people's minds, they are generally 
asked about wallets, ties, rosaries, wat-
ches and technological products. But 
there is a much broader field for wo-
men. Women can be happy even with 
a beautifully packaged chocolate with a 
note written on it.

When do people exchange gifts 
the most?

Eylül: Mostly New Year's Eve, then Valen-
tine's Day. I can even say that our male 
customers come mostly on Valentine's 
Day. Birthday gifts are also very popu-
lar. But birthdays are usually celebrated 
during the winter months. Those born 
in the summer don't receive too many 
birthday gifts. Schools are closed in the 
summer, and employees are on annual 
leave. Of course, there are also holiday 
expenses. Therefore, children born in the 
summer are neglected. We even made a 
lottery for the children born in summer 
since we observed this situation. People 
whose birthdays were forgotten wrote 
their "sad" stories under our post. Then 
we made a drawing lot among them 
and sent a gift to the winner.

Elif: During the pandemic, too many 
"get well soon" gifts were sent.  Peop-
le could not reach each other due to 
restrictions and they wanted to make 
contact somehow, to maintain the 
bond between them. Of course, pri-
orities have changed then. We were 
putting masks, cologne, herbal tea, 
vitamins, and home activities into the 
packages. Of course, these are many 
fewer now compared to that period.

Were there any interesting gifts brou-
ght to you for packaging?

Elif: We packaged gifts such as concert, 
event or flight tickets. One day, they 
brought a piece of gold to be given at the 
newborn ceremony. We packed it with 
a teddy bear. They also brought a huge 
bear and a musical instrument. We also 
packed them in big boxes.

Eylül: One of the most special gifts I 
remember was a birdwatching book. One 
of our customers drew bird species on 
every page of the notebook. It was a gift 
that was worked on a lot for a long time.  
We sent it in with a bird patterned gift 
box.

İnsanlar arasındaki 
bağların 

güçlenmesinde 
hediyeleşmenin 

önemi büyük.

Okur kardeşler 
yazın doğanlara 
çok fazla doğum 
günü hediyesi 
alınmadığını 
gözlemlemiş. 
Hatta bu nedenle 
yaz çocukları için 
bir hediye çekilişi 
düzenlemişler.

Exchanging gifts is of 
great importance in 

strengthening the bonds 
between people.

Okur sisters have 
observed that not many 
birthday presents are 
given to those born in the 
summer. For this reason, 
they even organized a 
giveaway for children 
who were born in the 
summer.
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Size hediye beğendirmek zor ol-
malı. Siz nasıl hediyeler almaktan 
hoşlanıyorsunuz? 

Elif: Aslında biz de herkes gibi düşü-
nülmekten, önemsenmekten hoşla-
nıyoruz. Yani her hediye güzeldir. Bize 
hediyeyi değil de paketi beğendirmek 
zor diyebilirim. Güzel paketlemelerle 
her gün meşgul olduğumuz için bir 
süre sonra gözümüz alışıyor. Bize farklı 
bir paketleme yaptırmak etrafımızda-
kiler için zorlaşıyor.

Hediye sektöründe kadınların öne 
çıktığını söyleyebilir miyiz?

Eylül: Tabii. Kadınların hediyeleşmeyi 
sevdiğini, hediye konusunda daha me-
raklı ve özenli davrandığını, empati ye-
teneğinin yüksek olduğunu biliyoruz. 
Bu nedenlerle kadınların hediye sektö-
ründe daha öne çıktığını söyleyebiliriz. 
Özellikle kermeslerde, pazar tezgâhla-
rında kadınların dizdiği boncukları, ta-
kıları, süs eşyalarını, hobi malzemelerini 
görüyoruz. Bunlar endüstriyel ürünlere 
nazaran çok daha kıymetli. Bir kere her 
biri benzersiz, özgün. Kadın bu ürüne 
sadece emeğini değil, vaktini ayırıyor. 
Yaratıcılığını katıyor. Üstelik ev ortamın-
da çoğu zaman sigortasız çalışıyor. Ama 
bizim ülkemizde el emeğiyse “ucuz ol-
malıdır” gibi yanlış bir algı var. Bu algıyı 
değiştirmemiz gerekiyor. El emeği ucuz 
değil, değerlidir. Hakkı ödenmelidir.

Biraz da gelecek hedeflerinizden 
bahseder misiniz?

Elif: Dükkânımızı daha merkezi bir 
yere taşımak isteriz. Kullandığımız 
ürünlerin çeşitliliğini arttırmak ve 
daha çok insana ulaşmak hedefimiz. 
Büyüdükçe doğa dostu niteliğimizi 
korumayı ve karbon izimizi daha da 
azaltmayı hedefliyoruz. Paket yapar-
ken kullandığımız atıkları daha da 
azaltmak isteriz. İnsanları daha fazla 
gülümsetmek, iyiliklere ve güzellik-
lere daha fazla vesile olmak. Kadın 
emeğine daha fazla destek vermek, 
daha yaratıcı işler yapmak isteriz. Ge-
lecek hedeflerimiz böyle şeyler.

It must be hard to make you feel like a 
gift. What kind of gifts do you like to 
receive? 

Elif: In fact, we like to be thought of and 
cared for, just like everyone else. That is to 
say, every gift is beautiful. I can say that it 
is difficult for us to make them like the pa-
ckage than the gift. After a while, our eyes 
get used to it, as we are busy with beau-
tiful packaging every day. It's getting har-
der for those around us to have us pack a 
different one.

Can we say that women stand out 
in the gift industry?

Eylül: Of course. We know that women love 
to give gifts, they are more curious and at-
tentive about gifts, and their empathy skills 
are high. For these reasons, we can say that 
women are more in the leading position in 
the gift industry. We see beads, jewellery, 
ornaments, and hobby supplies strung by 
women, especially at fairs and market stalls. 
These are much more valuable than indust-
rial products. First of all, each one is unique 
and original. The woman devotes not only 
her labor but also her time to this product. 
She adds her creativity to it. Besides, she 
works in home environment without insu-
rance. However, there is a misconception 
that handwork should be "cheap" in our 
country. We need to change this percepti-
on. Handwork isn't cheap, it is precious. We 
need to pay how much ever it costs.

Could you tell us a little about your 
near future goals?

Elif: We would like to move our shop 
to somewhere a little bit more central. 
Our goal is to increase the diversity of 
the products we use and reach more 
people. We aim to preserve our natu-
re-friendly nature and reduce our car-
bon footprint more, as we grow. We 
would like to produce less waste while 
we are wrapping up. To make people 
smile more and contribute more to go-
odness. We would like to support wo-
men’s labor more and do more creative 
work. Our future goals are basically this.

Elif: Hediye sektörü içinde biri olarak iti-
raf edeyim ki beni heyecanlandıran ve en 
fazla mutlu eden hediye bana yazılan bir 
mektubu okumaktır. Bir zarfı açmak ve 
bana hitaben elle yazılmış satırları oku-
mak en özel, en vakit ayırılmış, en düşü-
nülmüş hediyelerden biri. Hele bu mek-
tup PTT aracılığıyla gönderilmişse, posta 
kutusuna bırakılmışsa... Onu beklemek; 
faturaların, tanıtım broşürlerinin ara-
sında bulmak bile ayrı bir heyecan. Biz 
çocukken mektup arkadaşlarımız vardı. 
Her gün okuldan gelince posta kutusu-
nu kontrol ederdim. Onun verdiği hazzı 
bugün pek çok az şeyde bulabiliyoruz. 
Şu an yurt dışına giden arkadaşlarım 
“Gelirken ne getireyim?” diye soruyorlar. 
“Gittiğiniz yerlerden kart atın, yeterli.” di-
yorum. Bugün bile bu heyecana vesile 
olan PTT’ye çok teşekkür ediyorum.

Eylül: Mektuplaşmak gerçekten güzel 
bir alışkanlık ve çok özenli bir iletişim 
diliydi. Bugün o alışkanlığın azalmasıy-
la birlikte pek çok şeyin kaybolduğunu 
gözlemliyorum. İnsanlar mektuptan 
uzaklaşınca adres vermeyi bile unutma-
ya başladılar. Mesela paket gönderirken 
adres soruyoruz, “Şunun yanı, bunun 
karşısı…” diyor. Ya da konum atayım di-
yor. Sokağını, kapı numarasını karıştıran 
insanlar biliyorum. El yazısıyla yazılacak 
notlar için de bizden destek istiyorlar. 
Mektuplaştığımız yıllarda insanların ya-
zısı da yazılı ifadeleri de daha güzeldi. 
Ben de PTT Ailesi’ne geçmişten günü-
müze yaşamımıza kattığı güzellikler için 
teşekkür ediyorum.

Elif: As someone in the gift industry, I 
must confess that the gift that excites me 
and makes me happiest is reading a letter 
written to me. Opening an envelope and 
reading the handwritten lines addressed 
to me is one of the most special, time 
spent and thoughtful gifts. Especially if 
this letter was sent via Turkish Post or left 
in the mailbox... It is such a big excitement 
waiting for it, finding it among the bills, 
advertisement brochures. We had pen 
pals when we were kids. I used to check 
the mailbox every day when I came home 
from school. Today, we can find this ple-
asure in very few things. Friends of mine 
who go abroad right now asks "What 
should I bring when I come?" I say, "Just 
send me post cards from places you are 
at." I would like to thank Turkish Post for 
making this excitement even today.

Eylül: Exchanging letters was a really good 
habit and a very attentive communication 
language. Today, I observe that many thin-
gs disappear with the fading of that habit. 
As people started to use letter less and less, 
they began to forget to even give their add-
resses. For example, when we send a pac-
kage, we ask for the address, they say "Be-
sides this, in front of that..." Or they say, let 
me send my location. I know people who 
confuse their street, door number. They also 
ask us for support for handwritten notes. 
People's writing and written expressions 
were better in the years we exchanged let-
ters. I would also like to thank the Turkish 
Post Family for the beauty they have added 
to our lives from past to present.

"Benim İçin En Güzel Hediye,
Bana Yazılmış Bir Mektubu Okumaktır"
"The Most Beautiful Gift that I Have ever Received is to Read a 

Letter Written to Me"
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Çiçekler bazen tebrik, bazen özür, bazen şifa dileklerimizin ifadesi olarak kar-
şımıza çıkıyor. Bazen de âdet yerini bulsun diye… Her bir mesaja uygun olarak, 
farklı türlerde çiçekler hazırlanır ve onu uzatan elin sözüne söz katarak değerini 
her zaman korur. Haydi gelin, hayatımızın içine işlemiş olan bu kültürün yarat-
tığı ekonomik değere ve hareketlendirdiği farklı iş kollarına bir göz atalım. 

Flowers can be used as a greeting, an apology, or to express our wishes for healing. 
And, on occasion, for the sake of formality... Flowers of various types are prepared 
in accordance with each message, and they maintain their value by supporting the 
opinions of those who give flowers. Let us examine the economic value created by 
this culture, which has permeated our lives, as well as the various business lines it 
has mobilized.

MUTLULUĞUN
EKONOMİSİ

ÇİÇEKÇİLİK

Okan Özkartal

THE ECONOMY OF HAPPINESS: 
FLORICULTURE
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Günümüzde başlı başına bir sektör 
olarak varlığını sürdüren çiçekçili-
ğin ticarete konu olmasının yakla-
şık 120 yıllık bir geçmişe sahip ol-
duğu yaygın olarak kabul ediliyor. 
Bu ticari faaliyetin ilk olarak Uzak 
Doğu’da ortaya çıktığı ve daha son-
ra Avrupa’ya yayıldığı düşünülüyor. 
Yüksek düzeyde dikkat, özen ve 
bilgi gerektiren çiçekçilik alanında, 
bilgi birikimini muhafaza etmek ve 
geliştirmek için dünya çapında bir-
çok eğitim kurumu hizmet veriyor. 
Genel olarak özel kurumların yü-
rüttüğü eğitim faaliyetleri, yüzlerce 
kuruluş için varlık sebebi, binlerce 
uzman için düzenli istihdam kay-
nağı. Bu eğitim kurumları, her coğ-
rafyada olduğu gibi ülkemizde de 
uzmanlıklarını özgün ve engin bir 
kültür üzerine inşa etmiştir. 

Ülkemizde çiçekçilik kültürünün 
oldukça köklü olduğu söylenebilir. 
Osmanlı tarihi boyunca çiçekçili-
ğin merkezi konumundaki İstan-
bul’da 1850’lerden sonra gelişir. İs-
tanbul’da yüzyıllardır yapılan çiçek 
yetiştiriciliği, önemli bir gelenek ve 
kültür yaratmıştır.

It is widely acknowledged that flo-
riculture as a seperate sector has 
been subject to trade for approxi-
mately 120 years. This commercial 
activity is thought to have begun in 
the Far East and then spread to Eu-
rope. Many educational institutions 
around the world offer services to 
help students preserve and expand 
their knowledge in the field of flori-
culture, which requires a high level 
of attention, care, and knowledge. 
In general, private institutions' train-
ing activities are the reason for the 
existence of hundreds of organiza-
tions and a consistent source of em-
ployment for thousands of experts. 
These educational institutions have 
built their expertise on a distinct and 
profound culture in our country and 
across the globe.

It can be said that our country's flo-
riculture culture is deeply ingrained. 
It arose after the 1850s in İstanbul, 
which had long been the center of 
Ottoman floriculture. Flower culti-
vation, which has been practiced for 
centuries in İstanbul, has created an 
important tradition and culture.

İstanbul’un fethinden hemen sonra 
başlayan çiçek yetiştiriciliği, estetik 
bir değer taşıyarak mutluluk kayna-
ğı olmanın yanı sıra önemli bir şifa 
kaynağı olarak da var olmuştur. Os-
manlı’da toplum sağlığının önemli 
bir parçası olan şifacılar, çiçek ye-
tiştiriciliği sayesinde hastalıklara 
derman olmuş, çiçekçiliğin önemi-
ni pekiştirmişlerdir. Ayrıca Osmanlı 
kültüründe çiçek, çeşitli şerbet ve 
reçellerin yapımında kullanıldığın-
dan her hane için önemli bir besin 
kaynağı olmuştur. Kültürümüzde 
bu denli önemli olan çiçek yetişti-
riciliği, günümüzdeki anlamıyla ol-
masa da kısa sürede bir iş kolu hâ-
line gelmiştir. Sarayda ve toplumsal 
yaşamda çiçek o kadar önemsen-
miştir ki IV. Mehmet zamanında 
“Meclis-i Şukufe” ismiyle bir araştır-
ma enstitüsü kurulmuştur. 

Flower cultivation, which began 
shortly after the conquest of İstan-
bul, has an aesthetic value, and has 
long served as a source of healing 
as well as happiness. Healers, who 
were an important part of pub-
lic health in the Ottoman Empire, 
used flower cultivation to cure di-
seases, reinforcing the importan-
ce of floriculture. Furthermore, the 
flower was an important source of 
food for every household in Otto-
man culture, as it was used to make 
various sherbets and jams. Flower 
cultivation, which is so important in 
our culture, has quickly become a 
branch of activity, even if it does not 
play the same role as it does today. 
The flower was so important in the 
palace and social life that during 
Mehmet IV's reign, a research ins-
titute called "Meclis-i Şukufe" was 
established.

Osmanlı’da kurulan 
Meclis-i Şukufe’de 

yetiştiricilerin 
ürettiği laleler 

incelenirdi. 
Kusursuz olanlar bu 
akademi tarafından 

bir isme layık 
görülürdü. 

Süs bitkileri 19. 
yüzyılın sonu ve 20. 
yüzyılın başlarında 

kentleşmenin 
hızlanmasıyla 
ekonomik bir 

sektör olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Growers' tulips were 
examined in the 

Meclis-i Şukufe, which 
was established in 

the Ottoman Empire. 
This academy gave the 
flawless ones a name.

With the acceleration 
of urbanization 

at the end of the 
19th century and 
the beginning of 
the 20th century, 

ornamental plants 
developed as an 

economic industry.
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Çiçek yetiştiriciliği alanında büyük 
önem taşıyan çeşitli spreyler, kimya 
endüstrisi tarafından üretilir. Sak-
sıda yapılan yetiştiricilik için dünya 
çapında her yıl sayısız saksı üretilir 
ve satılır. Yapay çiçek üretimi plas-
tik ve boya endüstrilerini harekete 
geçirir. Sayısız tasarımcı bu sürece 
dâhil olarak eşsiz güzellikte ürünler 
ortaya çıkarır. Yetiştiricilik alanındaki 
önemli gelişmelerden biri olan “şok-
lama” yöntemi için kullanılan biyo-
lojik madde de kimya laboratuvarla-
rında üretilir.

Tüm dünyada büyük önem taşıyan 
çiçekçilik faaliyeti, dünya çapında 
her yıl düzenlenen onlarca fuar ve 
farklı alanlarla iş birliğine giderek 
bizleri mutlu etmeye devam ediyor.  

The chemical industry manufac-
tures a variety of sprays that are 
extremely important in the field of 
floriculture. Every year, millions of 
pots are manufactured and sold 
around the world for pot planting. 
The production of artificial flowers 
stimulates the plastics and paint 
industries. By participating in this 
process, countless designers create 
one-of-a-kind products. Chemical 
laboratories also produce the bio-
logical material used in the "quick 
freezing" method, which is one of 
the most significant developments 
in the field of cultivation.

The floriculture activity, which is 
very important all over the wor-
ld, continues to make us happy by 
collaborating in dozens of fairs held 
every year in various fields all over 
the world.

Böylesine zengin bir mirasa sahip 
olan Türkiye; uygun iklimsel ve coğ-
rafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı 
ve ucuz iş gücüne sahip olması gibi 
nedenlerle çiçekçilik alanında önemli 
avantajlara sahiptir. Hemen her kent-
te birçok çiçek mağazası varlığını 
sürdürmektedir. Çiçekçi esnafın var-
lığı hem istihdam yaratması hem de 
diğer iş kollarını hareketlendirmesi 
adına önemlidir. Sektörün talebi ne-
deniyle her yıl birçok renkte ve fark-
lı nitelikte, sayısız ambalaj kâğıdı ve 
kurdele satılmaktadır. Hazırlanan çi-
çeklerin teslimatı, sürekli hareket hâ-
linde olmayı gerektirdiğinden akar-
yakıt ve motorlu taşıtlar gibi farklı 
sektörleri harekete geçirir. Günümüz 
koşullarında, ticari faaliyete konu 
olan her alanda teknolojinin olanak-
ları artmıştır ve çiçekçilik, teknolojiyi 
en yaygın kullanan sektörlerden biri 
konumundadır. Bu gereksinim, çiçek 
satıcılarının çeşitli dijital ajanslarla iş 
birliğine gitmesini ve elektronik ti-
caret yapılabilen internet sitelerinin 
inşa edilmesini sağlar. Elektronik ti-
caret söz konusu olduğunda banka-
lar da çiçek satıcılığının yarattığı eko-
nominin bir parçası hâline gelir. 

Türkiye, with its rich heritage, has 
significant advantages in the field 
of floriculture due to its favorable cli-
matic and geographical conditions, 
proximity to market countries, and 
cheap labor force. Almost every city 
has a plethora of flower shops. The 
presence of florist tradesmen is criti-
cal for both employment generation 
and the activation of other business 
lines. Countless packaging papers 
and ribbons in a variety of colors and 
qualities are sold due to industry de-
mand every year. Since the delivery 
of prepared flowers necessitates 
constant movement, it stimulates 
various industries, such as fuel oil 
and motor vehicles. In today's wor-
ld, technological opportunities have 
expanded in every field that is the 
subject of commercial activity, and 
floriculture is one of the sectors that 
uses technology the most extensi-
vely. This requirement allows flower 
sellers to collaborate with various di-
gital agencies and create electronic 
commerce websites. When it comes 
to electronic commerce, banks be-
come a part of the economy created 
by the flower seller.

Ekolojisi ve coğrafi 
konumu itibariyle 
Türkiye, süs bitkileri 
üretiminde önemli 
bir potansiyele 
sahiptir. 
Because of its biology 
and topographical 
area, Türkiye has a 
significant potential 
in the creation of 
elaborate plants

Evlilik yıldönümü, 
anneler günü, 
Sevgililer Günü 
gibi önemli günlere 
verilen değerin 
artması kesme 
çiçek üretimini de 
artırmıştır.
The expansion in the worth 
given to significant days, 
for example, wedding 
commemoration, mother's 
day, Valentine's Day has 
additionally expanded the 
creation of cut blossoms.

ŞUBAT / FEBRUARY
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CONTACTLESS DELIVERY TO EVERY CORNER OF TÜRKİYE
TURKISH POST (PTT) ISSUES A COMMEMORATIVE
STAMP AND FIRST DAY COVER THEMED "REFLECTIONS"

PTT AŞ’DEN TÜRKİYE’NİN HER YERİNE TEMASSIZ TESLİM

PTT AŞ, evrensel posta sağlayıcısı 
olmasının verdiği görev bilinciyle 
geniş hizmet ağını Türkiye’nin her 
noktasına ulaştırıyor. PTT AŞ, bu 
kapsamda posta ve kargo hizme-
tinde âdeta rekor düzeyde teslimat 
gerçekleştirdi. Posta ve kargo tes-
limatında verileri paylaşan PTT AŞ, 
30 büyükşehirde 19 bin 142, 51 ilde 18 
bin 598 olmak üzere toplam 37 bin 
740 köy ve beldeye teslimat yaptı.

PTT AŞ, pandemiyle mücadele kap-
samında da çalışanların ve müşte-
rilerin sağlığını korumak amacıyla 
“Temassız Teslimat” uygulamasını 
geliştirerek 12 milyona yakın gönde-
riyi temassız bir şekilde adreslerine 
ulaştırdı. SMS ile gönderilen doğru-
lama koduyla yapılan temassız tes-
lim sayesinde alıcılar ve dağıtıcılar 
arasında kimlik, kâğıt, kalem gibi 
alışverişler engelleniyor. Hem tema-
sı en aza indiren hem de gönderi-
lerin daha hızlı ve güvenli şekilde 
teslim edilmesini sağlayan uygula-
manın 2020 ve 2021 yılında en çok 
kullanıldığı iller ise Ankara, İstanbul 
ve İzmir oldu.

Turkish Post brings its wide service 
network to every point in Türkiye 
with a sense of mission as a univer-
sal postal service provider. Turkish 
Post delivered mail and cargo servi-
ces at a record level within this sco-
pe. Turkish Post which shared the 
data for mail and cargo delivery, de-
livered a total of 37.740 villages and 
towns, 19.142 in 30 metropolitan ci-
ties and 18.598 in 51 provinces.

Turkish Post developed the "Conta-
ctless Delivery" application in order 
to protect the health of employees 
and customers within the scope of 
the struggle against the pandemic 
and delivered nearly 12 million ship-
ments to their addresses without 
contact. Thanks to the contactless 
delivery made possible with the ve-
rification code sent by SMS, identity 
card, paper, and pen exchanges are 
prevented between recipients and 
distributors. Ankara, İstanbul and 
İzmir were the provinces where the 
application was used the most in 
2020 and 2021, which both minimi-
zed the contact and ensured faster 
and safer delivery.

PTT AŞ’DEN YANSIMALAR KONULU 
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

POSTA VE KARGO TESLIMATINDA 
YENI NESIL ELEKTRIKLI ARAÇ DÖNEMI 

Türkiye’de posta ve kargo sektörünün her 
geçen gün gelişerek ve yenilenerek de-
vam etmesinde önemli bir rol oynayan PTT 
AŞ, elektrikli dağıtım araçlarıyla vatandaşa 
hizmet götürmeyi sürdürüyor. PTT AŞ, pi-
lot il  Ankara’da 5 elektrikli dağıtım aracıyla 
hem hava ve gürültü kirliliğinin azaltılma-
sına katkı sağlıyor hem de en dar sokakla-
ra bile gönderileri ulaştırabiliyor. Özel eği-
timli personelle birlikte, uygulamayı ülke 
geneline yaymayı amaçlayan PTT AŞ, 2030 
yılına kadar araç filolarının yüzde 40’ının 
elektrikli olmasını hedefliyor. 

Elektrikli araçların yanı sıra yine elektrik-
le çalışan scooterlar da PTT AŞ hizmet-
lerinde yaygın olarak kullanılıyor. PTT 
AŞ dağıtıcıları hem zamandan hem de 
enerjiden büyük tasarruf sağlayan sco-
oterlar ile trafiğe takılmadan daha hızlı 
bir şekilde teslimat gerçekleştiriyor. 

NEW GENERATION ELECTRICAL 
VEHICLE ERA IN MAIL AND CARGO 
DELIVERY 

Turkish Post which plays an important 
role in the development and renewal of 
the postal and parcel sector in Türkiye, 
continues to provide services to citizens 
with its electrical delivery vehicles. Tur-
kish Post contributes to the reduction of 
air and noise pollution with five electri-
cal delivery vehicles in pilot city Ankara 
and can deliver posts to even the alleys. 
Turkish Post, which aims to spread this 
application throughout the country with 
specially trained personnel, aims to have 
40% of its vehicle fleets powered by ele-
ctricity. 

In addition to electric vehicles, electrically 
powered scooters are also widely used in Tur-
kish Post services. Turkish Post distributors 
deliver faster without getting stuck in traffic 
with scooters that save both time and energy. 

PTT AŞ tarafından yansıma fotoğ-
raflarıyla hazırlanan “Yansımalar” 
konulu 2 adet anma pulu ile ilkgün 
zarfı 24 Şubat 2022 tarihinde teda-
vüle sunuldu. 2x5 TL (30 x 40 mm 
boyutunda) bedelli anma pulu, söz 
konusu pula ait 14 TL bedelli ilkgün 
zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait 
www.filateli.gov.tr web adresinde 
ve filateli cep uygulamasında satışa 
çıktı. Söz konusu filatelik ürünlerin 
satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi 
Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı 
No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adre-
sinde “Yansımalar 24.02.2022 ANKA-
RA” ibareli ilkgün damgası kullandı-
rılmaya başlandı.

The first day cover and 2 comme-
morative stamps themed "Reflec-
tions" were put up for sale on Feb-
ruary 21, 2022. The 2x5 TL (30 x40 
mm size) commemorative stamp, 
the first day cover of the aforemen-
tioned stamp with a price of 14 TL, 
went on sale at Turkish Post offices, 
on the Turkish Post www.filateli.gov.
tr and on the philately mobile app-
lication. On the same date as the 
sale of the aforementioned phila-
telic items, the first-day cover with 
the inscription of the “Reflections 
24.02.2022 ANKARA”  in the workp-
lace with the address "Pul Müzesi 
Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı  
No:13  Ulus Altındağ/ANKARA".
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BEING A PHILATELIST HAS NO AGE LIMIT
FİLATELİST OLMANIN YAŞI YOK

Dünyanın en eski koleksiyon çe-
şitleri arasında yer alan filateli (pul 
koleksiyonculuğu), günümüzde 
önemini hâlâ koruyor. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet 
veren PTT AŞ, yıl içerisinde anma 
pulu, sürekli posta pulu, resmî 
posta pulu, ilkgün zarfı, özelgün 
zarfı, özeltarih damgalı zarf, port-
föy, pul karnesi, posta kartı, maksi-
mum kart gibi koleksiyonerler için 
benzersiz birçok filatelik ürünü te-
davüle sunuyor.

Sirkeci Büyük Postane bünyesin-
de yer alan İstanbul PTT Müzesi ve 
Ankara’da PTT AŞ Genel Müdür-
lüğü bünyesinde yer alan PTT Pul 
Müzesi’nde tarihi posta pullarının 
yanı sıra birçok filatelik ürün sergi-
leniyor ve satışı yapılıyor.

Kültür elçisi pullar sayesinde, kendi 
ülkemiz ve diğer dünya ülkelerinin 
tarihi, coğrafyası, kültürü, önem-
li kişileri, doğası, hayvanlar alemi 
gibi sayısız konuda faydalı bilgiler 
edinilebiliyor. Pul koleksiyonculu-
ğu, kişinin uluslararası dostluklar 
kurmasına, genel kültür bilgisinin 
artmasına yardımcı oluyor.

SIZ DE FILATELIST OLABILIRSINIZ

Filatelist olmak isteyenler PTT AŞ 
iş yerlerine gelerek veya www.
filateli.gov.tr adresindeki abone-
lik işlemleri menüsünde yer alan 
abonelik formunu doldurarak baş-
vuruda bulunabilir. Formun daha 
sonra PTT AŞ’ye posta, faks ya da 
elden teslim yolu ile ulaştırılması 
veya taranarak filateli@ptt.gov.tr 
elektronik posta adresine ulaştırıl-
ması gerekiyor.

Başvurunun olumlu sonuçlanma-
sıyla birlikte, Filateli ve Abone İşleri 
Şubesi’nde abonelik hesabı açı-
lanlar, f ilatelik ürünleri adreslerine 
isteyebiliyor. Aboneler ürünlerini 
dilerse PTT AŞ iş yerlerinden de 
temin edebiliyor. Filateli ve Abo-
ne İşleri Şubesi, f ilatelik ürünleri 
yurt dışında yaşayan abonelere de 
gönderebiliyor.

Gerek internet üzerinden kredi 
kartıyla gerekse de abone olun-
duktan sonra Filateli ve Abone 
İşleri Şubesi’ne yazılı olarak baş-
vurmak ve bedelini ilgili hesapla-
ra yatırmak suretiyle, ülkemizin 
ve dünyanın her yerine filatelik 
ürünlerin satışı yapılabiliyor. Fila-
teli abonesi olmayanlar ise filatelik 
ürünleri, www.filateli.gov.tr web 
sitesi üzerinden, Genel Müdürlük 
bünyesindeki Filateli ve Abone İş-
leri Şubesi’nden ve PTT AŞ iş yerle-
rinden satın alabiliyor.

YOU CAN BE A PHILATELIST 
TOO

Those who want to become phi-
latelists must first apply by filling 
out the subscription form in Tur-
kish Post workplaces or in the sub-
scription processes menu at www.
filateli.gov.tr. The form should 
then be delivered to Turkish Post 
by mail, fax, hand-delivery, or 
scanned and sent to filateli@ptt.
gov.tr e-mail address. 

After the positive conclusion of 
the application, those who have a 
subscription account in Philately 
and the Subscriber Affairs Offices 
may request their philatelic pro-
ducts be shipped to their addres-
ses. Subscribers can also obtain 
their products from Turkish Post 
offices if they wish. Philately and 
the Subscriber Affairs Offices can 
also ship philatelic products to 
subscribers living abroad.

Philatelic products can be sold in 
Türkiye and all over the world by 
applying to the Philately and Sub-
scriber Affairs Offices in writing 
and depositing the price to the 
relevant accounts, both via credit 
card and after the subscription th-
rough the internet. Those who are 
not Philately subscribers can pur-
chase Philately products through 
the website www.filateli.gov.tr, 
from the Philately and Subscriber 
Affairs Office within the General 
Directorate, and from Turkish Post 
workplaces.

ÇOCUKLARIN GELIŞIMINE
PULLAR ILE KATKI SAĞLANIYOR

Pul koleksiyonculuğu, bireyleri 
araştırma yapmaya ve titiz çalış-
maya yönelten faydalı bir hobi 
olarak da görülüyor. Bu özelliğiyle 
birçok ülkede devlet tarafından 
desteklenerek okullarda ders ola-
rak okutuluyor. Şirketimizin Millî 
Eğitim Bakanlığına yaptığı başvu-
ru sonucu; 2008 yılında yapılan yö-
netmelik değişikliğiyle ilköğretim 
okullarında kurulabilecek eğitsel 
kollar listesine “Pulculuk Kulübü” 
de eklendi. Günümüzde birçok 
filateli gençlik ve çocuk derneği 
bulunurken, ulusal ve uluslararası 
pul sergilerinde “Gençlik Sınıfı” adı 
altında genç filatelistlerin koleksi-
yonları sergileniyor.

STAMPS CONTRIBUTE TO 
CHILDREN'S DEVELOPMENT

Philately is seen as a useful hobby 
that leads individuals to research 
and work meticulously. Philately 
is taught in many countries and 
is supported by the government 
due to this feature. The "Philately 
Club" was added to the list of edu-
cational branches that can be es-
tablished in primary schools with 
the amendment of the regulation 
made in 2008 as a result of our 
company's application to the Mi-
nistry of National Education. Whi-
le there are many philately youth 
and children's associations today, 
collections of young philatelists 
are exhibited under the name 
"Youth Class" in national and inter-
national stamp exhibitions.
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Philately (stamp collecting), one of 
the oldest collection types in the 
world, is still important today. Tur-
kish Post, which serves under the 
Ministry of Transport and Infrastru-
cture, offers many unique philate-
lic products for collectors, such as 
commemorative stamps, definitive 
stamps, official stamps, f irst-day co-
ver, special day covers, special date 
stamp covers, portfolios, stamp car-
ds, postcards, maximum cards.

In addition to historical postage 
stamps, many philatelic products 
are exhibited and sold in the Istan-
bul Postal Museum within the Sirke-
ci Grand Post Office and the Turkish 
Post Stamp Museum within the Ge-
neral Directorate in Ankara.

Useful information can be obta-
ined on countless issues such as 
the history, geography, culture, 
important people, nature and ani-
mal kingdom of our own country 
and other countries thanks to 
the cultural ambassador stamps. 
Stamp collecting helps a person 
establish international friendships 
and increase their knowledge of 
general culture.
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LETTER-WRITING COMPETITION ABOUT 
"CLIMATE CRISIS" FROM THE UNIVERSAL
POSTAL UNION

DÜNYA POSTA BİRLİĞİNDEN “İKLİM KRİZİ” 
KONULU MEKTUP YAZMA YARIŞMASI
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Dünya Posta Birliği (UPU) tarafın-
dan 1971 yılından bu yana düzen-
lenen Uluslararası Mektup Yazma 
Yarışması’nın bu yılki konusu “Etkili 
Birine İklim Krizi Hakkında Neden 
ve Nasıl Harekete Geçilmesi Gerekti-
ğini Anlatan Bir Mektup Yaz” olarak 
belirlendi.  Bu yıl 51’incisi düzenlene-
cek yarışmada mektup kültürünün 
canlandırılmasının yanı sıra genç-
lerin düşüncelerini net bir şekilde 
ifade etme becerisinin geliştirilmesi 
hedefleniyor. 

Türkiye’de PTT AŞ tarafından orga-
nize edilen yarışmaya katılacak olan 
9-15 yaş arası gençlerden dereceye 
girenlere, çeşitli ödüller verilecek. 
Yarışmaya katılan mektuplar; mek-
tubun yapısı, konuya bağlılık, yara-
tıcılık ve dilin kullanımı gibi kriterler 
göz önünde bulundurulak PTT AŞ 
yetkililerinden oluşan bir komisyon 
tarafından değerlendirilecek. Birinci 
seçilen mektup ülkemizi temsilen 
UPU’ya gönderilerek diğer ülke bi-
rincileriyle yarışacak. 

This year's topic of the Internatio-
nal Letter Writing Competition or-
ganized by the World Postal Union 
(UPU) since 1971 was determined 
as "Write a Letter to an Influential 
Person Explaining Why and How to 
Take Action on the Climate Crisis."   
The competition, which will be held 
for the 51st time this year, aims to 
improve the ability of young people 
to express their thoughts clearly, as 
well as to revive the letter culture. 

In the competition organized by 
Turkish Post in Türkiye, winners 
among the writers aged 9–15 will be 
awarded various prizes. The letters 
participating in the competition 
will be evaluated by a commission 
consisting of Turkish Post officials 
by considering the criteria such as 
the structure of the letter, commit-
ment to the subject, creativity and 
use of language. The selected letter 
will be sent to UPU on behalf of our 
country and will compete with the 
winners of other countries. 

BIRBIRINDEN DEĞERLI ÖDÜLLER

Dereceye giren 3 yarışmacıya PTT 
AŞ tarafından çeşitli ödüller verile-
cek. Bu kapsamda 1’inci olan yarış-
macıya 1500 TL ve kişisel pul albü-
mü, 2’nci olan yarışmacıya 1000 TL 
ve kişisel pul albümü, 3’üncü olan 
yarışmacıya ise 500 TL ve kişisel pul 
albümü hediye edilecek. UPU’nun 
ülke birincileri arasından yapaca-
ğı değerlendirme sonucunda ise 
1’inci olan yarışmacıya altın, 2’nci 
olan yarışmacıya gümüş ve 3’üncü 
olan yarışmacıya bronz madalyanın 
yanı sıra ilk üçe giren yarışmacılara 
katılım sertifikaları takdim edilecek. 
Altın madalya kazanan kişiye ayrıca 
İsviçre Bern’deki UPU Genel Mer-
kezi’ne bir gezi veya UPU’nun tak-
dirine bağlı olarak kararlaştırılacak 
alternatif bir ödül verilecek.  

SON BAŞVURU TARIHI 20 NISAN 
2022

Katılımcıların mektuplarını Türkçe 
ya da doğrudan İngilizce veya Fran-
sızca dillerinden birinde, 800 keli-
meyi aşmayacak şekilde kendi el 
yazılarıyla yazmaları gerekiyor. Mek-
tuplara çizimler de eklenebiliyor. Ya-
rışmaya katılmak isteyenlerin mek-
tupları ve gerekli belgeleri 20 Nisan 
2022 tarihine kadar PTT iş yerlerin-
den göndermeleri gerekiyor. Ülke-
mizi temsil edecek mektubun ka-
zananı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü 
mesai saati bitimine kadar www.ptt.
gov.tr internet sitesindeki Kurumsal 
başlığı altındaki “Güncel Duyurular” 
bölümünde ilan edilecek. Yarışmay-
la ilgili detaylar için www.ptt.gov.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

VALUABLE AWARDS

The first three letters will be awar-
ded various prizes by Turkish Post. 
So, the first-place winner will be 
awarded with 1500 TL, personal pos-
tal stamp album, the second-place 
winner will be awarded with 1000 TL 
and personal postal stamp album 
and the third-place winner will be 
awarded with 500 TL and personal 
postal stamp album.  After the eva-
luation among national champions, 
the UPU will award the winner with 
a gold medal, and the second and 
third will receive silver and bronze 
medals, respectively; and the top 
three of the winners will have their 
participation certificates.  The win-
ner of the gold medal will also re-
ceive a trip to UPU Headquarters in 
Bern, Switzerland, or an alternative 
award to be decided at UPU's disc-
retion will be given.  

THE DEADLINE FOR APPLICA-
TIONS IS APRIL 20TH, 2022

The participants are required to wri-
te their letters in Turkish or English 
or French and at a length not exce-
eding 800 words. Drawings can also 
be added to the letters. Those wis-
hing to participate in the competi-
tion are required to send letters and 
necessary documents from Turkish 
Post offices until April 20, 2022. The 
winner of the letter to represent our 
country will be announced in the 
"Current Announcements" section 
under the Corporate title on the 
website www.ptt.gov.tr until the end 
of working hours on Monday, May 2, 
2022. You can visit www.ptt.gov.tr for 
the details of the competition.
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Gurbet Demiroğlu

Tüm dünyada sevilen bir lezzettir çikolata. Fındıklısı, fıstıklısı, bademlisi… Binbir çeşi-
di var. Bazen içimizi ısıtan sıcak bir içecek bazen küçük bir pakette kocaman bir lezzet… 
Duyuları harekete geçiriyor, stresi azaltıyor ve mutluluk hormonu salgılattığı düşünü-
lüyor. Pastaların, tatlıların yapımında ve süslenmesinde kullanılıyor, en özel anların 
şahidi oluyor. Kısacası her an her yerde çikolata bizimle.

Chocolate is a favorite taste all over the world. With hazelnut, pistachio, almond… There are 
thousands of varieties of it. Sometimes it's a hot drink that warms our hearts, sometimes a 
huge taste in a small package… It is thought to activate the senses, reduce stress, and is sec-
reted the happiness hormone. It is used in the making and decoration of cakes and desserts, 
and it is the witness of the most special moments. In short, chocolate is with us anytime, 
anywhere.

•

Vazgeçilmez Enfes Bir Lezzet: 

Çikolata
An Indispensable Delicious Taste: 

Chocolate

ÇIKOLATANIN TARIHÇESI

Tarihi yaklaşık 3000 yıl öncesine 
kadar giden çikolatanın kökeni 
Mayaların da atası Olmeklere da-
yandırılıyor. Çikolata, Mayalarda ve 
Azteklerde zengin kesimin, savaş-
çıların ve kralların içeceği olarak tü-
ketilmesinin yanı sıra para olarak da 
kullanılıyordu. 1521’de İspanya, Mek-
sika’yı fethedip burayı kolonileştir-
dikten sonra İspanyol gemileri Mek-
sika’dan sadece altın değil çuvallar 
dolusu kakao tanesi de taşıdı. 

Çikolata, kakao çekirdeklerinin ku-
rutulması, kavrulup ezilmesinden 
sonra şeker kamışı, tarçın, anason 
tohumu, misk ve karabiber gibi 
tatlandırıcılar kullanılarak macun 
hâline getiriliyor ve sıcak suda eri-
tilerek içiliyordu. Aristokrat kadınlar 
arasında köpüklü çikolata içmek 
yaygınlaşmıştı. Çikolata İspanyollar 
için keyif verici bir madde, bir ilaç 
olarak görülüyordu. Ayrıca çikolata-
nın direnci arttırdığına ve yorgunlu-
ğu giderdiğine de inanılıyordu. Baş-
langıçta hastalıklara deva niyetine 
tüketilen çikolata kısa sürede tıpkı 
kahve ve çay gibi bağımlılık yarat-
tı. Böylelikle çikolata, Avrupa’da bir 
saraydan diğerine, bir manastırdan 
ötekine geçerek yolculuğunu sür-
dürdü. 17. yüzyılın başlarında İspan-
ya’dan ilk olarak İtalya’ya daha sonra 
Fransa, Avusturya ve İngiltere gibi 
ülkelere yayıldı. Ancak çok pahalı ol-
duğu için uzun yıllar boyunca aris-
tokratların tükettiği lüks bir besin 
olarak görüldü. Kahve gibi içecek 
olarak tüketilen çikolata Avrupa’da 
onun kadar etkili olamadı. 

THE HISTORY OF CHOCOLATE

The origin of chocolate is traced 
back to the Olmecs, the ancestors 
of the Mayans, about 3000 years 
ago. Chocolate was used as money, 
as well as consumed as a drink by 
the wealthy, warriors, and kings of 
the Mayans and Aztecs. After Spain 
conquered and colonized Mexico in 
1521, Spanish ships carried not only 
gold but also sacks of cocoa beans 
from Mexico. 

After drying, roasting, and crushing 
the cocoa beans, the chocolate was 
made into a paste with flavorin-
gs such as sugar cane, cinnamon, 
aniseed, musk, and black pepper, 
and then melted in hot water and 
drunk. Drinking foamy chocolate 
was common among aristocratic 
women. Chocolate was conside-
red a pleasure, a medicine for the 
Spanish. It was also believed that 
chocolate increases resistance and 
relieves fatigue. Chocolate, which 
was initially consumed as a cure for 
diseases, quickly became addictive, 
just like coffee and tea. Thus, choco-
late continued its journey through 
Europe, passing from one palace 
to another, from one monastery to 
another. It spread from Spain in the 
early 17th century, first to Italy, then 
to countries such as France, Austria, 
and England. Due to its high cost, 
it was regarded as a luxury food 
consumed by aristocrats for many 
years. In Europe, chocolate, which 
is consumed as a beverage like cof-
fee, was not as effective as coffee. 
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ÇIKOLATA OSMANLI’DA

Çikolatanın Osmanlı topraklarına ilk 
ne zaman geldiği kesin olarak bilin-
mese de İtalyan seyyah Gemelli Care-
ri’nin Osmanlı’ya çikolatayı getiren ilk 
kişi olduğu düşünülüyor. 17. yüzyılda 
Osmanlı’daki Katoliklerin tükettiği bir 
içecek olan çikolata, Türklerin yabancı 
olduğu bir tattı. Osmanlı mutfağında 
helva, baklava, lokum gibi tatlılar daha 
baskındı. Bu sebeple içecek olarak Os-
manlılarda çok fazla rağbet görmeyen 
çikolata, yiyecek olarak üretildikten 
sonra oldukça sevildi. Çikolata, tıpkı 
Avrupa’da olduğu gibi başlarda Os-
manlı’da da sadece sarayın ve saraya 
yakın kişilerin tükettiği bir yiyecekti. 
Sanayi Devrimi’nden sonra seri üreti-
len çikolata, zengin kesimin tükettiği 
besin olmaktan çıkıp ayaküstü atıştırı-
lan bir yiyecek hâline geldi.  

ÜRETIM AŞAMASI

• Kakao taneleri temizlenir.

• Kabukları kurutulur ve kavrulur.

•Harmanlama aşamasında keskin, 
güçlü ve yumuşak kakao tanelerinin 
oranları belirlenir. 
• Kakao tanelerinin iç kısımları ezilir, 
öğütülür ve çikolata hamuru elde 
edilir.
• Elde edilen çikolata hamuru mer-
dane yardımıyla ezilerek belirli bir in-
celiğe getirilir. 
• Pürüzsüz bir yüzey için özel maki-
nelerde çalkalanır. Kaliteli bir çiko-
lata elde etmek için çalkama işlemi 
uzun tutulmalıdır. 
• Çalkalama işlemi bittikten hemen 
sonra kaynatıcılar aracılığıyla çikola-
ta ısıtılır ve sıvı kıvama getirilir. 
• Temperleme işlemiyle kakao yağı-
nın eşit dağıtımı sağlanır. 
• Sıvı kalacak şekilde soğutulan çiko-
lata kalıplara dökülür. 
• Kalıplar ıslatıldıktan sonra çikolata-
lar kalıplardan çıkarılır. 

CHOCOLATE IN THE OTTOMAN 
EMPIRE

Although it is unknown when choco-
late first arrived in Ottoman lands, it is 
believed that Italian traveler Gemelli 
Careri was the first to bring chocola-
te to the Ottoman Empire. Chocolate, 
a beverage consumed by Catholics in 
the Ottoman Empire in the 17th cen-
tury, was an alien flavor to Turks. Des-
serts such as halva, baklava and Tur-
kish delight were more dominant in 
Ottoman cuisine. For this reason, cho-
colate, which was not very popular as 
a drink among the Ottomans, became 
very popular once it was produced as 
a food. Chocolate was a food that was 
only consumed by the palace and pe-
ople close to the palace in the Ottoman 
Empire, as it was in Europe. After the 
Industrial Revolution, mass-produced 
chocolate became a fast food rather 
than a food consumed by the wealthy.  

PRODUCTION STAGES

• Cocoa grains are cleaned.
• The peels are dried and roasted.
• The proportions of sharp, strong, 
and soft cocoa beans are determi-
ned in the blending stage. 
• The inner parts of the cocoa beans 
are crushed, ground, and chocolate 
paste is obtained.
• The obtained chocolate paste is 
crushed with the help of a roller and 
brought to a certain fineness. 
• It is shaken in special machines for a 
smooth surface. In order to obtain qu-
ality chocolate, the shaking process 
should be continued for a long time. 
• After the shaking process, the cho-
colate is heated using boilers and 
brought to a liquid consistency. 
• Equal distribution of cocoa butter 
is ensured with the tempering pro-
cess. 
• The chocolate, which has been co-
oled to keep it liquid, is poured into 
molds. 
• After the molds are wet, the choco-
lates are unmolded. 

Atölye / Workshop Atölye / Workshop

NASIL ÜRETILIR?

Çikolatanın temel bileşeni kakaodur.  
Kakao, Afrika ve Güney Amerika’da ye-
tişen kakao ağaçlarından elde edilir. 
Kakaonun yetişmesi için yükseklik, en-
lem ve nem faktörleri önemlidir. Kakao 
çekirdeklerinden elde edilen kakao, ye-
tiştiği iklim, toprak çeşidi ve yakınlarda-
ki bitki çeşitliliğinden etkilenir. Kakao 
çekirdekleri hasat sonrası karıştırma, 
inceltme, konçlama ve temperleme 
adı verilen temel aşamalardan geçer. 

HOW IS IT PRODUCED?

The main component of chocolate is 
cocoa.  Cocoa is obtained from cocoa 
trees that grow in Africa and South 
America. Height, latitude, and humi-
dity factors are important for growing 
cocoa. Derived from cocoa beans, co-
coa is affected by the climate in which 
it grows, the type of soil, and the plant 
diversity nearby. Cocoa beans go th-
rough basic stages called blending, 
refining, conching and tempering af-
ter harvest. 
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Temperleme işlemi 
kakao kristallerinin 
düzenli bir şekilde 
kristalize olmasını 
sağlar. Bu sayede 
çikolata çok daha 
parlak ve pürüzsüz 
hâle gelir.

Tempering ensures 
that the cocoa crystals 
form in a regular 
pattern. In this way, 
the chocolate becomes 
much brighter and 
smoother.



ÇEŞIT ÇEŞIT ÇIKOLATA 

Bitter Çikolata 

Siyah çikolata da olarak bilinen bit-
ter çikolata, diğer çikolata çeşitleri-
ne göre daha fazla kakao içerir. Bu 
yüzden tadı biraz acıdır. Hiç şeker 
barındırmaz ve diğer çikolatalara 
kıyasla daha az kakao yağı barındı-
rır. Bitter çikolatanın stresi azalttığı, 
beyne ve cilde faydalarının olduğu 
düşünülüyor. 

Sütlü Çikolata 

İçerisinde çok az miktarda kakao 
barındıran sütlü çikolata, diğer çi-
kolatalara kıyasla daha fazla şeker 
içerir. Süt tozuyla birlikte rengi açık 
kahverengine dönen sütlü çikolata 
kremalı bir tada sahiptir. 

Beyaz Çikolata 

İçerisinde kakao yoktur ancak kakao 
yağıyla çikolata tadı verilir. Diğer çi-
kolatalara kıyasla daha fazla süt ba-
rındırır ancak daha az mineral ve yağ 
içerir. Kafein uyarıcısı içerdiğinden 
çok fazla tüketilmemesi önerilir. 

Pralin

Pralin, fındık püresinin şeker, süt 
tozu, kakao, emülgatör gibi bileşen-
lerin karıştırılmasıyla elde edilen bir 
üründür. Robotta çekilerek pasta 
kremalarına, kek hamurlarına, süt-
laçlara konur. Ayrıca dondurmaların 
üzerine dökülür, kek ve pastaların 
kenarlarına sürülür. Pralin, dünya-
nın en iyi çikolatalarını üreten ülke-
lerin başında gelen Belçika’nın sim-
gesel lezzetlerinden biridir.

Madlen

Madlen özel günlerin vazgeçilmez 
lezzetlerinden biri. Bayramlarda, 
isteme törenlerinde, nişanlarda… 
Bu lezzetli çikolatayı her yerde gör-
mek mümkün. 

ASSORTED CHOCOLATE 

Dark Chocolate 

Dark chocolate, also known as bit-
ter chocolate, contains more co-
coa than other types. That's why it 
tastes a little bitter. It contains no 
sugar and less cocoa butter than 
other chocolates. Dark chocolate is 
thought to reduce stress and have 
benefits for the brain and skin. 

Milk Chocolate 

Milk chocolate, which contains very 
little cocoa, contains more sugar 
than other chocolates. Milk choco-
late, which turns light brown in co-
lor when mixed with milk powder, 
has a creamy taste. 

White Chocolate 

It does not contain cocoa, but a 
chocolate flavor is given with cocoa 
butter. It has more milk but fewer 
minerals and fat than other cho-
colates. It is recommended not to 
consume too much as it contains 
caffeine, a stimulant. 

Praline

Praline is made by combining ha-
zelnut puree with ingredients such 
as sugar, milk powder, cocoa, and 
an emulsifier. It is ground in the 
robot and then added to pastry 
creams, cake batters, and rice pud-
ding. It is also poured on ice cream 
and spread on the edges of cakes 
and pastries. Praline is one of the 
iconic flavors of Belgium, which is 
one of the countries that produces 
the best chocolates in the world.

Madlen

Madeleine is one of the indispen-
sable tastes of special days. Holi-
days, asking for the girl's hand in 
marriage ceremonies, engage-
ments... It is possible to see this de-
licious chocolate everywhere. 

Nerede Bulunur?

Pastaların, keklerin, kurabiyelerin 
ve poğaçaların en güzel tamam-
layıcısıdır çikolata. Bakkalda, mar-
kette, uçakta, vapurda, yol kenar-
larındaki benzinliklerde, otobüs 
terminallerinde kısacası aklınıza 
gelebilecek her yerde çikolata bul-
mak mümkün.  Fıstıklısı, bademlisi, 
sütlüsü… Bazen sıvı bazen katı. Her 
hâliyle muhteşem bir tat.

Where to find it?

Chocolate is the most beautiful 
complement to cakes, tarts, coo-
kies, and pastries. It is possible to 
find chocolate at the grocery store, 
the market, planes, ferries, roadsi-
de gas stations, and bus terminals; 
in short, anywhere you can think 
of.  With pistachio, almond, milk… 
Sometimes liquid, sometimes so-
lid. A wonderful taste in every way.

Atölye / Workshop Atölye / Workshop
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Firdevs Çağlar

Eski Arapça sözlüklerde “insanın sevdiği bir kişiye iyilik ve ikram olarak verdiği şey” 
anlamına gelen hediye, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası. Yeni ev alan veya yeni 
bir yere taşınan bir yakınımızı, arkadaşımızı ziyarete eli boş gidilmez bizim kültürü-
müzde. Ne hediye edeceğimizi kara kara düşündüğümüz bazen günlerce araştırıp ma-
ğaza mağaza dolaştığımız, internette pek çok siteyi ziyaret ettiğimiz, çoğu zaman “kli-
şe” hediyelerin ağına düşsek de özgün bir hediye bulduğumuzda havalara uçtuğumuz 
sancılı ama keyifli bir süreçtir hediye seçmek. Gelin en başa dönelim. Hediyeleşmenin 
kökenine doğru bir yolculuğa çıkalım.

A CULTURE EXTENDING FROM
VERVAIN TO NFT: GIFTING

MİNE ÇİÇEĞİNDEN NFT’YE UZANAN KÜLTÜR: 

HEDİYELEŞME

The gift, defined in old Arabic dictionaries as "something that a person gives as a favor 
or a treat to a loved one," is an essential part of our culture. In our culture, one cannot go 
empty-handedly to visit a relative or friend who has bought a new house or moved to a 
new place. Choosing a gift is a painful but enjoyable process in which we think brooding 
on what to gift, sometimes we search for days on end, visit many websites on the inter-
net, and often walk on air when we find an original gift, even if we sometimes fall prey to 
“cliche” gifts. Let's go back to the beginning. Let's take a journey to the origins of gifting.

•
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HEDİYELEŞMENİN TARİHİ

Tarihte ilk hediye neydi? İlk hediyeyi 
kim kime verdi? Bunlar kesin bir şekilde 
cevaplayamadığımız sorular ancak An-
tik Çağ meraklısı Fransız gezgin Jacob 
Spon’un “Hediyelerin Kökenine Dair” 
adlı eserinde belirtildiğine göre hediye 
sunma geleneği ilk olarak Roma Kral-
lığı’nın ilk dönemlerinde Pagan kültü-
rünün bir parçası olarak ortaya çıkmış.

Yine Jacob Spon’un çalışmasında be-
lirttiğine göre, Batı Roma Krallığı’nda 
yılbaşında ve özel günlerde saygının ve 
hürmetin bir nişanesi olarak toplumun 
önde gelen isimlerine Sağlık Tanrıça-
sı Strenia’nın ormanlarından toplanan 
mine çiçeğinin dalları takdim edilirdi. 
Toplum nezdinde sayılan ve sevilen bu 
isimler, kendilerine sunulan hediyeler-
den bitki çayı yaparak içerdi.

Latincede “yılbaşı ve bayram hediyesi” 
anlamına gelen “strena” ve “etrenne” 
sözcükleri ise hediyeleşmenin kökeni-
ne dair önemli bir ipucu. “Şifa” temen-
nisiyle sunulan bu hediyelere zamanla 
incir, hurma ve balın da eklenmesiyle 
hediyeleşme kültürü daha da çeşitli bir 
hâl almış. 

HISTORY OF GIFTING

What was the first gift in history? Who 
gave the first gift to whom? These are 
questions we cannot give a definite 
answer to, but according to the ancient 
French traveler Jacob Spon in his book 
"On the Origin of Gifts," the tradition of 
presenting gifts first emerged as a part 
of Pagan culture in the early Roman 
Kingdom.

According to Jacob Spon in his book, 
branches of verbena collected from the 
forests of Strenia, Goddess of Health, 
were presented to prominent figu-
res of the society as a token of respect 
and reverence, on New Year's Eve and 
on special days in the Western Roman 
Kingdom. These names, respected 
and loved by the society, drank herbal 
tea made from the gifts presented to 
them.

The Latin words "strena" and "etrenne", 
which mean "Christmas and holiday 
gift", are an important clue about the 
origin of gifting. When figs, dates, and 
honey were started to gift besides the-
se gifts, which were given in the hope 
of "healing," the gifting culture became 
more diverse. 

INTERESTING GIFTS IN HISTORY

Whether it is due to the fact that gif-
ting is an act born of Pagan culture is 
not known, it has evolved into a cere-
mony and has become an interstate as 
well as an interpersonal act over time. 

When we look at our cultural history, 
we see that the Ottoman period was 
the time when gifting between states 
increased the most. Since gift shop-
ping is so intense, it is possible to come 
across very interesting gifts during the 
period.

A rhino brought to Osman the Young 
in 1619 by Yadigar Ali, the ambassador 
of the Iranian Shah Abbas, was one of 
the interesting gifts presented to the 
Ottoman sultans. The rhino had arri-
ved in the capital with valuable items 
such as 100 camel loads of silk, four 
elephants, and wild animal skins. The-
se animals presented to the Ottoman 
sultans, were sometimes placed in Gül-
hane Park and sometimes in empty 
buildings from the Byzantines. 

Another interesting gift that has gone 
down in history is the alarm clock or-
gan that Queen Elizabeth I of England 
had specially built for the Ottoman Sul-
tan Murad III of the time and sent to 
Topkapı Palace. The 5-meter-long clock 
organ, completed in a year and a half 
by Thomas Dallam, arrived in Ottoman 
lands at the end of a months-long sea 
voyage aboard the ship Hector. The 
journey of the organ had taken so long 
that by the time the ship carrying the 
organ arrived in İstanbul, there was 
a new sultan on the Ottoman throne. 
Sultan Murad III had passed away and 
Mehmet III had ascended the throne. 
The clock organ, which was installed 
in the porch in front of the Chamber 
of Petitions in Topkapı Palace, was pre-
sented to Mehmet III, the Sultan of the 
time, with a brilliant ceremony, and the 
organ began to work as soon as the 
Sultan sat on the throne.

TARİHTEKİ İLGİNÇ HEDİYELER

Hediyeleşme, Pagan kültüründe do-
ğan bir eylem olması nedeniyle mi 
bilinmez, zamanla seremoniye bürün-
müş ve insanlar arası bir eylem olma-
nın yanı sıra devletler arası bir eyleme 
dönüşmüştür. 

Bizim kültür tarihimize baktığımızda 
ise özellikle Osmanlı dönemi devletler 
arası hediyeleşmenin en fazla artış gös-
terdiği dönem olarak karşımıza çıkıyor. 
Hediye alışverişi bu kadar yoğun olunca 
hâliyle dönem içerisinde oldukça ilginç 
hediyelere rastlamak da mümkün.

Osmanlı sultanlarına sunulan ilginç he-
diyelerden biri Genç Osman'a İran Şahı 
Abbas'ın elçisi Yadigâr Ali tarafından 
1619 senesinde getirilen bir gergedan. 
Gergedan payitahta, 100 deve yükü 
ipek, 4 fil ve vahşi hayvan postlarından 
oluşan değerli eşyalarla birlikte gelmiş-
ti. Osmanlı sultanlarına takdim edilen 
bu hayvanlar bazen Gülhane Parkı’na, 
bazen de Bizanslılardan kalma boş bi-
nalara konulurdu. 

Tarihe geçen ilginç hediyelerden bir di-
ğeri ise İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth’in, 
o dönemin Osmanlı Sultanı III. Murat 
için özel olarak yaptırdığı ve Topkapı Sa-
rayı’na gönderdiği çalar saatli orgdur. 
Thomas Dallam tarafından bir buçuk 
yılda tamamlanan 5 metre boyunda-
ki saatli org, Hector isimli bir gemiyle 
aylar süren deniz yolculuğu sonunda 
Osmanlı topraklarına ulaştı. Orgun yol-
culuğu o kadar uzun sürmüştü ki, orgu 
taşıyan gemi payitahta ulaştığında Os-
manlı tahtında artık yeni bir padişah 
vardı. Sultan III. Murat vefat etmiş, tah-
ta III. Mehmet geçmişti. Topkapı Sara-
yı’nda arz odası önündeki revakın içine 
kurulan saatli org, devrin padişahı III. 
Mehmet’e gösterişli bir törenle hediye 
edilmiş, Padişah tahta oturur oturmaz 
kurulu org çalışmaya başlamıştı.
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Hediye vermek ve 
hediyeye hediye 
ile karşılık vermek 
insanlar arasında 
dostluk ve sevgi 
bağını güçlendirir.

Giving and responding 
to a gift with a gift 
strengthens the bond 
of friendship and love 
between people.
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HEDİYE VE KÜLTÜR

Kültürel farklılıklar hediye verirken 
de karşımıza çıkar. İçinde yaşadı-
ğımız toplumun sosyal ve kültürel 
yönlendirmeleri hediye seçimle-
rimizde büyük role sahiptir. Hedi-
ye vermek farklı kültürlerde farklı 
amaçlar taşıyabilir. Örneğin Asya 
kültürlerinde hediye vermek karşı-
lıklı olurken Batılılarda yanlış anla-
şılabilir. 

Verilen her hediye, bir iletişim yön-
temidir ve kültürel değerleri ta-
nımlamamızı sağlar.   Modern top-
lumlarda hediye seçiminde bireyin 
kişisel özellikleri etkili olur. Birey-
selliği, eşsizliği, özgürlüğü önem-
seyen Batı kültürü ve sosyal uyum 
ve toplumsal düzeni öne çıkaran 
Doğu Asya kültürlerinde hediye se-
çiminde bireyler farklı davranışlar 
sergiler.

GIFT AND CULTURE

When it comes to gift-giving, there 
are also cultural variations to consi-
der. Our gift selections are heavily 
influenced by the social and cultu-
ral inclinations of the culture we live 
in. In various cultures, giving a gift 
can have a variety of reasons. Giving 
presents, for example, is reciprocal 
in Asian cultures but might be mis-
construed by Westerners. 

Every gift is a kind of communica-
tion that helps us define cultural 
values. The choosing of presents in 
modern civilizations is influenced 
by the individual's personal qua-
lities. Individuals choose presents 
differently in Western cultures that 
value individuality, originality, and 
freedom, and in East Asian socie-
ties that value social harmony and 
social order.

KİŞİYE ÖZEL HEDİYELER

Kişiye özel hediyeler deyince aklı-
mıza sevdiklerimizin ismini yazdır-
dığımız kupalar, kahve termosları 
duvar saatleri, kalemler, çikolata 
kutuları, isimlerin kazındığı kolye-
ler, birlikte çektirdiğimiz fotoğrafla-
rın basılı hâllerini küçük mandallar 
ve keten bir iple aynı kutuya koy-
duğumuz hediyeler geliyor. Temin 
etmenin bir tık uzağımızda ve bu 
kadar kolay olduğu hediyeler de 
sevdiklerimizi özel hissettirebilir. 

El emeği göz nuru, yeteneğimize, 
ilgi alanımıza göre  özenle hazırla-
dığımız hediyeler de insanları mut-
lu eder. Hediye vermek istediğimiz 
kişi için özel bir yemek veya tatlı 
yapmak, belki bir şeyler karalamak, 
belki ahşaptan sanat eserleri çıkar-
mak… Hiç el becerimiz yoksa bir sü-
redir sözünü ettiği ama ertelediği 
eşyaların eline geçmesini sağlamak 
da özel bir hediye olabilir.

GELECEĞİN ARMAĞANI: NFT

Dijital bir ürünü eşi benzeri olma-
yan kendine özgü bir forma sok-
mak olarak tanımlayabileceğimiz 
NFT’yi (Non - Fungible Token) bir 
sözleşme olarak da düşünebiliriz. 
Eşi benzeri olmayan tekil bir değeri ifa-
de eden NFT, ilk olarak gündemimize 
Beeple ismini kullanan bir grafik tasa-
rımcının Everdays: The First 5000 Days 
(İlk 5000 Gün) adlı eserinin Mart 2021’de 
69,346,250 dolara satılmasıyla girdi.

Dudak uçuklatan bu rakam karşı-
sında birçoğumuz “Buna bu kadar 
para verilir mi?” diye düşünsek de 
eserin zaman içinde nasıl değer 
kazanacağını ilerleyen yıllarda gö-
receğiz. Bu eser, asıl adı Mike Win-
kelmann olan grafik tasarımcının 
2007 yılından 2020’ye kadar 13,5 yıl 
boyunca her gün yaptığı tasarım-
lardan seçerek meydana getirdiği 
bir kolaj esasında.

PERSONALIZED GIFTS

When we think of personalized gifts, 
we think of mugs, coffee thermoses, 
wall clocks, pens, chocolate boxes, ne-
cklaces with engraved names, gifts 
that we put in the same box with small 
clothespins and a linen string, and 
printed versions of the photographs 
we took together. Gifts that are just a 
click away and so easy to provide can 
also make our loved ones feel special. 

Gifts that we carefully prepare ac-
cording to our handmade skills 
and interests also make people 
happy. Making a special meal or 
dessert for the person we want to 
give a gift, maybe scribbling somet-
hing or making works of art out of 
wood… If we don't have any manual 
skills, it can be a special gift to have 
the items that he has been talking 
about for a while but postponed.

GIFT OF THE FUTURE: NFT

NFT (Non - Fungible Token) that 
can be defined as putting a digital 
product in a unique and one-of-a-
kind form, can also be thought of 
as a contract.  Expressing a unique 
and singular value, NFT first ente-
red our agenda with the sale of the 
work Every day: The First 5000 Days 
by a graphic designer using the ni-
ckname Beeple for $69,346,250 in 
March 2021.

In the face of this astounding num-
ber, many of us thought, "Is this 
worth this much?" but we would 
see how the work would raise in va-
lue in the coming years. This work 
is actually a collage created by the 
graphic designer, whose real name 
is Mike Winkelmann, from the de-
signs he made every day for 13.5 ye-
ars from 2007 to 2020.
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Son yılların en 
ilgi çekici dijital 
verilerinden biri 
olan NFT ile dijital 
varlıklarınızı 
değerlendirebilir 
ya da yeni 
koleksiyonlar 
edinebilirsiniz.

One can evaluate 
his digital assets 
or acquire new 
collections with 
NFT, one of the most 
interesting digital 
data of recent years.
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Kripto para birimlerinin kullandığı 
teknolojik altyapının, sanat eserle-
rinin veya koleksiyonların özgün-
lüğünü tescil etmede kullanılması 
olarak da ifade edebileceğimiz NFT 
değiştirilemez “token” anlamına 
geliyor çünkü bu tokenlar birbiri ile 
takas edilmiyor yani el değiştiremi-
yor. Bu dijital varlıkların orijinaline 
başka hiç kimse sahip olamıyor. Di-
jital ortamda hazırlanan bu eserin 
satışı ise dünyanın önde gelen mü-
zayede kurumlarından Christie’s 
Müzayede Evi’nde 11 Mart 2021’de 
düzenlenen açık artırma ile yapıldı. 
Eserin bedeli ise esere yakışır bi-
çimde dijital ortamda kripto para 
ile ödendi. İlerleyen zamanlarda 
NFT’nin en özgün ve özel hediyeler 
arasına girmesi işten bile değil. 

Bildiğimiz kadarıyla mine çiçeğinin 
dallarıyla başlayan hediyeleşme se-
rüveni; zaman içinde çok farklı bir 
yere gitmiş, dallanıp budaklanmış, 
çeşitlenmiş ve kültürün vazgeçil-
mez bir unsuru hâline gelmiştir. 
Türk kültür tarihinde ise özellikle 
Osmanlı dönemininin hediyeleş-
menin zirve yaptığı, zaman zaman 
oldukça ilginç hediyelerin alınıp ve-
rildiği bir dönem olduğunu biliyo-
ruz. Bayramı, seyranı, düğünü, sün-
neti, doğum günü, yıl dönümleri, 
küresel özel günler derken günü-
müzde birçok şey gibi hediyeleş-
mek de dijital dünyanın bir parçası 
hâline gelmiş durumda.

NFT, which can also be defined as 
the use of the technological inf-
rastructure used by cryptocurren-
cies, to register the authenticity of 
works of art or collections, means 
an unchangeable “token” because 
these tokens cannot be exchan-
ged with each other, that is, they 
cannot change hands. No one else 
can own the original of these digi-
tal assets. This work, which was cre-
ated in a digital environment, was 
auctioned off on March 11, 2021, at 
Christie's Auction House, one of 
the world's leading auction houses. 
The work was paid for with crypto 
money in a digital environment 
worthily with the work. It is easy 
for NFT to become one of the most 
unique and special gifts in the fu-
ture. 

As far as we know, the gifting jour-
ney began with the branches of 
vervain and progressed to a very 
different place, branching out, di-
versified, and becoming an essen-
tial element of culture. We know 
from the history of Turkish cultu-
re that the Ottoman period was 
a time when gift giving was at its 
peak, and that very interesting 
presents were given from time to 
time. Holidays, ceremonies, wed-
dings, circumcisions, birthdays, 
anniversaries, and global special 
days... Gifting, like many other thin-
gs, has become a part of the digital 
world.
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Open-Air Museum: 
Denmark

AÇIK HAVA 
MÜZESİ: 

DANİMARKA

Kayahan Demir

One of the happiest counties of the world, Denmark, according to a country with a 
population of about 6 million, the fact that it has countless cultural legacies makes 
it one of the countries that should be preferred more in terms of tourism. Be sure 
that Denmark is a country that deserves the phrase "Open-Air Museum"...

Dünyanın en mutlu ülkeleri arasında yer alan Danimarka, yaklaşık 6 milyon 
nüfusa sahip bir ülkeye göre sayısız güzellikte kültürel mirasa sahip, turistik 
açıdan daha çok tercih edilmesi gereken ülkelerin başında geliyor. Emin olun, 
“Açık Hava Müzesi” tabirini fazlasıyla hak eden bir ülke, Danimarka...
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Danimarka, İskandinav ülkelerinin 
en güneyinde yer alıyor. “Danimarka” 
ismine bir de “Krallığı” ifadesini ekle-
diğimizde meşhur Faroe Adaları ile 
Grönland da bu ülkenin özerk bölge-
leri olarak bir parçası hâline geliyor. 
Özellikle başkent Kopenhag’da o 
kadar gezilecek güzellikte yer var ki 
anlatılmaz yaşanır diyebilirim. Belki 
nüfusun az olmasından dolayı olsa 
gerek şehrin her noktasında muaz-
zam bir düzen göze çarpıyor. 

EN IYI KORUNMUŞ RÖNESANS 
SU ŞATOSU: EGESKOV ŞATOSU

Benim özellikle gotik mimariyle inşa 
edilmiş yerler çok hoşuma gider. Mu-
hakkak korku gerilim romanlarına veya 
filmlerine ilgi duyanlar da benim gibi 
düşünüyorlardır. İşte, Rönesans şatosu 
olarak da bilinen Egeskov Şatosu tam 
da böyle bir yer... Âdeta bir korku filmin-
den çıkıp yeryüzüne konmuş gibi bir 
havası olan bu şato, Danimarka’nın Fyn 
Adası’nın güneyinde bulunuyor. Aynı za-
manda dünyanın en büyük bambu labi-
renti bahçesine sahip olan Egeskov Şa-
tosu, 1554 yılında Frands Brockenhuus 
tarafından inşa edilmiş. Danimarka’ya 
yolunuz düşerse ilk uğramanız gereken 
yer lerin başında geliyor bu kadim şato... 

MIMARLIK HARIKASI: 
ROSENBORG KALESI

Her ne kadar Rönesans, korku ve 
polisiye edebiyatlarını ikinci plana 
düşürmüş olsa da Danimarka’da o 
dönemlere ait birçok gotik mimariyle 
inşa edilmiş yapı görmek mümkün... 
Bu yerlerden biri de Rosenborg Kalesi... 
400 yıllık bir geçmişe sahip olan bu 
kale, 17. yüzyılda o dönemin İskandinav 
Kralı 4. Christian tarafından yaptırılmış 
ve ziyarete 1838 yılında açılmış. Burada 
mücevherlerden tutun da sanat 
eserlerine kadar birçok koleksiyon 
sergileniyor. Ayrıca birçok konsere 
ve etkinliğe ev sahipliği yapan bir 
mimarlık harikası, Rosenborg Kalesi...

ARCHITECTURAL WONDER: 
ROSENBORG CASTLE 

Although the Renaissance 
pushed horror and detective 
literature to the margins, many 
gothic buildings from that era 
can still be found in Denmark... 
Rosenborg Castle is one of these 
buildings... This castle, which 
has a history of 400 years, was 
built in the 17th century by  the 
Scandinavian King Christian IV 
of that period and opened to 
the public in 1838. Many collec-
tions are exhibited here, from 
jewelry to artwork. Rosenborg 
Castle, an architectural wonder, 
also hosts many concerts and 
events...

Denmark is located in the south-
ernmost of the Scandinavian coun-
tries. When we add the expression 
"Kingdom" to the name "Denmark", 
the famous Faroe Islands and 
Greenland also become part of this 
country as autonomous regions. 
Especially in the capital, Copenha-
gen, there are so many beautiful 
places to visit that I can say that 
they are indescribable. Perhaps 
because of the low population, the 
magnificent order in every part of 
the city draws attention. 

THE BEST-PRESERVED RENAIS-
SANCE WATER CASTLE: EGESKOV 
CASTLE

I especially like places built with 
gothic architecture. Those who 
enjoy horror-thriller novels or films 
surely think like me. Egeskov Cas-
tle, also known as the Renais-
sance castle, is just such a place... 
This castle, which has the feel of 
something out of a horror film, is 
located in the south of Denmark's 
Fyn Island. Egeskov Castle, which 
also has the world's largest bam-
boo labyrinth garden, was built by 
Frands Brockenhuus in 1554. If you 
happen to pass by Denmark, this 
ancient castle should be one of the 
first places you visit...
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EGESKOV ŞATOSU
EGESKOV CASTLE

ROSENBORG KALESİ
ROSENBORG CASTLE
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Egeskov Şatosu, 
Danimarka'nın 

en büyük ve 
uluslararası 

alanda en çok 
tanınan cazibe 

merkezlerinden 
biridir.

Egeskov Castle is one of 
Denmark's largest and 

most internationally 
recognized attractions.
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YUVARLAK KULE: RUNDETAARN

Şimdi amatör olarak uzay bilimiyle il-
gilenen ya da gök bilimci okurlarımıza 
vereceğim müjdeye geldi sıra... Mu-
hakkak bu kadim bilimle ilgilenenler 
Rundetaarn ismini bir yerlerden duy-
muşlardır. Burası Rosenborg Kale-
si’ne yaklaşık 1 km mesafede yer alan 
Avrupa’nın en eski gözlemevlerinden 
biri... Gözlem kulesi olarak da bilinen 
Rundetaarn, yapımı 7 yıl sürmüş olup 
ülkenin en önemli Rönesans eserle-
rinden biri olarak gösteriliyor. Öyleyse 
Kopenhag’ın panoramik manzarasını 
bizzat gözleriyle görmek isteyenleri 
Rundetaarn gözlem kulesine alalım!

KOPENHAG’IN SIMGESI: KÜÇÜK 
DENIZ KIZI 

Kopenhag’ın başka bir önemli sim-
gesine geliyoruz. Şehrin Langelinie 
Limanı’nda bulunan, Hans Christian 
Andersen’in “Küçük Deniz Kızı” ma-
salından ilham alınarak tasarlanan 
Küçük Deniz Kızı Heykeli’ni söylemez-
sek olmaz. Heykeltıraş Edvard Eriksen 
tarafından bronzdan yapılan heykelin 
o kadar etkileyici bir görünümü var ki 
sırf bundan dolayı bile mutlaka görül-
mesi gereken yerlerin başında geliyor. 

RENKLI VE BÜYÜLEYICI:
NYHAVN

Hayatınızda hiç legodan yapılmış ev-
ler gördünüz mü? Evet, muhtemelen 
küçük boyutlarda çok kereler gör-
müşsünüzdür ama ülkenin en renkli 
liman bölgelerinden biri olan Ny-
havn’da bu legodan evlerin çok daha 
büyüklerini göreceksiniz! Hem de her 
biri rengârenk! Uzaktan baktığınızda 
tıpkı lego evleriyle örülü gibi görünen 
bu bölge başkent Kopenhag’da yer 
alıyor. Elbette burada sadece ev yok... 
Restoranları, kafeleri ve daha birçok 
alışveriş noktasıyla oldukça cazibeli 
bir yer Nyhavn. Ayrıca şehrin en çok 
ziyaret edilen yerlerinden de biri... 

KRALIYET YAŞAMI: AMALIEN-
BORG SARAYI

Nyhavn’ın arka tarafına doğru iler-
lediğinizde muazzam güzellikte bir 
saray karşılayacak sizi... Son Kraliçe 
Ingrid’in 2000 yılında ölene kadar ya-
şadığı Amalienborg Sarayı, büyük bir 
meydanda sekizgen yapılar toplulu-
ğu olarak inşa edilmiş. Günümüzde 
parlamento binası olarak kullanılan 
binanın önünde kraliyet ailesinin 
simgesi olan üniformalı askerler gör-
meniz mümkün.

COLORFUL AND FASCINATING:
NYHAVN

Have you ever seen houses made of 
lego in your life? Yes, you've probab-
ly seen it in smaller sizes before, but 
in Nyhavn, one of the country's most 
colorful port areas, you'll see much 
larger versions of these Lego houses! 
What's more, each one is colorful! This 
region, which looks like it is built with 
Lego houses when you look from afar, 
is located in the capital city of Copen-
hagen. Of course, there are not only 
houses here... With its restaurants, ca-
fes and many other shopping points, 
Nyhavn is a very attractive place. It is 
also one of the most visited places in 
the city...

ROYALTY LIFE: AMALIENBORG 
PALACE

At the back of Nyhavn, a magnifi-
cent palace awaits you... Amalien-
borg Palace, where the last Queen 
Ingrid lived until her death in 2000, 
was built as a series of octagonal 
structures on a large square. Soldiers 
in uniform, the royal family's symbol, 
can be seen in front of the building 
that is now used as the parliament 
building.

THE ROUND TOWER:
RUNDETAARN

Now it's time for the good news, whi-
ch I'll share with our readers who are 
interested in space science or who are 
astronomers... Those interested in this 
ancient science must have heard of 
Rundetaarn. This is one of Europe's ol-
dest observatories, located about 1 km 
from Rosenborg Castle... Rundetaarn, 
also known as the observation tower, 
took 7 years to build and is regarded 
as one of the most important Renais-
sance monuments of the country. So, 
let's take those who want to see the 
panoramic view of Copenhagen with 
their own eyes to the Rundetaarn ob-
servation tower!

SYMBOL OF COPENHAGEN: THE 
LITTLE MERMAID

Now, we will talk about another impor-
tant symbol of Copenhagen. It wouldn't 
be wrong to mention the Little Merma-
id Statue, inspired by Hans Christian 
Andersen's "The Little Mermaid" fairy-
tale, located in the city's Langelinie Har-
bor. The statue, made of bronze by the 
sculptor Edvard Eriksen, has such a fas-
cinating appearance that it is one of the 
must-see places for only that reason.
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Amalienborg Sarayı, 
eşsiz güzellikte 
bir mimari eser 
olmasının yanı 
sıra 200 yıldan 
fazla bir süredir 
kraliyet ailesini 
ağırlamaktadır.

Apart from being a 
magnificent piece 
of architecture, 
Amalienborg Palace 
has been home to the 
royal family for almost 
200 years.
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EĞLENCE PARKI TIVOLI
BAHÇELERI

Akvaryumları, suni gölleri, oyun 
alanları ve muazzam restoranla-
rıyla meşhur Tivoli Bahçeleri’ni de 
unutmamak gerek. 1843 yılından 
beri hizmet veren Tivoli Bahçeleri, 
Kopenhag’ın şehir merkezine ol-
dukça yakın bir konumda yer alı-
yor. Rengârenk bahçeleri ve harika 
yapılarıyla dikkat çeken parkın mi-
marisinin Asya’dan esinlenildiği gö-
rülüyor. Burada her yaştan gezgin 
görmeniz kuvvetle muhtemel... 

VIKING KÜLTÜRÜNÜN IZLERI

Danimarka, soğuk havasından do-
layı çok tercih edilen bir ülke ol-
mayabilir. Ancak kültürel tarihle 
harmanlanmış Viking kültürünün 
izlerini taşıyan müzeleri ve doğal 
güzelliğiyle mutlaka içinizi ısıta-
caktır. Büyük bir çoğunluğu adalar 
üzerinde yer alan ülkenin tarihine 
baktığımızda Vikinglerin ne kaadar 
etkili olduğunu görüyoruz. Nasıl ki, 
İstanbul Osmanlı Devleti’nin izlerini 
taşıyorsa, Kopenhag da Viking kül-
türüyle özdeşleşmiş bir şehir... 

KORUNMUŞ BIR BALIKÇI KÖYÜ: 
DRAGØR

Bir balıkçı köyü olan Dragør’da Vi-
king döneminden kalma evler gö-
receksiniz. Sarı duvarlara ve değişik 
renkli kapılara sahip evleri gördü-
ğünüzde kendinizi bir masalın içine 
düşmüş gibi hissedeceksiniz. Keş-
finizi tamamladıktan sonra deniz 
kenarındaki restoranların birinde 
somon balığı yemeyi unutmayın! 
Emin olun, bu aktivite size tüm yor-
gunluğunuzu unutturacak.

AMUSEMENT PARK TIVOLI GAR-
DENS

Not to forget the famous Tivoli Gar-
dens with its aquariums, artificial la-
kes, playgrounds, and magnificent 
restaurants. Tivoli Gardens, which 
have been in service since 1843, are 
located near the city center of Co-
penhagen. The architecture of the 
park, which draws attention with 
its colorful gardens and wonderful 
buildings, seems to be inspired by 
Asia. You are highly likely to see tra-
velers of all ages here...

TRACES OF VIKING CULTURE
Denmark may not be a popular 
choice due to its cold weather. It 
will, however, warm you up with 
its museums and natural beauty, 
which bear traces of Viking cul-
ture mixed with cultural history. 
When we look at the history of the 
country, most of which is located 
on the islands, we can see how 
influential the Vikings were. As 
İstanbul bears the traces of the 
Ottoman Empire, Copenhagen is 
associated with Viking culture...

A PRESERVED FISHING TOWN: 
DRAGØR
You will see houses from the Viking 
era in Dragør, a fishing town. When 
you see the houses with yellow 
walls and different colored doors, 
you will feel as if you have stepped 
into a fairytale. After you've finis-
hed exploring, don't forget to eat 
salmon at one of the restaurants 
by the sea! Be sure, this activity will 
make you forget all your tiredness.

GOTIK VE ROMANESK: ROSKIL-
DE KATEDRALI

Tuğladan inşa edilen ilk gotik ka-
tedral Roskilde Katedrali’nden de 
bahsetmek isterim. Özellikle gotik 
mimarinin Danimarka için önemi-
ne yazının başında değinmiştim. 
Kültürel mirasına sahip çıkan birçok 
Avrupa ülkesinde gotik mimarinin 
izlerini bulmak mümkün. UNESCO 
Dünya Mirası listesinde de yer alan 
Roskilde Katedrali, Zelanda Adası 
üzerindeki Roskilde şehrinde bu-
lunan bir Lüter kilisesi katedralidir. 
Tasarımında hem gotik hem de 
romanesk mimari özelliklere sahip 
olan katedral, 20. yüzyıla kadar Ze-
landa’nın tek katedrali olma özelli-
ğini taşıyordu.

ANIN TADINI ÇIKARIN:
MUTLULUK MÜZESI

Yakın zaman içinde Kopenhag'da 
açılan dünyanın ilk “Mutluluk Mü-
zesi”nden bahsetmezsek olmaz sa-
nırım. Evet, Dünyanın en mutlu ül-
kelerinden biri olan Danimarka’da 
tam da bu özelliğine yakışacak bir 
müze açıldı. Müzede mutluluğun 
doğası üzerine farklı teorilere adan-
mış toplamda sekiz oda bulunuyor. 
Ziyaretçilerden çeşitli duygulara sa-
hip deneyim makineleri arasında 
bir seçim yapması bekleniyor. Diğer 
sergiler arasında; mutluluk labora-
tuvarı, mutluluk konusunda ülkeleri 
derecelendiren bir harita odası, Da-
nimarka ve diğer İskandinav ülkele-
rinin neden sürekli olarak dünyanın 
en mutlu ülkeler arasında olduğu-
nun araştırıldığı odalar da yer alıyor. 
Şayet siz de her insan gibi mutlulu-
ğu arıyorsanız, arayışınıza “Mutluluk 
Müzesi”nden başlayabilirsiniz.

GOTHIC AND ROMANESQUE: 
ROSKILDE CATHEDRAL

I would also like to talk about Ros-
kilde Cathedral, the first gothic cat-
hedral built from bricks. Especially, I 
mentioned the importance of got-
hic architecture for Denmark at the 
beginning of the article. The traces 
of gothic architecture can be seen 
in many European countries that 
preserve their cultural heritage. 
Roskilde Cathedral, which is also on 
the UNESCO World Heritage list, is a 
Lutheran church cathedral located 
in the city of Roskilde on the island 
of Zealand. Having both gothic and 
Romanesque architectural charac-
teristics in its design, the cathedral 
was the only cathedral in Zealand 
until the 20th century. 

ENJOY THE MOMENT: MUSEUM 
OF HAPPINESS

It must be noted that the world's 
first "Happiness Museum" recent-
ly opened in Copenhagen. Yes, a 
museum was opened in Denmark, 
which is one of the happiest count-
ries in the world, to suit this feature. 
The museum has a total of eight ro-
oms dedicated to different theories 
on the nature of happiness. Visitors 
are expected to choose between 
experience machines with various 
emotions. The happiness lab, a map 
room that ranks countries based 
on happiness, and rooms where 
Denmark and other Scandinavian 
countries are investigated as to why 
they are consistently among the 
happiest countries in the world are 
among the other exhibits. If you are 
looking for happiness like everyone 
else, you can start your search from 
the "Happiness Museum".
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DOĞA HARIKASI FAROE
ADALARI

Son olarak aslında İzlanda ile İs-
koçya arasında yer alan ancak 
yazının başında da belirttiğim 
üzere Danimarka Krallığı’na bağ-
lı özerk bir ülke olan Faroe Adala-
rı’yla ilgili birkaç cümle söylemek 
isterim. Toplamda 18 adaya sahip 
olan bu bölge, kendi dili ve kül-
türüne sahip. Ana adalar birbiri-
ne köprüler ve deniz tünelleri ile 
bağlı olduğu için araç kiralayarak 
bu doğa harikalarını keşfetmeni-
zi öneririm. Şayet araç tercihinde 
bulunmak istemezseniz uzun 
doğa yürüyüşleriyle de bölgenin 
tadını çıkarabilirsiniz. Tercih ta-
mamen size ait...

Elbette Danimarka’yla ilgili gezip 
görebileceğiniz daha pek çok yer 
var. Ancak tatil süreniz kısıtlı ola-
bilir düşüncesiyle en çok tercih 
edilen ve sevilen yerleri sizlerle 
paylaşmak istedim. Şayet zaman 
yönünden özgürseniz, elinize bir 
Danimarka Krallığı haritası alıp 
ülkenin her bir karışını keşfet-
menizi öneririm. Birçok kalabalık 
nüfusa sahip ülkede belirli bir za-
mandan sonra gezme isteğimi-
zin azaldığını hissediyoruz. Kala-
balık ortamlar bizi ruhsal açıdan 
yorabiliyor. Ancak Danimarka 
gibi tamamen turizm şehri olan, 
oldukça sakin ve havası temiz 
bir yerde böyle bir hissiyatın sizi 
etkileyemeyeceğinin garantisini 
verebilirim. 

Her seferinde sorarlar: “Çok ge-
zen mi bilir, yoksa çok okuyan 
mı?” diye... Ben de ısrarla “gezer-
ken okuyan kişi” şeklinde cevap 
veririm. Yanınızdan haritanız ve 
kitaplarınız eksik olmasın!

Bol ve eğlenceli keşifler!

NATURAL WONDER FAROE
ISLANDS 

Finally, I'd like to bring up the Fa-
roe Islands, which is an autono-
mous country between Iceland 
and Scotland, but also, as I mentio-
ned at the beginning of the article, 
an autonomous country within the 
Kingdom of Denmark. This region, 
which has 18 islands in total, has its 
own language and culture. Becau-
se the main islands are connected 
by bridges and sea tunnels, I re-
commend renting a car to explo-
re these natural wonders. If you do 
not prefer a vehicle, you can enjoy 
the region with long nature walks. 
The decision is entirely up to you...

Of course, there are many more 
places in Denmark to visit and see. 
However, with the thought  that 
your vacation time may be limi-
ted, I wanted to share with you 
the most preferred and loved loca-
tions. If you have plenty of time, I 
recommend getting a map of the 
Kingdom of Denmark and explo-
ring every inch of the country. In 
many densely populated count-
ries, we have the feeling that our 
desire to travel decreases  after a 
certain period of time. Crowded 
environments can tire us mentally. 
However, I can assure you that you 
will not feel such a feeling in Den-
mark, which is a purely touristic 
country with very calm and clean 
air. 

They always ask: "Does he that 
travels far know much, or does he 
that reads a lot know much?" And 
I insistently answer as "those who 
read while traveling". Don't forget 
to bring your map and books!

Lots of exciting discoveries!
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen Kış Olimpiyatları, 
dört yılda bir olmak üzere başvurular arasından seçilen bir şehirde yapılıyor. Bu 
yıl 25’incisi gerçekleşecek olan Kış Olimpiyatları’na Çin’in başkenti Pekin ev sa-
hipliği yapıyor. Yaz Olimpiyatları’nda kayak ve buz hokeyi gibi kar ve buz sporu 
yarışmalarını düzenlemenin imkânsız olması nedeniyle düzenlenmeye başla-
nan Kış Olimpiyatları’nın tarihine ve oyunlarına gelin yakından bakalım.

Organized by the International Olympic Committee, the Winter Olympics are held 
every four years in a city chosen from among the applications. Beijing, the capital 
of China, is hosting the Winter Olympics this year, which will take place for the 
25th time this year. Let's take a closer look at the history and games of the Winter 
Olympics, which started to be organized because it was impossible to organize 
snow and ice sports such as skiing and ice hockey in the Summer Olympics.

Kar, Buz ve Soğuk İle Birleşen
 Olimpiyat Ruhu: 

KIŞ 
OLİMPİYATLARI

THE OLYMPIC SPIRIT THAT COMBINES 
WITH SNOW, ICE AND COLD:

THE WINTER OLYMPICS
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Olimpiyatlar spor ruhunu ve barı-
şı temsil eden dünya genelindeki 
en kapsamlı spor etkinlikleridir. 
MÖ 8. yüzyılda Olimpiya’da yapı-
lan antik oyunlara dayanan Mo-
dern Olimpiyatlar, ilk kez 1896’da 
Uluslararası Olimpiyat Komite-
si’nin kurulmasıyla gerçekleşmiş-
tir. Modern Olimpiyatları’nın do-
ğuşundan beş yıl sonra 1901’de 
İsveç’te sadece kış sporlarını içe-
ren İskandinav Oyunları ortaya 
çıkar. Yalnızca İskandinav ülkele-
rinin yarışabildiği bu oyunlar dört 
yılda bir İsveç’te gerçekleşmiştir. 
Kış sporları içerisinde yer alan ar-
tistik patinaj, 1908’de Londra’da 
yapılan Yaz Olimpiyatları’na girer. 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 
1912’de Yaz Olimpiyatları için ayrı 
bir kış oyunları yarışması düzenle-
meyi önerir fakat İsveç, oyunların 
popülerliğini korumak için bunu 
kabul etmez. 1916 ise Almanya, 
Kış Olimpiyatları’nı düzenleme-
yi planlar ancak 1. Dünya Savaşı 
sebebiyle oyunlar gerçekleşmez. 
1920’ye gelindiğinde buz hoke-
yi, artistik buz pateni gibi resmî 
Olimpiyat sporlarından biri olur. 

Kısa bir süre sonra İskandinav 
Oyunları’nın yerini alan Uluslarara-
sı Kış Sporları Haftası, ilk kez 1924’te 
Fransız Alpleri’ndeki Chamonix’te 
gerçekleşir. 16 ülkeden sporcuların 
katıldığı etkinliğe izleyiciler yoğun 
ilgi gösterir. İlk Kış Olimpiyatları’n-
da 6 sporu içeren 12 etkinlik ger-
çekleşir. Uzun bir süre Yaz ve Kış 
Olimpiyatları aynı yıl yapılsa da her 
iki Olimpiyatın genişleyen kapsamı 
nedeniyle 1994’ten itibaren iki yıl 
arayla düzenlenmeye başlanır.  

Türkiye, Kış Olimpiyatları’na ilk kez 
1936’da Almanya Garmisch’te 6 er-
kek sporcuyla katılmıştır. Sporcu-
larımız, bu yıl ülkemizi 11. Kez Kış 
Olimpiyatları’nda temsil edecekler.

The Olympics are the most compre-
hensive sporting events worldwide, 
representing the spirit of sport and 
peace. The modern Olympics, based 
on the ancient games held in Olympia 
in the 8th century BC, were first held 
in 1896 with the establishment of the 
International Olympic Committee. 
Five years after the birth of the mod-
ern Olympics, in 1901, the Scandinavi-
an Games, which included only winter 
sports, emerged in Sweden. These 
games, in which only Scandinavian 
countries can compete, took place in 
Sweden. Figure skating, which is one 
of the winter sports, was included in 
the Summer Olympics held in Lon-
don in 1908. The International Olympic 
Committee proposes holding a sepa-
rate winter games competition for the 
Summer Olympics in 1912, but Swe-
den does not accept this to maintain 
the popularity of the games. Germany 
planned to hold the Winter Olympics 
in 1916, but  it never happened due to 
the World War I. Ice hockey became 
one of the official Olympic sports, as 
did figure skating by 1920. 

The first International Winter Sports 
Week, which soon replaced the 
Scandinavian Games, took place 
in 1924 in Chamonix in the French 
Alps. The audience showed great 
interest in the event, in which ath-
letes from 16 countries participat-
ed. 12 events involving 6 sports took 
place in the first Winter Olympics. 
Although the Summer and Winter 
Olympics were held in the same 
year for a long time, they started to 
be held two years apart starting in 
1994 due to the expanding scope of 
both Olympics.  

Türkiye participated in the Winter 
Olympics for the first time in 1936 
with 6 male athletes in Garmish, 
Germany. Our athletes will  rep-
resent our country at the Winter 
Olympics for the 11th time.

“Olimpiyat; 
beden, irade ve 
akıl niteliklerini 
dengeli bir bütün 
hâlinde yücelten ve 
birleştiren bir yaşam 
felsefesidir. Sporu 
kültür ve eğitimle 
harmanlayan 
Olimpizm, bir yaşam 
biçimi yaratmayı 
amaçlar...”

İsviçre'nin Lozan 
kentindeki 
Olimpiyat Müzesi 
10.000'den fazla 
eserle, dünyadaki 
en büyük 
Olimpiyat Oyunları 
arşividir.

"Olympism is a 
philosophy of life, 
exalting and combining 
in a balanced whole the 
qualities of body, will 
and mind. Blending 
sport with culture and 
education, Olympism 
seeks to create a way of 
life..."

The Olympic Museum in 
Lausanne, Switzerland, 
is the largest Olympic 
Games archive in the 
world, with over 10,000 
artifacts.
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OLIMPIK KIŞ SPORLARI

Kış Olimpiyatları’nda Yaz Olimpiyat-
ları’nda olduğu kadar çok çeşitli spor 
dalı yoktur. Sporcular; Alp disiplini, 
biatlon, kayaklı koşu, kayakla atlama, 
kuzey kombine, snowboard, serbest 
stil kayak, yarış kızağı, kızak, skele-
ton, sürat pateni, curling, kısa mesafe 
sürat pateni, artistik buz pateni ve 
buz hokeyi olmak üzere 15 farklı spor 
dalında yarışır.

OLYMPICS WINTER SPORTS

There is not much sports branch in Win-
ter Olympics as there is at the Summer 
Olympics. Athletes compete in 15 differ-
ent sports, including alpine skiing, bi-
athlon, bobsleigh, cross-country skiing, 
curling, figure skating, freestyle skat-
ing, ice hockey, luge, Nordic combined, 
short track speed skating, skeleton, ski 
jumping, snowboard, speed skating.

KAR SPORLARI:

•Alp disiplini (yokuş aşağı kayak 
olarak da adlandırılır) Kış Olimpiyat-
ları’nın imza yarışmalarından biridir. 
Keskin dönüşler ve yüksek atlama-
larla dolu virajlı bir parkurda yarışan 
yarışmacılar, 152 km/sa hıza ulaşırlar.

•Kayaklı koşu ve tüfekli atışın bir araya 
getirildiği biatlon, 1960 Kış Olimpiyat-
ları’ndan beri Olimpiyat programının 
bir parçasıdır.

•Kayaklı koşu, parkuru en kısa süre-
de bitirmeye dayalı bir kar sporudur.

•Kayakla atlama, 1924 yılında Cham-
onix’teki ilk Kış Oyunları'nda sahneye 
çıktığından beri Kış Olimpiyatları’nın 
olmazsa olmazıdır. Sporcular, dik bir 
rampadan aşağı kayıp havalanır ve 
mümkün olduğunca en yükseğe at-
layıp düşmeden yumuşak bir biçim-
de en uzak noktaya inmeye çalışırlar.

•Kuzey kombine, kayakla atlama ve 
kros kayağından oluşan benzersiz 
bir spordur.

•Snowboard, Kış Olimpiyatları’na 
1998’de dâhil olsa da kısa sürede 
en popüler ve heyecan verici spor-
lardan biri hâline gelmiştir.

•Serbest stil kayak, kayağın akroba-
tik bir spor 

SNOW SPORTS:

•Alpine skiing (also called downhill 
skiing) is one of the signature com-
petitions of the Winter Olympics. The 
competitors competing on a wind-
ing track full of sharp turns and high 
jumps, reach a speed of 152 km/h.

•Biathlon, which is a combination of 
cross-country skiing and rifle shoot-
ing has been part of the Olympic pro-
gram since the 1960 Winter Olympics.

•Cross-country skiing is a snow sport 
based on finishing the track as soon 
as possible.

•Ski jumping has been an indispensa-
ble part of the Winter Olympics since 
Chamonix made its debut at the first 
Winter Games in 1924. Athletes take 
off by slipping down a steep ramp 
jumping as high as possible and try-
ing to land softly at the furthest point 
without falling.

•Nordic combined, is a unique sport 
which is a combination of ski jump-
ing and cross-country skiing.

•Snowboard, although it was includ-
ed in the Winter Olympics in 1998, it 
has quickly become one of the most 
popular and exciting sports.

•Freestyle skiing is the discipline of 
skiing in the form of an acrobatic 
sport.
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Kadınlar sürat 
pateni, Squaw 
Valley'deki 1960 
Oyunlarında 
resmi olarak 
Olimpiyat 
programına
dahil edildi.
Women's speed 
skating was officially 
included in the Olympic 
programme at the 1960 
Games in Squaw Valley.

KIZAK SPORLARI

•Kızağa benzer bir araçla özel olarak 
yapılmış dar ve eğimli bir parkurda 
yapılan yarış kızağı, Kış Oyunları’nın 
ikonik bir parçasıdır.

•Kızak, yerçekimini azaltan özel bir 
buz pistinde sporcuların tekli veya 
iki kişilik gruplar hâlinde yarıştığı kış 
sporudur.

•Skeleton, rekabetin yüksek olduğu 
bir kayak yarışıdır.

BUZ SPORLARI

•Sürat pateni, sporcuların oval, 
buzdan bir pistte, viraj ve düzlüklerde 
ritmik ve güçlü bir kayış sergiledikleri 
paten disiplinlerinden biridir.

•Curling, Kış Olimpiyatları’nın en eşsiz 
sporlarından biridir. İki takım hâlindeki 
sporcular, granitten yapılmış dairesel 
taşı buz üzerinde kaydırarak hedefe 
en yakın yere isabet ettirmeye çalışır.

•Kısa mesafe sürat pateni, yarışmacıların 
saatle değil birbirleriyle yarıştığı bir paten 
disiplinidir.

• Artistik buz pateni, Kış Olimpiyat-
ları’ndaki en popüler sporlardan 
biridir. Aynı zamanda Kış Oyun-
ları’ndaki en eski oyundur.

•Buz hokeyi, Kış Olimpiyatları’nda-
ki en popüler sporlardan biridir. İlk 
kez 1920 yılında Antwerp’teki Yaz 
Olimpiyatları’na dahil edilmiştir.

Dil, din, ırk ayrımı olmaksızın farklı 
ülkelerin sporcularını bir araya ge-
tiren Kış Olimpiyatları sağlıklı bir 
yaşam için spor ve aktivitelerin öne-
mini göstermeyi amaçlıyor. Kardeş-
lik, dürüstlük gibi değerleri ve tüm 
farklılıklarımıza rağmen bir arada 
olmanın gücünü vurguluyor.

SLEDGE SPORTS

•Made on a narrow and sloping 
track specially built with a sled-like 
vehicle bobsleigh, is an iconic part 
of the Winter Games.

•Sledge, is a winter sport in which 
athletes compete in singles or 
groups of two on a special gravi-
ty-reducing ice rink.

•Skeleton is a highly competitive 
ski race.

ICE SPORTS

•Speed skating is one of the disci-
plines of skating in which athletes 
demonstrate a rhythmic and pow-
erful glide on an oval, ice track, cor-
ners, and flat areas.

•Curling is one of the most unique 
sports of the Winter Olympics. Ath-
letes in two teams try to hit the tar-
get closest to the target by sliding 
the circular stone made of granite 
on the ice.

•Short distance speed skating is a 
skating discipline in which com-
petitors compete against each oth-
er, not against the clock.

•Figure skating is one of the most 
popular sports in the Winter Olym-
pics. It is also the oldest game in 
the Winter Olympics.

•Ice hockey is one of the most pop-
ular sports at the Winter Olympics. 
It was first included in the Summer 
Olympics in Antwerp in 1920.

Bringing together the athletes of 
different countries regardless of 
language, religion or race, the Win-
ter Olympics aim to show the im-
portance of sports and activities for 
a healthy life. It emphasizes values 
such as fraternity and honesty and 
the power of being together de-
spite all our differences.
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Gözleri kapalı dinlese de İstanbul’u, ruhuyla baktı ona hep Garip Şair Orhan Veli. Mısrala-
rında dile getirdi gözyaşlarını. Sesini, şiirlerinde duyurmaya çalıştı ve dizelerde haykırdı 
aşkını. Bir garip dertti onunkisi. Aşk, özlem, yoksulluk, deniz, İstanbul sarmıştı baştan aşa-
ğı ruhunu. Farklıydı o, herkesten ve her şeyden farklı, eşsiz bir ruha sahipti. Yalnızlık bütü-
nüyle ele geçirmişti bedenini. Kalabalıklar içinde yapayalnız garip bir adamdı. Hayat müca-
delesi zorlu geçse de o, her nisan bir yaş daha genç, her mevsim biraz daha aşık bir adamdı. 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

Although he listened with his eyes closed, the Forlorn Poet Orhan Veli always looked at İs-
tanbul with his soul. He expressed his tears in his verses.  In his poetry, he sought to be heard 
and to yell out his love. It was a peculiar kind of grief that he felt. İstanbul, the sea, and the 
city of love engulfed his spirit from head to toe. He was a one-of-a-kind individual with a dis-
tinct personality. Loneliness had engulfed his entire being. In the midst of a sea of people, 
he appeared to be a lone figure. In spite of the hardships of life, he was a year younger every 
April and a little more in love every season. 

I listen to İstanbul, my eyes closed:

First, a light wind blowing

A soft wind swaying

The leaves in the trees,

And far off in the distance

The tinkling cups of the water-seller.

I listen to İstanbul, my eyes closed.

Filateli / Philately Filateli / Philately
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İstanbul’da Boğaziçi’nde Bir 
Garip Orhan Veli

In İstanbul, in Bosphorus,
a Forlorn Orhan Veli

Gurbet Demiroğlu

84 ŞUBAT / FEBRUARY



Filateli / Philately Filateli / Philately

8786

13 Nisan 1914’te İstanbul’un Beykoz 
ilçesinde dünyaya gelen Orhan Veli, 
Fatma Nigâr Hanım ve Mehmet Veli 
Bey’in oğludur. Nüfus kayıtlarına 
göre asıl adı Ahmet Orhan olan şair, 
babasının ismini kullanarak edebi-
yat dünyasında tanınır. Türk edebi-
yatının önemli isimlerinden Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın da öğretmenlik 
yaptığı Ankara Lisesi’ni bitirdikten 
sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü’nü kazanır. Üniver-
siteye kısa bir süre devam ettikten 
sonra 1936’de Ankara’da PTT Umum 
Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliği ve 
Milletlerarası Nizam Bürosu’nda 
çalışır. II. Dünya Savaşı sıralarında 
Gelibolu’da askerlik yapar. 1945’te 
girdiği MEB Tercüme Bürosu’ndan 
istifa ederek 1947'de yeniden İstan-
bul’a döner. İstanbul’un, Boğaz’ın 
hasretiyle yaşayan Orhan Veli’yi 
ölüm, ansızın ve çok erken bulur.  
Henüz 36 yaşında iken 14 Kasım 
1950’de hayata gözlerini yumar.

Çevresinde oldukça sevilen, dost 
canlısı ve duygusal biri olan Orhan 
Veli, sadece şiirlerinde değil günlük 
hayatında da halkın adamı olmaya 
çalıştı. Ankara Lisesi’ndeki edebi-
yat hocası Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’dan aldığı destekle, yazılar ve 
şiirler kaleme aldı. İlk yazıları lise yıl-
larında çıkardığı Sesimiz’de, şiirleri 
Nahit Sırrı Örik’in teşvikiyle Varlık’ta 
Mehmet Ali Sel imzasıyla basıldı. 
Onu düzyazıdan şiire aynı liseden 
arkadaşı Hıfzı Oğuz Bekata yön-
lendirdi. İlk şiirlerini Mehmet Ali Sel 
imzasıyla yayımlayan Orhan Veli’nin 
Garip akımı öncesinde kaleme al-
dıkları romantik, lirik ve felsefîdir. 
Daha sonra Fransız sürrealistlerinin 
etkisinde kaleme aldığı şiirlerinde 
konu çeşitliği göze çarpar. 

Fatma Nigar and Mehmet Veli are the 
parents of Orhan Veli, who was born in 
İstanbul's Beykoz district on April 13, 1914. 
According to the records, the poet's real 
name is Ahmet Orhan, but he is known 
in the literary world by his father's name. 
After graduating from Ankara High 
School, where Ahmet Hamdi Tanpınar, 
another important name in Turkish liter-
ature, worked as a teacher, he received 
a scholarship to study philosophy at İs-
tanbul University's Faculty of Literature. 
In 1936, he worked at the Telegraph De-
partment International Orders Bureau 
of the PTT General Directorate in Ankara 
after attending university for a brief time. 
Orhan Veli served as a soldier in Gallipoli 
during World War II. He resigned from 
the Translation Office of the Ministry of 
National Education, which he entered 
in 1945, and returned to İstanbul in 1947.
Passing finds Orhan Veli, who lives with 
the yearning of Istanbul and the Bos-
phorus, abruptly and as well before long. 
He died on November 14, 1950, when he 
was only 36 years old.

Orhan Veli, who is well-liked, friendly, 
and emotional in his circle, tried to be 
a man of the people not only in his po-
ems but also in his daily life. He wrote 
articles and poems with the support 
of Ahmet Hamdi Tanpınar, his litera-
ture teacher at Ankara High School. 
His first articles were published in Se-
simiz, which he published during his 
high school years, and his poems were 
published under the signature of Me-
hmet Ali Sel in Varlık with the encour-
agement of Nahit Sırrı Örik. His friend 
from the same high school, Hıfzı Oğuz 
Bekata, directed him from prose to 
poetry. Before the "Garip Movement," 
the poems of Orhan Veli, who pub-
lished his first poems with the signa-
ture of Mehmet Ali Sel, were romantic, 
lyrical, and philosophical. Then the di-
versity of subjects in his poems, which 
he wrote under the influence of the 
French surrealists, is striking. 

1939’dan sonra yazdığı şiirlerde II. 
Dünya Savaşı’nın etkisinde kalır ve 
hayata karşı ikonik bir tavır takınır. 
Şiirlerinde kötümser, alaycı, ümitsiz 
ve inançsız bir hava sezilir. 

Orhan Veli, Türk şiirini alıştığı konu-
ların dışına çıkardı, şiirin konusunu 
genişletti ve kelime hazinesini 
zenginleştirdi. Oktay Rıfat ve Me-
lih Cevdet’le birlikte Garip adlı şiir 
kitabına koydukları ön sözle önce-
ki şiir anlayışlarına tepki gösterdi. 
Orhan Veli, şiirlerinde ferdî konu-
ların yanında sosyal konulara da 
yer verdi. Onun şiirlerinde deniz, su 
ve İstanbul ön plana çıkar. Onun 
şiirlerinde İstanbul, yaşanılan, pay-
laşılan ve özlenen bir mekândır.  

PTT’DE BIR GARIP ŞAIR:
ORHAN VELI KANIK

Birçok sanatçının hayatında önem-
li bir yere sahip olan PTT, Garip Şair 
Orhan Veli’nin hayatına da dokunur. 
Orhan Veli, 1936 yılında PTT Umum 
Müdürlüğü'nde göreve başlamıştır. 
Sonrasında, Telgraf İşleri Reisliği ve 
Milletlerarası Nizam Bürosu'nda 
çalışmaya devam etmiştir. Askerlik 
sebebiyle 1942 yılında işinden ay-
rılmıştır. PTT ailesi olarak Türk şiirine 
katkı sunmuş bütün şairlerimizle gu-
rur duyuyor, Türk milletine bu kıymet-
li şiirleri bıraktıkları için şükranlarımızı 
sunuyoruz. Türk şiirinin Garip Adamı 
Orhan Veli Kanık nezdinde bütün 
şairlerimizi sevgiyle anıyoruz.

In the poems he wrote after 1939, he was 
influenced by World War II and adopted 
an iconic attitude toward life. His poems 
have feelings of pessimism, cynicism, 
despair, and disbelief. 

Taking Turkish poetry out of its usu-
al context, Orhan Veli extended its 
subject matter and enriched its lex-
icon. In the foreword they wrote for 
the poetry book "Garip", he, Oktay 
Rıfat, and Melih Cevdet reacted to 
previous understandings of poetry. 
Orhan Veli included social issues as 
well as individual issues in his po-
ems. The sea, water, and İstanbul 
come to the forefront in his poems. 
In his poems, İstanbul is a place to 
be lived, shared, and missed.  

A FORLORN POET IN PTT:
ORHAN VELI KANIK

Having an important place in the 
lives of many artists PTT, touched 
the life of Forlorn Poet Orhan Veli as 
well.  Orhan Veli started to work at 
General Directorate of PTT in 1936. 
Then he continued to work at Tel-
egraph Chief Office and Interna-
tional Order Bureau. He quit the job 
due to his military service in 1942. As 
the PTT family, we are proud of all 
our poets who have contributed to 
Turkish poetry, and we express our 
gratitude to them for leaving these 
precious poems to the Turkish na-
tion. On the occasion of Orhan Veli 
Kanık, the Forlorn Man of Turkish 
poetry, we cherish all our poets.
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Kandil dendiğinde çoğumuzun aklına Alaaddin’in sihirli lambası gelir. Öyledir de. İnsa-
noğlu ateşi evcilleştirip aydınlatma aracı olarak kullanmaya başlamış. Sonrasında ateşi 
kontrollü bir şekilde taşıma ihtiyacı duymuş. Böylece antik çağın aydınlatma aracı olan 
kandiller ortaya çıkmış. 

When we say oil lamp, many of us think of the magic lamp of Aladdin. And so it is. Humanity 
domesticated fire and began to use it as a lighting tool. Then he needed to carry the fire in a 
controlled way. Thus, oil lamps, which were the lighting tools of the ancient age, emerged.

Geçmişin Mütevazı Işıkları: 

Kandiller
Modest Lights of the Past:

Oil Lamps

Hatice Nur Gülmez
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Antik çağlardan kalma olan ilk kan-
diller Mısır, Yunanistan ve Roma’da 
bulunmuş. İlk zamanlarda deniz 
kabukları kandil olarak kullanılmış. 
Sonra taşlar oyularak ve toprağın 
çömlekçi çarkında şekillendiril-
mesiyle kandiller üretilmiş. Bunlar 
Grek tarzı denilen deniz kabuğu 
şeklindeymiş. Zeytinyağı ve hayvan-
sal yağlar yanıcı olarak kullanılmış. 
Ama bu yağlar çok değerli oldu-
ğundan daha uzun süre kullanıla-
bilmesi için üstü kapalı kandiller 
yaygınlaşmış. Kandiller, İskender’in 
Doğu seferiyle daha geniş bir coğ-
rafyaya yayılmış. Yanıcı olarak kulla-
nılan sıvılar dökülmesin diye dem-
lik formuna getirilmiş. 18. yüzyılda 
İsviçreli Kimyager Aime Argand’ın 
icat edip patentini aldığı Argand 
lambasına kadar bu formu korun-
muş.  Zamanla kandillerin yerini 
gaz lambası almış. Günümüzde ise 
antik çağları hatırlatan demlik şek-
lindeki metal kandiller kullanılmak-
la birlikte elektrikle çalışan etnik 
süslemeli cam ve çini kandiller de 
kullanılmaktadır.

Kandil kelimesi, dilimize Latince 
mum anlamına gelen candela ke-
limesinin kındîl şeklinde Arapçalaş-
tıktan sonra girmiş hâlidir. Fars dili 
ve edebiyatından etkilenen divan 
edebiyatımızda kandil, çerağ olarak 
ifade edilmiş. Hatta bir şeyleri tutuş-
turmak için kullandığımız çıra keli-
mesi de buradan gelmektedir. Kan-
dili yakmak yerine “çerağı uyandır”, 
kandili söndürmek yerine “çerağı 
dinlendir” demek tercih ediliyor-
muş. Aydınlatıcı ve yol gösterici bir 
kimsenin ya da bir nesnenin sem-
bolü olarak kullanılmış. Bu bakım-
dan kandil divan şiirimizde kullanı-
lan mazmunlardan yani kalıplaşmış 
ifadelerden biridir. 

The first oil lamps from ancient ti-
mes were found in Egypt, Greece, 
and Rome. In the early days, seas-
hells were used as oil lamps. Then 
the stones were carved and the soil 
was shaped on a potter's wheel to 
make oil lamps. These were in the 
form of seashells, which are called 
the Greek style.  Olive oil and ani-
mal fats were used as combustib-
les. However, because these oils are 
so valuable, covered oil lamps have 
become popular in order to be used 
for a longer time. Oil lamps spread 
to wider geography with the eas-
tern expedition of Alexander the 
Great. It has been designed in the 
shape of a teapot so that the liquids 
used as flammables are not spilled. 
This form was preserved until the 
Argand lamp, which was invented 
and patented by the Swiss chemist 
Aime Argand in the 18th century.  
Over time, oil lamps have been rep-
laced by gas lamps. Today, besides 
the metal oil lamps in the form of 
teapots reminding us of ancient ti-
mes are used, electrically powered 
ethnically decorated glass and chi-
na oil lamps are also used. 

The word "kandil" (oil lamp) entered 
Turkish after the Latin word “can-
dela”, which means “candle”, was 
translated into Arabic as kındîl. In 
our divan literature, which is influ-
enced by the Persian language and 
literature, oil lamp is expressed as 
çerağ. In fact, it is the source of the 
word çıra (kindle), which we use to 
ignite something. It was preferred 
to say "çerağı uyandır”(wake up the 
lamp) rather than "kandili yakmak" 
(light the lamp) and "çerağı dinlen-
dir" rather than "kandili söndürmek" 
(extinguish the lamp). It was used 
as a symbol for an illuminating and 
guiding person or object. In this re-
gard, the oil lamp is one of the pro-
positions, that is, stereotypes, that 
are used in the Ottoman poetry.

Osmanlı’da elektrik teknolojisinin 
gelişmediği dönemde sokaklar 
kandillerle aydınlatılıyormuş. IV. Mu-
rat zamanında yatsı namazından 
sonra sokaklarda fenersiz dolaşmak 
yasaklanmış. O yüzden bakır, bronz, 
gümüş ve camdan taşınabilir kan-
diller yapılmış. Ayrıca varlıklı kimse-
ler evlerinin etrafını kandillerle ışık-
landırmaya başlayınca ilk kentsel 
aydınlanma ortaya çıkmış.

Kandiller aynı zamanda birer dinî 
objedir. İslam inancındaki Mevlid, 
Regaib, Mir’rac, Berat ve Kadir Gece-
leri kandil geceleri olarak anılır. Se-
bebi ise Osmanlı Padişahı II. Selim 
döneminde bu gecelerde camilerin 
kandillerle aydınlatılıp minarelerin 
kandillerle donatılmasıdır. Mahya 
geleneği de II. Selim döneminde 
başlamıştır. Bu gelenek yaşamın 
sürekliliğini temsil eder. Hayatın son 
bulması anlamına gelen “kandilin 
yağı tükenmek” deyimimizden de 
bunu anlamak mümkün. Ramazan 
ayında kandil uçurmaları yapıldığı 
da oluyormuş. III. Murat döneminde 
ise Mekke’ye üç kandil gönderilmiş. 
Bu kandiller, Osmanlıların Kâbe’ye 
astırdığı ilk kandillermiş. Kâbe’ye 
kandil göndermek gelenek hâline 
gelince I. Mahmut ve I. Abdülmecid 
de Hicaz’a kandiller göndermişler. 
Bu kandillerin süslemelerinde akik, 
altın, gümüş ve zümrüt kullanılmış. 
Hatta Hz. Muhammed’in (sav) tür-
besindeki kandillerde gül yağı ya-
kılmıştır. Bunların yanı sıra mihrap-
lara, seccadelere ve mezar taşlarına 
kandil motifleri işlenmiş. Mezara 
işlenen kandil motifiyle ölen kişi-
nin ebedî yaşamının aydınlık olması 
dilenmiş. Hristiyanlık inancında da 
kandillerin önemi büyüktür. Türk-
çedeki hafif hafif yanan anlamında-
ki “Meryem Ana kandili gibi” deyimi 
de bu kültürden gelmektedir.

When electricity was not developed 
in the Ottoman Empire, the streets 
were illuminated by oil lamps. It was 
forbidden to walk around the streets 
after the night prayer without a lan-
tern during Murad IV's reign. For this 
reason, portable oil lamps were made 
of copper, bronze, silver, and glass. 
Furthermore, the first urban lighting 
emerged when wealthy people began 
to light up their houses with oil lamps.

Oil lamps are also religious objects. 
The holy nights, Mawlid an-nabi, Lay-
lat al-raghaib, Miraj, Bara'at night and 
Qadr Night are known as kandil (oil 
lamp) nights in Islam. The reason for is 
that during the Ottoman Sultan Selim 
II's reign, mosques were illuminated 
with oil lamps and minarets were equ-
ipped with oil lamps. Ridge tradition 
started in Selim II's reign as well. This 
tradition represents the continuity of 
life. It is also possible to understand 
this from Turkish phrase "kandilin yağı 
tükenmek" (running out of oil of the oil 
lamp), which means the end of life. In 
Ramadan, they used to fly "kandil" as 
a tradition. During the reign of Murad 
III, three oil lamps were sent to Mecca. 
These were the first lamps hung in the 
Kaaba by the Ottomans. When it be-
came tradition to send oil lamps to the 
Kaaba, Mahmut I, and Abdülmecid I 
sent lamps to the Hijaz as well. Agate, 
gold, silver, and emerald were used in 
the ornamentation of these lamps. In 
fact, rose oil was burned in oil lamps in 
the tomb of the Prophet Muhammad 
(saas). In addition to these, oil lamp 
motifs are engraved on altars, prayer 
rugs, and tombstones. With the oil 
lamp motif engraved on the tombsto-
nes, it was wished that the eternal life 
of the deceased would be bright. The 
importance of oil lamps is also great in 
the Christian faith. The Turkish idiom 
"Meryem Ana kandili gibi" (Like an oil 
lamp of the Virgin Mary), which means 
slightly burning, also comes from this 
culture. 
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    MALZEMELER

HAMURU IÇIN

 1 su bardağı un 

 Yarım çay bardağı pudra şekeri

 50 g Tereyağı  

 1 adet yumurta  

 1 çay kaşığı tarçın 

    KREMASI IÇIN 

 200 ml krema 

 240 g çikolata 

    ÜZERI IÇIN 

 Fıstık tozu 

    INGREDIENTS

    FOR THE PASTRY

 1 water glass of flour 

 1/2 teacup of powdered sugar

 50 g of Butter 

 1 egg  

 1 teaspoon of cinnamon 

   FOR THE MARINADE 

 200 ml cream  

 240 g of chocolate 

   FOR THE TOP 

 Powdered peanut

HAZIRLANIŞI

Tartöletlerin hamuru için tereyağı, 
un, tarçın ve pudra şekerini karıştı-
ralım. Üzerine yumurta sarısını ek-
leyip kıvamlı bir hamur elde edene 
kadar yoğuralım. Yoğurduğumuz 
hamuru 10 dakika buzdolabında 
bekletelim. Buzdolabından aldığı-
mız hamuru tereyağı ile yağladı-
ğımız tartölet kalıplarına yerleşti-
relim. Üzerlerine çatal yardımıyla 
delikler açalım. Önceden ısıttığımız 
180 derece fırında 20 dakika pişi-
relim. Kreması için kremayı ten-
cerede ısıtıp çikolataları ilave ede-
lim. Çikolatalar eriyince kapatalım. 
Kalıptan çıkardığımız tartöletleri 
çikolata ve fıstığa batırıp içlerine 
hazırladığımız kremayı sıkalım. Tar-
töletleri istediğimiz meyve ve kuru 
yemişler ile süsleyebiliriz. 

Afiyet olsun.

PREPARATION 

For the pastry, whisk together the 
butter, flour, cinnamon, and pow-
dered sugar. Add the egg yolk and 
knead the dough until it is thicke-
ned enough. Refrigerate the pastry 
for 10 minutes. Remove the pastry 
from the fridge. Place the pastry 
on the buttered tartelette moulds. 
Poke holes in it with the help of a 
fork. Preheat the oven to 180 degree 
and bake for 20 minutes. Warm the 
cream for the pastry cream and stir 
in the chocolate. When the choco-
late has melted, remove it from the 
fire. Cover the tartelettes with cho-
colate and peanut powder. Put the 
pastry cream in them. You can dress 
the tartelettes with fruits and dried 
fruits as you wish. 

Bon appétit.

MILK CHOCOLATE 
AND PEANUT 
TARTELETTE

Gurbet Demiroğlu

ÇİKOLATALI 
FISTIKLI 
TARTÖLET
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    MALZEMELER 

 Yarım kilo brokoli 

 1 adet havuç

 1 adet orta boy patates

 1 adet soğan 

 Sıcak su 

 2 su bardağı süt 

 1 yemek kaşığı un 

 2 yemek kaşığı tereyağı

 Karabiber

 Tuz

    INGREDIENTS

 1/2 kg broccoli 

 1 carrot

 1 medium-sized potato

 1 onion   

 Hot water 

 2 water glasses of milk 

 1 tablespoon of flour 

 2 table spoons of butter.

 Black pepper

 Salt

HAZIRLANIŞI 

Brokoliyi temizleyip yıkadıktan sonra 
dallarına ayıralım ve tencereye alalım. 
Patates, havuç ve soğanı küçük küçük 
doğrayıp tencereye ekleyelim. Üzeri-
ni geçecek kadar su ekledikten sonra 
sebzeler yumuşayana kadar haşlaya-
lım. Başka bir tencerede tereyağını eri-
telim ve üzerine un ilave ederek kavu-
ralım. Ardından sütü azar azar ekleyip 
iyice karıştırarak beşamel sosu pişire-
lim. Haşladığımız sebzeleri beşamel 
sosun üzerine ilave edelim. Sebzeleri 
haşladığımız tenceredeki suyun yarı-
sını üzerine ekleyelim. Çorbayı karıştırı-
cı yardımı ile pürüzsüz bir kıvam elde 
edene kadar karıştıralım. Tuz ve karabi-
ber ekleyerek 2-3 dakika pişirelim. Oca-
ğın altını kapatıp servis edelim. 

Afiyet olsun.

PREPARATION 

After cleaning and chopping the 
broccoli into florets place it in the 
cooking pot. Chop potatoes, carro-
ts, and onions. Put them into the 
pot. Add water to cover them and 
cook until they soften. In a separate 
bowl melt the butter in another pot, 
toss in the flour, and cook. Cook the 
bechamel sauce by whisking in the 
milk a little at a time. In a separate 
bowl, combine the cooked veggies 
and the bechamel sauce. Half of 
the water used to cook the veggies 
should be added to the soup. Use a 
blender to blend until smooth.Add 
salt and pepper and cook for 2-3 
minutes. Remove it from the heat 
and set aside to serve. 

Bon appétit.
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BROKOLİ 
ÇORBASI 
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(... Sarnıcı)
Resimdeki
İstanbul'un
en büyük

kapalı sarnıcı

Numara
(kısa)

Kermen,
hisar

Akış, akıntı

Deri işleme

Ok atmaya
yarayan silah

Askerlik

Ödeşme
Evvelce

Sayısal

Gösteriş,
çalım

Kareli kumaş

Boşluk,
mesafe

Büyücü

Dişi sığır

Mahlul

Tediye

Saydam ve
çabuk kırılır

cisim
Arjantin
plakası

Kertenkele

Sonsuza dek

Miras

Sebep

Hız tespit
eden cihaz

Hastalık

Kazak
başbuğu
unvanı

Yunanis-
tan'ın
başkenti

Mermer
yapıştırıcısı

Törende yer
alan topluluk

Sinirli Gelenek

İstinatgâh,
mesnet

İlçe
Kırık kemik
desteği

Kayın

Büyük ve
derin

karavana

Kalınca örtü

Yaz yağmuru Bahçe duvarı

Kastamo-
nu'nun bir
ilçesi

Danışma

Kanal, ark,
su yolu

İlaç, merhem

Ana, temel

Yalvarma,
yakarma

Anamal,
kapital

Cehennem
bekçisi

Bütünlük

Çabucak

Gericilik

Lezzet, zevk

Asma, karpuz
vb. bitkilerin

dalı

Koyun derisi

Yöre

Arazi

Bir yerde
oturanlar

1

2

3

4

5

YEREBATAN SARNICI

1 2 3 4 5
*

* Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan vekenarlarında çoğu zaman yazılar taşıyan küçük pul tabakası.

SUDOKU
SUDOKU

KOLAY
EASY

ORTA
MEDIUM

ZOR
HARD

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

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

HAZIRLAYAN / EDITOR: Bertan Kodamanoğlu

T Z Ö Ü A G P
O B R U K N A N I R A

E P E T E H İ İ K R A R
K İ R A A F İ F E C A

M A S A R A O D F L A Ş
P Z İ Y A R E T A Ü

S I F A T S M A İ D A T
S I K A T A E R K İ L

K A R I Ş M A L S K E Ç
R A A P R A K S İ L A

L A T İ F E H U R G A N
Y D A R B U K A E D A

B I R A K M A İ L İ N E K
A R E

N A M E R T
M A C A R

S A N İ Y E

1

2

3

4

5

6

7

E M İ S Y O N

5 8 7 1 4
2 1

5 6
3 4 1 2

1 7 8 4
8 2 1 7
6 3

3 6
9 6 7 2 3

3 4 1 6
1 3

4 9 1
3 2 4 7
5 9 7 8

8 2 5 9
7 3 9

6 3
4 8 1 2

9 5 3 8
5 8 9

6 5 7
9 6

4 8 2 6
1 8

5 2 8
8 5 3
6 4 2 7

8 2 4 3
3 5 2

2 5 4 8
1 7 9 6

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

9 1 8 2
9 2

4 6
6 1 5

4 5 7 9
3 5 4
4 8

7 5
3 4 9 2

6 2
1 6 4

5 4 6 1
7 6 2 8

8 9 3 6
4 3 5 9

7 8 9
4 7

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

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

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

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

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

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

Bulmaca / Crossword Bulmaca / Crossword
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Fill each row, column and 3X3 square with numbers from 1 to 9.

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

HAZIRLAYAN / EDITOR: Bertan Kodamanoğlu

Y N C Y A Ö N
E K O S E A F S U N C U

A R A E R İ Y İ K C A M
E L Ö P E N T E R E K E

E B E D İ Y E N R A D A R
A E A K E M İ E İ

A T A M A N D A Y A N A K
A T E L K E R E S N

İ N İ A B A N A A K A Ç
N İ Y A Z Z E B A N İ

E S A S T A M A M İ Y E T
E T A T

İ R T İ C A
M E Ş İ N

H A V A L İ
Y E R E Y

S E K E N E

1

2

3

4

5

F Ö Y Y E

5 8 4 6 9
9 4

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

7 6 5
2 9

4 6 5 9 1

8 2 7
1 9 5 4

3 6
4 5 6

8 2 7 3 9
9 3 5

2 8
1 3 8 4

5 3 9

9 4 8 1
2 1 3 9

8 7
4 6
5 2 8 7

4 9
3 5
4 9 3 1

6 7 3 4

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

5 3
6 5 8

5 7 4
9 3 1
3 6 1 2

1 9 5 6 4
6 2
5 6

5 7 9 8

8 7 1 5
7 5

8 1
2 4 1 8 3

6 7 9 1 3
2 5

8 1 4
6 3 4

9 2
7 9 1

8 2 9
7 1

4 2 7 5 9

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

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

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

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

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

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