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Sunuş

Aralık/December 2019

Foreword

yerine getirmek üzere çalışmaktadır. Bir asra yakındır
bereketli Anadolu coğrafyasında gelişmeye devam eden
Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze
kadar cesaretin ve gelişimin örneğini gösteren bir
ülke olmuştur. Eşsiz coğrafi konumu ve bu konumun
getirdiği avantajlarla birçok kıta ve ulusla olumlu ilişkiler
geliştiren Türkiye, günümüzde siyasi ve ekonomik
hedeflerine kararlılıkla ilerleyen bir ülke konumundadır.

Geçmiş, Geleceğin
Teminatıdır
Türk milleti, tarih sahnesinde edindiği tecrübelerle
devletin anlamını ve önemini idrak etmiş bir toplumdur.
Bu tecrübeler doğrultusunda; bir milletin kendi iradesini
yansıtmayan güçlerin esareti altında kalmadan, hürriyet
içinde yaşamasının ancak güçlü bir devlet altında
toplanmakla mümkün olabileceğini öğrenmiştir. Bununla
birlikte, atalarımızın bize nasihat olarak bıraktığı “İnsanı
yaşat ki devlet yaşasın” vecizi, devletin varlık amacının
da ancak “insan”, yani milletin kendisi olduğunu
hatırlatan bir bilgelik ihtiva eder. Devlet; hükümet ettiği
sınırlar dahilindeki insanların güvenliğini sağlamakla,
kamu düzenini korumakla, refah düzeyini artırmak üzere
çalışmakla mesuldür. Bu vazifeleri yerine getiremeyen
bir devlet, varlık amacını da kaybeder.
Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurulduğu tarihten itibaren
bütün unsurlarıyla aziz milletimize karşı vazifelerini

Kuşkusuz bu ilerlemede kamu kurumlarımızın önemi
büyüktür. Köklü kurumumuz PTT’nin ekonomimize,
özellikle de ihracatımıza katkısı yadsınamaz bir gerçektir.
Yerli ve milli üreticilerin ürünlerini dünyaya açan PTT
TRade ve ready2sale gibi platformların altyapı ve hizmet
çalışmalarını başarıyla sürdüren PTT, yükselen bir değer
olarak dünyadaki yerini almış, yerli ve milli olana verdiği
destekle ülke ekonomisinin giderek yükselen ivmesine
katkıda bulunmuştur. Öte yandan kargo, lojistik ve
finans sektöründeki değerli hizmetleri ve her geçen gün
artırdığı iş hacmiyle Türkiye’nin gelişen kurumlarından
olmuş, uluslararası sahada gösterdiği başarılarla
hepimizi gururlandırmıştır. Fakat unutmamak gerekir
ki PTT’nin başarısı sadece sayısal bir başarı değildir.
Vatandaşımıza sağladığı hizmetle hayatı kolaylaştıran
PTT, 180 yıllık tecrübesiyle ve insanı merkeze alan
hizmet anlayışıyla milletimizin gönlünde yer edinmiştir.
PTT’nin başarısı Türkiye’nin başarısıdır. Böylesine köklü
kurumların varlığı devletimizin gücüne güç katmakta,
milletimize güven vermektedir. Hizmet sektöründe
sağladığı çeşitlilik ve kaliteyle Türkiye’nin en çok
tercih edilen markalarından birisi olan Posta ve Telgraf
Teşkilatımız, hiç kuşkumuz yok ki önümüzdeki yıllarda da
aynı özveriyle milletimize hizmet etmeye devam edecektir.
PTT’nin 180 yıllık geçmişi, geleceğinin teminatıdır.
Yeni yılın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor;
tüm vatandaşlarımızın sevdikleriyle birlikte sağlıklı,
mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesini diliyorum.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
M. Cahit Turhan
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of Independence to modern days. Forging amicable
relations with many continents including Asia, Europe,
the Arab Peninsula and Africa and with many nations
by seizing on its unique geographical location and
advantages that come with it, Turkey is a country that
takes firm steps toward its political and economic goals.

The Past Is a Warranty for
the Future
Based on its experience throughout the history, the
Turkish nation is a community that has comprehended
what a state means and how important it is. In line
with the experience, Turkish people have seen how
living in freedom without being in captivity imposed by
forces that ignore their own will as a nation is possible
only by gathering under the umbrella of a mighty state.
Additionally, the proverb "let man flourish, and the state
will also flourish" offers wisdom that is evocative of the fact
that a state is there for the people. A state is responsible to
provide security for people within its sovereign territories,
safeguard the public order and improve their well-being.
A state failing to do so cannot justify its existence.
The state of the Republic of Turkey has endeavored
to fulfill its obligations on behalf of the august nation
since its foundation. Growing in the land of Anatolia
for nearly a century, the Republic of Turkey has been a
paragon of bravery and growth from the times of War

It is beyond any doubt that public agencies have played a
pivotal role in the growth. It is an undeniable fact that the
well-established Turkish Post has made contributions to
the exports in particular. Offering smooth infrastructure
and service operations for platforms such as PTT TRade
and ready2sale to help domestic and national producers
to penetrate into global markets, the Turkish Post has
carved out a position around the world as a burgeoning
asset, and contributed to the rising momentum of the
national economy through boosts to what is domestic
and national. In addition, the Turkish Post has grown
into one of the thriving corporations in Turkey based
on its parcel, logistic and financial services and evergrowing business volume, and made us all proud for
its international accomplishments. However, one must
remember that the success of the Turkish Post is not
merely a quantitative one. Making things easier for
people through services, the Turkish Post has made
an indelible impression on the nation with its 180-year
experience and familiarity like a next-door neighbor.
The success of the Turkish Post equals the success
of Turkey. The presence of such- well-established
corporations makes our state even mightier, and instills
confidence in our nation. The Post and Telegraph
Corporation, which is one of the most popular brands
in Turkey thanks to the diversity and quality of services,
will undoubtedly continue to serve for the people with
unwavering devotion in years to come. The Turkish Post's
180-year background is a warranty for the future.
T. C. Minister of Transport and Infrastructure
M. Cahit Turhan
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Genel Müdürden Mesaj

Miras yalnızca servet
değil, aynı zamanda
sorumluluktur.
Türkiye, Asya ve Avrupa gibi iki büyük kıtayı bir araya
getiren, bu kıtalar arasında bir köprü vazifesi gören eşsiz
bir coğrafya üzerinde bulunmaktadır. Tarih boyunca çok
sayıda uygarlığın hüküm sürdüğü bu bereketli coğrafya,
insanlığın kaderini yeniden çizen önemli hadiselere
şahitlik etmiş, dünyaya hükmeden devletlerin ana yurdu
olmuştur. Yaşadığımız topraklar gerek coğrafi güzellikleri
gerekse kültürel zenginlikleri bakımından yeryüzünün en
lezzetli meyvelerini sunan müstesna bir bahçe gibidir. Bu
cennet bahçesinin kıymetini gayet iyi bilen atalarımız,
tarih boyunca hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak bin
yıldır üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere miras
bırakmışlardır. Fakat unutmamak gerekir ki miras
yalnızca servet değil, aynı zamanda sorumluluktur.

Aralık/December 2019

Message from the General Manager

Posta ve Telgraf Teşkilatımız, bu sorumluluğun bilinciyle
180 yıldır Türkiye için çalışmaktadır, bundan sonra da
aynı bilinçle çalışmaya devam edecektir. Hedefimiz;
köklü geçmişimizden aldığımız güçle milletimizin
hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ürün ve hizmetleri
hayata geçirmeye devam etmek, her gün aynı özveriyle
emek vererek yerli ve milli teknolojik atılımlarla
ülkemizin geleceğini ilmek ilmek işlemektir. PTT’nin
üstlendiği mesuliyet, yalnızca vatanımızı bizlere miras
bırakan atalarımıza karşı değil, aynı zamanda vatanı miras
bırakacağımız gelecek nesillere karşı da vazifemizdir.
Ne mutlu bize ki, geride bırakmaya hazırlandığımız 2019
senesini de faaliyet gösterdiğimiz alanlarda memnun
edici ilerlemeler kaydederek, ülkemizin ekonomisine
yüksek katma değer sağlayarak tamamlıyoruz. Türkiye’nin
her köşesine yayılan hizmet ağımızla, artık herkesin
ulaşabildiği ve herkese ulaşabilen bir marka haline geldik.
Tecrübemizin kazandırdığı vizyonla vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarına hızlı ve pratik çözümler üretiyor, bu
çözümleri AR-GE çalışmalarıyla destekleyerek yenilikçi ve
sürdürülebilir hizmetlere dönüştürmeye devam ediyoruz.
Başarının bizi rehavete sürüklemesine izin vermeden;
diğer bir deyişle, başarının bir varış noktası değil, bir
yolculuk olduğunu unutmadan geleceğe hazırlanıyoruz.
2020’yi karşıladığımız bu günlerde, geçmiş başarılarımızla
iftihar ederken, gelecekte daha güçlü bir Türkiye için
var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizin sözünü
veriyoruz.

PTT AŞ Genel Müdürü
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
Kenan Bozgeyik
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Legacy is not only an asset
but also a responsibility.
Turkey straddles two continents, Asia and Europe,
and enjoys a unique geographical location that serves
as a bridge between the continents. This fertile land,
which has been home to a myriad of civilizations
throughout the history, has bore witness to major events
that reshaped the destiny of mankind, and grown
into the mainland of states that dominated the globe.
The land we live on is an exceptional orchard of the
world's most delicious fruits from the perspective of
geographical wonders and cultural assets. With great
appreciation for this Garden of Eden, our ancestors
spared no sacrifice throughout the history, and
handed down to us this land that we have been living
on for centuries. However, one must remember their
legacy is not only an asset but also a responsibility.

With this responsibility in mind, the Post and Telegraph
Corporation has been striving for Turkey over 180
years now, and will continue to do so with unwavering
awareness. Our objective is to keep offering innovative
products and services to make things easier for people
with the strength we draw from our well-established
background, and infuse domestic and national
technological breakthroughs into the country's future,
exerting efforts with everlasting self-sacrifice. The
responsibility assumed by the Turkish Post is towards not
only our ancestors who handed down our land but also the
next generations to whom we are going to hand it down.
Fortunately, we are about to cap off the year 2019
with satisfactory progress in operations and
provision of added value for the national economy.
We are growing into a brand that reaches out to
all with full access to our service network across
Turkey. Based on the vision empowered by our
experience, we offer prompt and practical solutions
to the needs of people, promote R&D initiatives, and
keep turning them into innovative and sustainable
services. Without letting any accomplishment cause
stagnancy, we brace for the future, keeping in mind
that success is not a destination but a journey.
As we take pride in our past accomplishments, we now
pledge, as we are about to welcome the year 2020, to
keep striving for a more influential version of Turkey to
the best of our capabilities.
PTT AŞ General Manager
President of the World Postal Association
Administrative Council
Kenan Bozgeyik

Kültür&Sanat
Culture&Art
Kasım/November 2019 11
Aralık/December

Merve Ayar
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Tiyatro

Light of Darkness
(Radio Station wTheater)

Theater

Karanlığın Işığı
(Radyo Tiyatrosu)
TRT Ankara Radyosu’nun arşivinden bir radyo
tiyatrosu kaydına rastlıyorum: “Karanlığın Işığı.”
Bir saat kırk dakikalık bir kayıt. Çocukluğumdan
hatırlıyorum, kuzenlerim akşamları heyecanla
dinlerdi radyodan. Önce sessiz duralım diye, sonra
biz sıkılıp orayı burayı karıştırmaya başlayınca
da radyonun antenini bozmayalım diye tembih
ederlerdi. Neyse ki artık oturmak zorunda değilim.
Kulaklığımı takıp yürüyüşe çıkıyorum; bir yandan
yürüyorum, bir yandan da eyvah eyvah diye
diye dinliyorum oyunu. Etrafımdaki insanlar ne
düşünüyor bilmem. Neyse ki şehir çok kalabalık,
herkes kendi aleminde. Böylece kimseyi dert
etmeden zavallı, görme engelli bir kızcağızın
hikayesine ortak olabiliyorum. Kızcağız “kara”
kelimesinden nefret ediyor. Arkadaşının cümle
içinde kullanmasına bile müsaade etmiyor.
Arkadaşı dediysek, sadece bir tane arkadaşı var
aslında. Çünkü kendisi hem görmediği için hem
de yüzünde kezzap yarası olduğu için ailesi çirkin
olduğunu düşünerek onun dışarı çıkmasına izin
vermiyor. Neyse ki bir gün parkta hasbelkader
bir arkadaş ediniyor kızcağız. Böylece en sevdiği
kelime eskiden “ışık” iken artık “arkadaş” oluyor.
Arkadaşının en sevdiği kelime ise “hoşgörü”. Önce
anlam veremiyoruz, arkadaşın sakladığı bir şeyler
olduğunu fark ediyoruz ama çözemiyoruz. Talihsiz
bir rastlantı sonucunda arkadaşına “pis zenci” diye
seslendiklerinde anlıyoruz işin iç yüzünü: Neden
“hoşgörünün” en az “ışık” kadar gerekli olduğunu.

I came across with a radio theater's records out of
the TRT Ankara Radio's archive: "Light of darkness".
It is a record that is one hour and forty minutes long.
I remember from my childhood that my cousins
used to listen to radio at night with such excitement.
They would caution us to stay quiet and not to
disrupt the radio antenna once we started to play
around with the radio as we got bored. Fortunately,
I did not have to sit. I put my headphones on and
went on a walk. As I was walking down, I listened to
the play, thinking oh no! I did not know what people
around me were thinking. Fortunately, the city is
really crowded and everybody minds their own
business. So, I could be part of the story of a poor
blind girl without having to worry about anybody.
The poor girl hates the word black. She does not
even allow her friend to use that word in a sentence.
Of friends, she got only one. This is because her
family does not let her go out, thinking that she
is ugly as she is blind and has a scar caused by
nitric acid on her face. Fortunately, the poor girl
makes a friend in a park someday. This is how her
favorite word becomes "friend" while it was "light"
beforehand. The favorite word of her friend is
"tolerance". I could not make sense of it at first. We
figured out that her friend was hiding something but
we could not tell what. As a result of an unfortunate
coincidence, we get an idea when her friend is
called "damn nigga". We get to see why "tolerance"
is as important as "light".

Kültür&Sanat
Culture&Art

Kitap
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Müzik
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Music

Book

Beyaz Geceler – Fyodor
Mihayloviç Dostoyevski
Aralık ayı geldi mi her sabah kar yağacak
zannederim. Her sabah perdeyi umutla aralarım;
hava durumunu bilsem de, kar yağmayacağından
emin olsam da… Benimki de bir umut işte.
Sonra soğuk havaların ne kadar güzel olduğunu
düşünürüm. Çok da üşürüm aslında. Ama
kendimi paltoma sarınmış, karda yürürken hayal
ederim , mutlu olurum. Soğuk memleketlere
seyahat etmeyi çok isterim. Liseden bu yana
Rus romanları okur, sonra St. Petersburg’a
gitmeyi hayal ederim. Ama sömestr tatili olunca
cesaret edemem o kadar soğuk memlekete
gitmeye. Bu ikircikli hallerim Dostoyevski’nin
Beyaz Geceleri’ndeki karakterleri hatırlatmıyor
mu? Tam bir hayalperest olan kahramanımıza
benziyorum bazen. Bazen de ne yapacağını
bilmeyen, bir türlü karar veremeyen, diğerlerinin
duygularıyla oynayıp duran Nastyenka’ya…
Sekiz yıldır Petersburg’ta yaşamasına rağmen
kahramanımızın tek bir arkadaşı bile yok. Bir
yandan da şehrin tamamıyla arkadaş, evler sanki
ona selam veriyor gibi. Ben o kadar yalnız değilim
aslında. Fakat şehirde dolaşmaktan büyük
keyif alıyor, işte bu bakımdan kahramanımızla
özdeşleşebiliyorum. Nastyenka’ya gelince, on
yedi yaşında evinden çıkamayan bir genç kız.
Belki bir çıkış kapısı olarak, belki de samimi
duygularla evlerindeki kiracıya gönlünü
kaptırmış. Bir yıl sonrası için sözleşmişler ama
kiracı Petersburg’a gelmesine rağmen kendisini
ne ziyaret etmiş ne de mektubuna cevap vermiş.
Bu durumda hepimiz Nastyenka gibi kanalın
başında ağlardık herhalde. O sırada, kaderin bir
cilvesi olur da elinde bastonuyla kahramanımız
bizi kurtarır, sonra da evimize kadar eşlik eder
mi bilmem. Ama bildiğim bir şey var, Beyaz
Geceler hazirandaydı: Rusya’yı ziyaret etmek,
Nastyenka’yı anlamak için güzel bir zaman gibi
geliyor kulağa.

White Nights – Fyodor
Mikhailovich Dostoyevski
When it marks December, I think it would snow every
morning. I open the curtains with some hope every
morning. Even if I knew about the weather forecast and
was sure that it would not snow. I'm just hopeful, that's
all. Then I think about how beautiful it is when it is cold.
I feel cold actually. However, I imagine myself wrapped
in my coat, walking on snow, and that makes me happy.
I love traveling to countries where it is cold. I have been
reading Russian novels since I was a teenager in high
school, and then imagining how it would be to go to St.
Petersburg. However, I could not dare to go to such a
cold city once it is winter break. My indecisive moods
remind you of the characters in the White Nights by
Dostoevsky, right? I sometimes resemble the protagonist
who is a total daydreamer. I am like Nastyenka who
does not know what to do and who fails to make up her
mind, and keeps toying with feelings of others. She does
not have any friend even though she has lived in St.
Petersburg for 8 years. On one hand, she is a friend of the
whole city as if houses wave at her. I am not that lonely,
actually. However, I enjoy walking around the city a lot,
and associate myself with the protagonists from this
perspective. As for Nastyenka, she is a seventeen-year
old young girl who never goes out. She is infatuated with
the tenant, hoping him to be a way out or fell in love with
him based on pure emotions. They make a deal for one
year later but the tenant never visits her or replies to her
letters even though he makes it to St. Petersburg. In this
case, we would probably weep before the radio just like
Nastyenka did. In the meantime, with a twist of fate, the
protagonist saves us with a walking stick in his hand, and
then I do not know if he would accompany us home. But
there is one thing I know that the White Nights were in
June. It sounds like a good time to visit Russia and gain
insight into Nastyenka.

Cristina Branco –
Branco
Budapeşte’deyim, şehrin merkezindeki
konser salonunda bir şeyler dinlemek
istiyorum. “Kimler var? Bilet kalmış
mıdır? Son dakika bilet bulabilir miyim?”
diye düşünerek gişeye yöneliyorum.
Akşama Portekizli meşhur bir fado
sanatçısının konseri varmış. Hemen bileti
alıyorum, fado nedir hiçbir fikrim yok.
Meğer bu kelime “kader, alın yazısı” gibi
anlamlara geliyormuş, aynı zamanda
Portekizlilerin meşhur halk müziğiymiş.
Konser sırasında anlıyorum zaten,
zaman zaman bir ağıt gibi, gemilerin
ardından kadınların denize haykırışlarını
duyar gibiyim… Cristiana Branco yeni
albümünü tanıtıyor; albümün ismi
“Branco”, yani beyaz. Beyazın içinde
tüm renklerin olduğundan, bizim
de dünyanın farklı yerlerinden gelip
müzikle buluşmamızdan bahsediyor. Ne
Portekizce anlıyorum ne de daha önce
aşina olduğum bir müzik. Arada bir
şarkılardan önce anons yapıyor, şarkının
ne hakkında olduğunu söylüyor. Kimi
zaman da söylemiyor, biz anlıyoruz; bu bir
annenin feryadıdır, bu yaşlı bir adamın
dramıdır, bu bir nişanlının bekleyişidir…
Zaten müzik o kadar evrensel ki hepimiz
bir noktada birleşiyoruz, seslerin arasına
karışıyoruz, “beyaz” oluyoruz. Konserden
çıkıp karla kaplı Budapeşte sokaklarında
yürürken, Portekiz’e en kısa zamanda
gitmenin hayalini kuruyoruz.

I was in Budapest, looking for something to listen to at a
concert hall downtown. I made my way to the box office as
I was wondering who performs, whether any ticket is left to
buy or whether I could buy one in the nick of time. There
was a concert by a well-known Portuguese fado artist in the
evening. I got my ticket right away, having no idea what
fado means. It turned out the word stands for "destiny". It is
also a Portuguese folk music. I got why during the concert.
It was like a requiem at times as if I was hearing the cries
of women into the sea as vessels leave them behind. She
promotes her new album. It is called "Branco", meaning
white. As white contains all colors, it tells about people
gathering even though they are from different parts of the
world. I neither spoke Portuguese nor knew anything about
this type of music. She makes some announcements ahead
of some songs to tell us what they are about. Sometimes
she does not and we can tell it is the cry of a mother. It is
the drama of an elderly man. It is the anticipation of an
engaged person. In fact, music is so universal that each of
us finds a common ground, blend in sounds and ends up
in white. As we got out of the concert, and walked down the
snow-capped streets of Budapest, we dreamed of going to
Portugal as soon as possible.

Kültür&Sanat
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Müze
Museum

Karanlıkta
Diyalog
İşten erken çıktım, ne yapsam diye bakınıyorum.
Karanlıkta Diyalog’u ne zamandır görüyordum; bu
sefer gittim, konuştum. Görme engellileri anlamamız
için oluşturulmuş bir platform. Bilet alıyor, topluca
giriyoruz. Şanslıyım; bir sonraki seans on dakika
sonra başlıyor. Çantamı, telefonumu dolaba koymamı;
yanıma biraz para almamın iyi olabileceğini, çünkü
içeride çay-kahve alabileceğimi söylüyorlar. Beni
nelerin beklediğini iyice merak ediyorum. Önce
her birimize beyaz baston verip nasıl kullanmamız
gerektiğini öğretiyorlar. Sonra loş bir koridordan
duvara tutunarak ilerlememizi, içeride bizi görme
engelli rehberimizin karşılayacağını söylüyorlar.
Yavaş yavaş zifiri karanlığın içinde buluyoruz
kendimizi. Bastonlar sürekli ayaklarımıza çarpıyor,
sağımızdakine solumuzdakine “pardon” deyip
duruyoruz. Rehberimizin sesini takip ediyor, şehrin
içinde dolaşıyoruz. Parkta oturup kuşların cıvıltısını
dinliyoruz, karşıdan karşıya geçiyoruz, araba park
etmiş kaldırıma, söyleniyoruz, tramvay’a biniyoruz…
Yaklaşık bir saatin sonunda, hâlâ hiçbir şey
göremesek de artık kafeden alışveriş yapabiliyoruz,
para üstümüzü kontrol edebiliyoruz. Müzeden
çıkıp beyaz bastonu görevliye teslim ederken
düşünüyorum: Bu şehir görmesek de güzel; fırından
gelen ekmek kokusu, parktaki kuşların cıvıltısı,
İstiklal’in sesleri… Sadece bazı şeyleri şehrin tüm
sakinleri için kolaylaştırmamız gerekiyor,
işte hepsi bu kadar.

Dialogue
In The Dark

I got out of the office early so I looked around to see
what to do. I had seen the Dialogue In the Dark for
a while now. This time, I decided to pay a visit. It is
a platform founded to offer us insight into visually
impaired people. We got tickets and made it our
way inside as a group. I was fortunate as the next
session was about to start in ten minutes. They told
me to put my bag and mobile phone in a locker
and have some money with me so that I could buy
a cup of tea or coffee inside. I was curious about
what awaited me. They gave each one of us a white
walking stick and taught us how to use it. Then,
they told us to walk through a dim aisle and hold
onto the walls as a visually impaired guide would
welcome us inside. We slowly ended up in pitch
darkness. The walking sticks keep hitting our legs all
the time and we kept apologizing to people around
us. We followed the voice of our guide and took on
a tour in the city. We sat at a park, listened to bird
chirrups, crossed the road over, and complained
about cars parked on the pavement, and then
hopped on the tram. While we did not see anything
after nearly an hour, we could shop at a cafe now,
and check the change for what we paid. As we got
out of the museum after returning the white stick,
I kept thinking: This city is beautiful even if we do
not actually see it. The smell of bread oozing out of
a bakery, the chirrups of birds in the park and the
noises on the Istiklal Avenue… We just have to make
things easier for all residents of the city. That's all.

Festival
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Ankara, Kahve
ve Çikolata
Festivali
Kahve ve çikolata
tutkum beni bu sefer
de Ankara’ya getirdi.
Açıkçası bu soğuk
günlerde en çok
olmak istediğim
yerdeyim. Hem yeni
kahve hazırlama
yöntemlerini
öğrenebileceğim
hem de baristaların
gösterilerini
izleyebileceğim
için heyecanlıyım.
Önce “Latte Art”
gibi başlıklar
dikkatimi çekiyor
ama ben atölye
çalışmalarının daha
verimli geçeceğini
düşünüyorum.
Arkadaşlarımla anlaştık;
hepimiz farklı atölyelere
katılacak, sonra birbirimize
anlatacağız. Festivallerin
en zor yanlarından biri de bu
galiba: Etkinliklerin her birine
katılmak istiyoruz ama mümkün
değil. En iyisi şuradaki yeni nesil
kahvecide karşılıklı oturup birer çikolatalı
kahve içmek.

Ankara Coffee
and Chocolate
Festival
My passion for coffee and
chocolate has brought
me to Ankara this time.
In fact, I am where
I would like to be
the most in such
cold weather. I am
excited to find out
about new ways
of making coffee,
and watch some
shows by baristas.
First, I am drawn
to themes such
as Latte Art but I
think workshops
would be more
efficient. I made a
deal with my friends
that everybody
would attend different
workshops and then
we'd tell about our
experiences to each
other in the end. I think
this is one of the challenges
in festivals: We would like to
attend each and every event but
that is not possible. It is best to sit at
a next-generation coffee shop and enjoy a
cup of chocolate coffee.

Seyyah
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Dilanur Yıldırım

GÖKYÜZÜNDEN
FEDAKÂRLIK:
KAYMAKLI
YERALTI ŞEHRI

Renouncing the Sunlight:
Underground City of Kaymaklı
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İnsanların pek çoğu için
güneşli, aydınlık günler ve evler,
güzel duyguları tetikler. Yaz
sabahlarında güneşle uyanmak
veya gün ışığı alan bir yerde
çalışmak, karanlık ve kapalı
ortamlara kıyasla çok daha
kolay ve keyiflidir. Öte yandan,
güneş ışığı biyolojik açıdan
da “D vitamini” gibi insan için
çok önemli bir vitaminin doğal
kaynağıdır. Hal böyle iken, göğü
ve hayatın ateşini sağlayan güneşi
görmeden yaşamayı düşünmek
zordur. Oysa geçmişte bazı
toplumlar, birtakım tehlikelerden
korunmak için bu fedakarlığı
göstermiş, ölmeden toprak altına
girmeyi göze alarak kurdukları
yeraltı şehirlerinde senelerce
yaşamışlardır. Fakat şurası bir
gerçek ki insan, çevresel koşulları
üzerinde tasarruf edebilen bir
varlıktır. Bu nedenle, her neresi
olursa olsun, yaşadığı yeri de
ihtiyaçlarına göre değiştirmeye
ve düzenlemeye eğilim gösterir.
Yeraltı şehirlerini, insandaki bu
yeteneğin çarpıcı buluntular
üzerinden okunmasına olanak
tanıyan şaşırtıcı yaşam alanları
olarak ele alabiliriz.
Tüm dünyadan insanların
coğrafi ve tarihî zenginliğine ilgi
duyarak görmek için ülkemize
geldikleri Kapadokya bölgesinde,
yapılışı M.Ö. 3000 yılına kadar
uzanan iki yüze yakın yeraltı
şehri bulunuyor. Hititler, Asurlar,
Frigler gibi birçok uygarlığın
izlerine rastlanan, Bizans
İmparatorluğu zamanında
yaşanan savaşlarda en önemli
savunma alanı olarak kullanılan
yeraltı şehirlerinin, uzun ve
dar köprülerle birbirine bağlı
olduğu tespit edilmiş. Bu
şehirlerde, düşmanı şaşırtabilmek
ve yavaşlatabilmek için inşa

Sunny days and well-lit homes trigger pleasant sensations for most
people. Waking up to some sunlight on summer mornings or working
at a workplace that lets the sunlight in is much easier and enjoyable
compared to dark and indoor spaces. On the other hand, sunlight is a
biologically crucial and natural source of vitamin including vitamin
D in particular for people. With that being the case, it is difficult
to imagine a life without any sunlight that fuels the life. However,
some ancient communities made sacrifices to keep themselves safe
from certain hazards, and resided in underground cities they built,
knowing that they would be below the ground where they would
normally go once they die. However, it is a fact that human beings
are creatures that can make a conscious choice on environmental
conditions. That is why they tend to transform and organize
wherever they live according to their needs. It is safe to assume that
underground cities are intriguing places of residence that allow
to gain insight into this remarkable capability of man through
astonishing remnants.
Visited by people from all around the world as they are interested in
geographical landscape and historical sightseeings, Cappadocia
houses nearly one hundred underground cities that date back to
B.C. 3000.Inherited from many civilizations such as the Hittites, the
Assyrians and the Phrygians, and put to use as the top defense line
in wars, underground cities turned out to be linked to one another

edilmiş bazı çıkmaz tünel ve labirentlerin de var
olduğu söyleniyor. Binlerce insanın aynı anda
barınabileceği büyüklükteki bu güneşsiz şehirlerin
birkaçının bazı kısımları restore edilmiş, gezilip
görülebilir durumda. En büyük ve en meşhurları ise
“Derinkuyu” ve “Kaymaklı” yeraltı şehirleri.
Kaymaklı Yeraltı Şehri; Kapadokya’nın merkezine
yaklaşık 20 km mesafedeki Kaymaklı Kasabası’nda
bulunuyor. Yumuşak tüf kayaları oyularak yapılan
bu 8 katlı şehir, içerisinde insanların topluluk
halinde, uzunca bir süre boyunca yaşamasına
imkân tanıyacak bir sistemin kurgulandığı çok
büyük bir yaşam alanı. Elbette yaşanılabilir olması
için bir yeraltı şehrinde öncelikle içeriye temiz
hava girişini sağlayan bir sistemin bulunması
gerekiyor. İlginçtir ki; bugün yeraltındaki ulaşım
araçlarını kullanırken bile zaman zaman tecrübe
ettiğimiz rutubet kokusu ve basıklık hissi, Kaymaklı
Yeraltı Şehri’nde yaşanmıyor. Çünkü burada, nasıl
yapıldığı hâlâ anlaşılamamış olsa da neredeyse
kusursuz bir havalandırma sistemi bulunuyor. Tabii

by long and narrow bridges. It is reported that the
underground cities even boast dead-end tunnels
and labyrinths built just to perplex and slow down
enemies. Some sections of these sun-free cities that
come in sizes that allow hosting thousands of people
at the same time have been renovated and are open
for visits.The largest and most renowned ones are the
underground cities of “Derinkuyu” and “Kaymaklı”.
The Underground City of Kaymaklı Yeraltı Şehri
is situated in the town of Kaymaklı, nearly 20 km.
away from downtown Cappadocia. Built by carving
soft tuff rocks, this 8-floor city is an extremely large
space that allows designing a system to host people
as a community for a long time. It goes without
saying that any underground city requires a clean
air supply for it to be habitable. It is interesting that
the smell of humidity and the sense of being confined
that we usually get to experience even when we use
modern underground means of transportation are
not the case in the Underground City of Kaymaklı.
This is because it is home to an almost impeccable
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ki açıklamakta zorlandığımız her tarihî olay veya
yapıda olduğu gibi, bu havalandırma sisteminin de
uzaylılar tarafından yapıldığına dair fikirler ortaya
atılmış.
Günümüzde yalnızca dört katını gezebildiğimiz
yapının ilk katında, hayvanlar için ahır olarak
kullanılan alanlar mevcut. Hayvanların alt katlara
indirilmesinin zorluğu göz önüne alındığında
ahırların ilk katta bulunması oldukça mantıklı
görünüyor. İkinci katta mezarlık, kilise ve vaftiz
taşı gibi inanç ve ibadete ayrılmış kısımlar var.
Ayrıca bu katta, birkaç yerde daha görülen sürgü
kapılardan birisine rastlanıyor. Kritik geçitlerin
önlerinde konumlandırılan bu sürgü kapılar,
güvenlik açısından çok önemli. Çapları 1 ila
2,5 metre, ağırlıkları ise 200-500 kg aralığında
değişiyor. Şarap mahzenleri, un ve buğdayın
saklandığı depolar, şıra haneler ve yemek alanı,
önceki ikisine göre daha geniş olan üçüncü
katta yer alıyor. Bu katta var olan bir diğer alan
ise bakır atölyeleri. Dolayısıyla etrafta bakırı
işlemekte kullanılan andezit taşından da epeyce
bulunuyor. Giderek daralan tünellerden geçilerek
dördüncü kata inildiğinde ise mutfak ve erzak
depoları görülüyor. Gıdaların saklandığı bu depolar,

ventilation system even though one cannot figure
out how it is possible. Just like it is the case for any
ancient event or monument that is hard to explain,
there are some arguments that the ventilation system
was built by aliens.
Of four floors open to visit, the first floor is home to
animal barns. Given the difficulty to take animals
downstairs, it makes sense that the barns are located
on the first floor. The second floor comprises spaces
of faith and prayer such as a graveyard, a church
and a baptism font. In addition, it features one of
the sliding doors that are common to see in a few
other places. Located before some critical gateways,
the sliding doors are crucial from the security
standpoint. Their diameters range from 1 to 2.5
meters while their weight is somewhere between 200
and 500 kilograms. The wine cellars, flour and wheat
storehouses, şıra (slightly fermented grape juice)
plants and the dining space are located on the third
floor, which is larger than the two preceding floors.
Another space on the floor is copper workshops. So,
the vicinity abounds in andesite, which is used for
copper processing. Once you go down the fourth
floor, making through tunnels that get narrower, a
kitchen and supply storehouses burst into sight.
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ilkel buzdolapları olarak düşünülebilir; çünkü
az önce bahsi geçen muhteşem havalandırma
sistemi sayesinde bu dolaplar oldukça serin
kalıyor. İnsan elini depolara doğru uzattığında
dahi ısının düşüşünü rahatlıkla hissedebiliyor.
En büyük ısı ve ışık kaynağı olan güneşin
ışınlarının ulaşamadığı bir yeraltı şehrinde
yaşamın aksamadan devam edebilmesi için
akla gelen bir diğer gereklilik ise aydınlatma.
Bu maksatla, duvarlarda yer alan üçgen
şeklindeki “bezirlik” isimli yapılara, beziryağı
ile dolu kandiller yerleştirilmiş. Kandillerin ve
yağların üretildiği yere de “bezirhane” deniyor.
12. yüzyılla beraber Selçuklulara kalan ve
devamında Osmanlı dönemiyle tarihî değerini
zenginleştiren Kapadokya’da, Kaymaklı gibi nice
yeraltı şehirleri ve güzellikler bulunuyor.

The storehouses where food is stored can be
touted as primitive refrigerators as they remain
pretty chill thanks to the impeccable ventilation
system. Once you reach out to the storehouses,
you can feel how the temperature goes down.
In an underground city with no sunlight, which
is normally the top source of heat and light,
lighting is a must as a need to maintain life with
no setback. To this end, the triangular structures
called "bezirlik" (literally linseed oil holder) on the
walls are decked out with candles of linseed oil.
Where candles and oil are manufactured is called
"bezirhane". Ruled by the Seljuks starting from the
12th century and diversified in historical aspect
by the Ottoman Empire, Cappadocia is home to a
myriad of underground cities and wonders such as
Kaymaklı.

Tüm bu katların bölümlerine ve işlevlerine
bakınca, insanların gündelik hayatın akışını
bozmadan birlikte yaşamaya devam etmek
için şartları nasıl değiştirdiğini görebiliyoruz.
Öte yandan, gün gelip buradan çıktıkları
zaman hayatlarına nasıl devam ettiklerini, yer
üstündeki yaşama yeniden uyum sağlamakta
zorlanıp zorlanmadıklarını da merak ediyoruz.
Özellikle teknoloji çağının insanları olarak
bizlerin; yaşamı devam ettirmenin bu denli ham
bir haliyle özdeşlik kurması pek kolay değil.
Bilhassa bu sebepten, Kapadokya’ya giderek bu
bölgedeki yeraltı şehirlerini gezmenin benzersiz
bir deneyim olacağını söyleyebiliriz.
Kaymaklı Yeraltı Şehri, 1984 yılından beri
UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’nde yer
alıyor. Günümüzde müze kategorisinde bulunan
bu yapıda ziyaretçiler için bölümlerin yanlarında
ne olduklarına dair levhalar, girişten çıkışa
kadar takip edilmesi gereken güzergâh boyunca
oklar bulunuyor. Yeraltı şehrinin dördüncü
katında bile, basıklıktan yahut havasızlıktan
şikâyet edilecek bir durum yaşanmıyor. Bu
eski ve etkileyici şehri gezmek isteyenler için
hatırlatalım: Müze yaz döneminde (1 Nisan-1
Ekim) 08:00 ile 19:00 arası, kış döneminde (1
Ekim-1 Nisan) ise 08:00 ile 17:00 saatleri arasında
ziyarete açık.

In consideration of all the sections of the floors
and their functions, one can see how conditions
had to change to sustain co-existence without
disrupting the order of daily life.On the other hand,
one wonders how they went about their life once
they got out of there and whether they had any
difficulty in adapting to the new circumstances
above the ground. It is not easy particularly for
people who live in the age of technology to go on
with life and associate ourselves with it in such
a raw form. That is particularly why it could be a
unique experience to visit the underground cities
across Cappadocia.
The Underground City of Kaymaklı has been
on the UNESCO World Cultural Heritage List
since 1984. Currently serving as a museum, it
also boasts signboards of sections to guide
visitors, and other guiding tools throughout the
route for them to follow from entrance to exit.
Even on the fourth floor of the underground city,
one would not complain about unspaciousness
or lack of air. A reminder to those interested
in paying a visit to this ancient and equally
impressive city: The museum is open from 8
a.m. to 7 p.m. in summertime (April 1 to October
1), and from 8 a.m. to 5 p.m. in winter (October 1
to April 1).

l KAYNAKLAR / REFERENCES:
https://www.kapadokyadayim.com/kaymakli-yeralti-sehri/
https://yoldaolmak.com/kaymakli-yeralti-sehri.html
https://muze.gov.tr/muze-detay?DistId=KYY&SectionId=KYY01
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IŞIK, İNSANIN
BIR ÖMÜR PEŞINDE
KOŞTUĞU…
LIGHT IS WHAT PEOPLE SEEK
AFTER FOR A LIFETIME

“Yaşamımın geri kalanında ışığın ne olduğunu
düşüneceğim”
Albert Einstein
Einstein’in 1917 yılında söylemiş olduğu
yukarıdaki söz, ışığın, o dönemde –belki de
günümüzde hâlâ- ne kadar “muamma” bir mesele
olduğunu göstermektedir. Doğal yaşamın ve
dolayısıyla insan yaşamının sürdürülebilmesi
için öncelikli olan “ışık” aynı zamanda insanlığın
süregelen bir merakıdır. Öyle ki bu merak,
insanlığın günümüze kadar ışığa yönelik büyük
bir birikim oluşturmasına, sadece bilimsel değil
aynı zamanda sosyo-kültürel olarak ışık merkezli
farklı inanç ve felsefelerin, dahası ışığa ilişkin
geniş bir literatürün oluşmasına yol açmıştır.

"For the rest of my life, I want to reflect
on what light is"


Albert Einstein

The abovementioned quote articulated by
Einsten back in 1917 is a token of what an
enigma light was - perhaps still is - at the time.
Light, which is a must for natural life and human
survival, is the long-time curiosity of mankind.
So much so that curiosity has allowed for a
major know-how about light from past to present,
and formation of a vast literature about lightbased faiths and philosophies from not only
scientific but also socio-cultural perspectives
and the light itself. However, it is safe to say that
perspectives on its mystic aspect that attracts
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Bununla beraber görme, ışık ve ışığa bağlı
olayları inceleyen optik ilminin yaklaşık 2000
yıllık birikimi yanında ışığın insanı çeken
mistik varlığına yönelik yaklaşımların da
ışığın tanımını daha kaotik bir hale getirdiği
söylenebilir. Tüm bu bilimsel ve sosyo-kültürel
yaklaşımların tümüyle beraber ışık, birçok
açıdan bizler için hâlâ merak konusudur.

people have turned the definition of light into
something more chaotic with the know-how of
nearly 2000 years accumulated by the science
of optics that deals with vision, light and lightdependent phenomena. Empowered by all
the scientific and socio-cultural perspectives,
light has been a matter of curiosity for us in
many aspects.

Işık; insanlık tarihinde sıçramaların yaşandığı,
bilimde ve teknolojide mesafenin alındığı
neredeyse tüm başarıların ismi olmuştur.
Karanlık bir gecenin ardından doğan güneşin
dünyayı aydınlatması gibi, insanlık yararına
alınan mesafeler daima ışığın sembolize
ettiği bir isimle anılmıştır. Örneğin, Avrupa
toplumunun yaşamış olduğu Ortaçağ karanlığı
“aydınlanma”yla atlatılmıştır. Topluma
yol gösteren kişiler de “aydın” veya tenvir
(ışıklandırmak-nurlandırmak) kelimesinden
gelen “münevver” sıfatıyla tavsif edilmiştir.
Işık; ateşin insan hayatına girmesinden
itibaren, yol gösterici ve yol açıcı bir anlamla
eşleştirilmiştir. Belki de ateşin insan hayatına
girdiği ilk anda yaşanan o hayranlıkla şaşkınlık
arasındaki ruh hali hâlâ devam etmektedir ki,
ışık bugün dahi bizler için bir muammadır ve
etkileyicidir. Dünyanın uzaydan çekilmiş gece
fotoğraflarına baktığımızda, şehir ışıklarının
cazibesi, ışığın sembolik manada yol gösterme
ve yol açma ifadesinin yanında somut olarak da
hayatın ta kendisi olduğunu gösterir bize. Zira
gündüz, şehirle ve ışıkla geceye katılır. İnsan
ışıkla geceyi aydınlatmayı, uyumayan şehirleri
inşa etmeyi başarabilmiştir. Işığı ehlileştiren
insan, ışıkla geceyi de gündüz etmiştir. Işıklı
caddeler, sokak lambaları ve zifiri bir karanlığın
ortasında yanan kandil, insanlığın arayış içinde
olduğu birçok şeyi etrafa yayar: Umudu, gücü,
hayatı ve ışığın bizzat kendisini.

Light has been synonymous with almost all
breakthroughs and progress in science and
technology in human history. Just like the
sun rising following a dark night illuminates
the earth, the progress made for the sake of
mankind has always been associated with
a name characterized by light. For instance,
the dark Medieval Age, which European
communities suffered from, was weathered
by "enlightenment". People who lead the way
for a society are described as "enlightened".
Light has been synonymous with the word
guiding and pathfinder since its advent
of fire in human life. Oscillating between
admiration and amazement since the very
first moment when fire was introduced in
human life remains in effect. In fact, light is
still a mystery for us even today, and it is still
impressive. When you look at earth photos
taken at night from the space, the charm of
city lights shows that the light is life itself
apart from being a guide and pathfinder
in symbolic terms. This is because daytime
joins the night with the light in a city. Man
has managed to illuminate the night with
light and build cities that never sleep. People,
who have tamed the light, turned nights into
daytime with light. Illuminated streets, lamp
posts and oil lamps lighted in pitch darkness
radiate many things that people seek after:
Hope, power, life and light itself.

Günümüzde ışığa yönelik bilimsel birikim
gözle görülmeyen, kızılötesi ve morötesi
ışınları tanımlayacak boyuta erişmiş olsa
da iyiyi ve kötüyü tanımlamadaki yeri gibi,
ışığın kültürel ve manevi tanımları da oldukça

While scientific know-how about light is
profound enough to offer insight into invisible,
infrared and ultraviolet rays, cultural and
spiritual definitions of light, such as its role
in telling the difference between the good

kadimdir. Asırlar öncesinde olduğu gibi bugün de
kötülük, geri kalmışlık, iptidai yaşam karanlıkla;
iyilik, ilerleme ve ahlak da aydınlıkla tanımlanır.
Öyle ki başta semavi dinler olmak üzere dinî
inançların çoğunda ışık, temel bir metafor olarak
yer almaktadır. Özellikle Maniheizm inancında
ve hermetik felsefe akımlarda ışık-karanlık
sembolizminin kullanıldığı bilinmektedir. Musevi
inancına göre nur, ilahî tecelli ve kurtuluşun
sembolüdür. Hristiyanlıkta ise Hz. İsâ’nın “Ben
dünyanın nuruyum” cümlesi vardır.
Tüm bu ışığa yönelik inanç ve yaklaşımlar;
insanın nura/ışığa ulaşması gerektiğini, aksi
halde zulmet/karanlık içerisinde bulunduğunu,
ona bahşedilen yaşamın ancak bu ışığa/nura
ulaşmaya sarf edilmesi nispetinde değerli
olabileceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla insanın
yeryüzündeki varlığının “ışığın peşinde bir ömür”

and the evil, are quite ancient. Just like it was
the case centuries ago, devilry, backwardness
and primitive life are characterized by darkness
in modern times while goodness, progress and
ethics are associated with light. So much so
that the light is a fundamental metaphor in
most religions including the Abrahamic ones
in particular. Manichaeism and philosophical
movements of Hermeticism in particular are
known to put the symbols of light and darkness
to use. Light is a symbol of divine fate and
salvation according to Judaism. In Christianity,
Jesus says: "I am the light of the world".
All the faiths and perspectives about light
mean that one ought to reach for the light as
otherwise he would end up in darkness, and
the life bestowed upon him matters only if he
exerts effort to reach for that light. So, it would

A’dan Z’ye
From A To Z

Aralık/December 2019 29

28

olarak hulasa edilmesi yanlış olmayacaktır.
Zira insan her zaman, ışıkta ve
aydınlanmada simgelenen refah ve huzurun
arayışı içerisindedir. Bu arayışın neticesinde
ulaşılmak istenen, ister manevi isterse de
dünyevi olsun, karanlık değil aydınlıktır.
İslam inancına göre nur, yani ışık, dünyevi
ve manevi iki anlama sahiptir. Dünyevi olan;
ay ve güneş gibi aydınlık saçan ve gözle
algılanan ışıktır. Manevi ışık ise zihin ve
kalp yolu ile idrak edilen nurdur. Her iki
anlamda da aydınlık, insanlık için karanlığın
karşıtı olduğundan, iyiliği ve ferahı temsil
eder.
Işığın maddi tanımı; yaşam için önemli
olma durumu, yani ışık olmaksızın
hiçbir şeyin olmayacağı/görülmeyeceği
gerçeğini anlamamızı sağlamaktadır. İslam
inancına göre manevi tanımında ise bu
nurun kaynağı bizzat Allah’tır. Dolayısıyla
insanı ve evreni var eden/görünür kılan

not be wrong to sum up the presence of
mankind on earth as "a life after light".
This is because human beings always seek
after well-being and peace characterized
by light and enlightenment. Whether it
is material or moral, the ultimate goal of
this quest is to move toward the light, not
darkness.
According to the Islamic faith, light has
two meanings: Earthly and spiritual. What
is earthly is the radiating and visible light
such as the Moon and the Sun. What is
spiritual is the light captured by mind and
soul. In both senses, light typifies wellbeing and relief as it is the opposite of
darkness for mankind.
The material definition of light enables
us to understand its importance: Without
it, there is nothing to be/see. According
to Islam, the spiritual definition is God,
the source of light. So, God is the one who
creates people and the universe and make

da Allah’tır. Onun var olmadığı halde hiçbir
şeyin düşünülemeyeceği gibi, o nuru içerisinde
barındırmayan hayatlar, tıpkı maddi anlamdaki
ışığın yoksunluğundaki gibi yok ve görünmez
hükmündedir. İslam inancına göre kişinin
zulmetten kurtulup iç huzura ve aydınlığa erişmesi,
Allah’ın rızasına erişme isteği ile doğrudan
ilişkilidir. Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde
“insanların önünü aydınlatıp doğru ve gerçek
olanı görmelerini, hak ile batılı, hayır ile şerri ayırt
etmelerini sağlayan manevi ve ilahi ışık” olarak
tanımlanan nura nasıl erişileceği yine nur olarak
tanımlanan Kur’an-ı Kerim’de ifade edilmiştir.
Yol gösterici olması hasebiyle Kur’an-ı Kerim’den
Teğabun Suresi’nde nur olarak bahsedilmiştir.
“Allah’a, peygamberine ve indirdiği nura iman
ediniz” (Tağabun /8) ayet-i kerimesi, Kuran-ı
Kerim’in nur olarak tanımlandığını göstermektedir.
İlk İslam Filozofu Kindi, “ruhun karanlık alemden
kurtulup Tanrı nurunun bulunduğu gerçek
âleme yönelmesi” durumunu bir ışık metaforu
ile ifade eder. Kindi’nin sözünü ettiği gerçek
âlem, İslam inancına göre, “Semaların ve arzın
nuru olan Allah”a (Nur-35) yakınlaşmak ve onun
rızası uğruna yaşamakla, dolayısıyla onun nuruna

them visible. As everything is unimaginable in
God's absence, lives without that light are null
and invisible like the lack of light in material
terms. Islam argues that one's salvation from
darkness and attainment of inner peace and
enlightenment has to do with the motive to have
God's blessing. Touted as the light itself, Quran
and hadiths also offer a means of reaching
for the light which is "spiritual and divine to
illuminate people's path, help them see what is
real and true, and tell the difference between
what is righteous and superstitious, and what is
fair and foul. As it is guiding, Quran is referred
to as the light in Surah At-Taghabun: "So believe
in Allah and in His Messenger and in the Light
that We have sent down (At-Taghabun/8)". This
shows that Quran is billed as the light.
Al-Kindi, one of the earliest Muslim
philosophers, describes the metaphor of light
as “the soul breaking loose from darkness and
focusing on the true realm where the light of
God is present”. The true realm articulated by
Al-Kindi is, according to Islam, the realm that
one can walk into only by being close to "God,
the light of the heavens and the earth" (Surah
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yönelmesi durumda varılacak âlemdir.
Bunun karşıtı olan âlem ise, o nurun eksik
olduğu karanlık âlemdir.
Dolayısıyla insanın aydınlığa/ışığa/
ferahlığa ulaşma arzusu ancak Allah’la
olan irtibatı nispetinde gerçekleşir. Bunun
zıddında ise dünyası ne kadar parıltılı ve
ışıklı olursa olsun insan aslında zulmet/
karanlık ve darlık içerisindedir. Öte yandan
insan hayatı maddi olarak ne kadar karanlık
içinde, zifiri bir halde olsa da Allah’la
kurulan yakınlık onun aydınlıkta olduğunu
göstermektedir. Bu bakımdan; ışıklı ve
parıltılı şehir hayatından uzaklaşma, daha
mütevazı şartlarla hayatını idame ettirme,
teknoloji ve dünya nimetlerini terk etme
ve daha iptidai yaşama arzusu göreceli
olarak aydınlıktan uzaklaşma olarak
tanımlanabilecekken, bu durum kişinin
manevi aydınlığa erişmesi anlamına
da gelebilmektedir. Bu yöneliş; insanın
inzivaya çekilmesi, maddi ışıklardan
sıyrılarak maddi karanlık içerisinde
manevi aydınlığa erişme girişimi olarak
tanımlayabileceğimiz “zühd” hayatını
ortaya çıkarmıştır.
Neticede hem manevi hem de maddi olarak
ışık/nur/aydınlık, insanlık için önemi
tartışmasız birçok farklı manada, zıttı olan
karanlıkla beraber anlamlı olabilmektedir.
Sadece etrafı aydınlatan maddi ışık değil,
aynı zamanda refah seviyesi, psikolojik
rahatlık ve esenlik anlamında da ışık;
insanın ömrü boyunca ardından koştuğu,
ulaşmak ve sahip olmak istediği şeylerin,
zulmet yani karanlık ise kurtulmak istediği
şeylerin bütününü temsil eder. Öte yandan
insanın birçok anlamda ifade ettiği,
birçok anlam yüklediği, şehirler kurup
gecenin gücünü kırdığı maddi ışık, tüm
bilinebilirliğiyle beraber, belki de etkileyici
olması nedeniyle bizler için hâlâ muamma
ve yeni sürprizlere açık bir kondur.

An-Nur 24:35) and aiming for his blessing,
and thus moving toward his light. The
universe, which is its opposite, is a dark
one where the light is missing.
So, one’s aspiration to reach for the
enlightenment/light/well-being can only
be achieved with his rapport to God.
Contrary to this, human beings, in fact,
grapple with darkness and hardships no
matter how flashy and radiant their life is.
On the other hand, one's nearness to God
is a token of being enlightened no matter
how pitch dark one's life is in the material
world. From this standpoint, the aspiration
to get away from the flashy and radiant
city life, lead a life under rather modest
conditions, refrain from technology
and earthly affairs, and live in a more
primitive way can be described as relative
retirement from enlightenment while this
can also stand for spiritual enlightenment.
This quest of retiring into seclusion has
led to the life of "asceticism", which is an
attempt to reach the spiritual light in
material darkness, getting rid of material
lights.
After all, light can mean many things
for one from both material and spiritual
perspectives, and become synonymous
with darkness even though it is the
opposite. As it stands for not only material
light that illuminate surroundings but also
well-being, psychological relief, light is the
embodiment of things that one seeks after
for a lifetime and wants to have while
darkness is characterized by things that
one wants to get rid of. On the other hand,
the material light, which means many
things for man, and is associated with
many meanings and for which cities are
built and the night's might is defied, is still
a mystery and open to new surprises for
us, probably since it is impressive.
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KENDI YAĞMURUNDA
YIKANMAK:

HÜSEYIN TAŞKIN’IN
GÖZÜNDEN FOTOĞRAF
Bathed by His Own Rainfall: Photography
Through the Lens of Hüseyin Taşkın
Sosyal medyada İstanbul fotoğraflarına
bakarken “Ah, orada olsaydım da Boğaz’da
bir tur atsaydım” diyenimiz çoktur. Taşrada
yaşayanların hayalidir bir hafta sonu
kaçamağında İstanbul’u gezmek. Fakat biz
bu ay tersine, İstanbul’da yaşayanları “Ah,
şimdi o karla kaplı düzlüklerde olsaydım”
diyecekleri bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz.
Fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın’la hayatı
ve fotoğrafla ilişkisi üzerine bir söyleşi
yaptık. Geniş düzlüklerde koşan atlar, dağın
eteğindeki karların arasında tek başına kalmış
bir ağaç, kara dumanı üstünde bir tren…
Söyleşimize, Hüseyin Taşkın’ın fotoğraflarını
sosyal medya hesaplarından takip
edebileceğinizi hatırlatarak başlayabiliriz.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Doğup
büyüdüğünüz yer, eğitimiz, ilgileriniz…
1979 Kayseri, Sarız doğumluyum. Sarız,
Kayseri'nin en küçük ve en uzak ilçesidir.
Sadece Kayseri'ye değil birçok şeye uzaktı.
Ama küçükken bu uzaklığın farkında değildim.

As you check some photos from Istanbul on
social media, most of us go like: "I wish I were
there, going on a Bosphorus tour". It is a dream
for rural people to enjoy a weekend getaway
in Istanbul. However, for this month's edition,
we would like to take residents of Istanbul on
a journey that would make them wish they
were in those flat lands covered in snow. We
sat down with the photographer Hüseyin
Taşkın to talk over his life and his relation with
photography. Horses running around vast flat
lands, a tree alone in the heart of snow piles on
a foothill or a train blowing black smoke.... Just
a reminder: You can follow Hüseyin Taşkın's
photos on social media.
Could you please introduce yourself?
Where were you born and raised? What is
your educational background and what
are your interests?
I was born in the town of Sarız, Kayseri in
1979. Sarız is the smallest and farthest town
in Kayseri. It is far from not only Kayseri but
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İstanbul'da kazandığım
üniversiteye gidince anladım.
O yaşıma kadar dışarıyla
temas kurmamış olduğum
için yaşadığım çatışma haliyle
biraz sert oldu. Bu çatışma,
hayatımdaki birçok şeyi
etkilemiştir. Ben Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne
gazeteci olma hayaliyle
gelmiştim. Ama daha okurken
o mesleği yapamayacağımı
anladım. Çünkü hayallerimde
durduğu gibi durmuyordu. Belki
de İstanbul beni boğuyordu da
gazeteciliği bahane ediyordum,
bilemiyorum. O döneme dair
hatırladığım ve emin olduğum
tek duygu öfkedir, en çok da
kendime karşı. Herkes gibi
net cümleler kuramadığım,
planlar yapamadığım için
sinirleniyordum. Sanki herkes
biliyordu, bir ben bilmiyordum bu
hayatı yaşamayı.
also many things. However, I
was not aware of it when I was a
kid. I figured it out once I made
it to Istanbul to study in college.
Since I did not have any contact
with the outside world until that
age, my internal conflict was a
bit harsh on myself. This conflict
has affected many aspects of
my life. I was dreaming of being
a journalist after studying in
the Faculty of Communication,
Marmara University. However,
I found out I could not do that.
This was because it was not like
how I imagined it to be. Perhaps,
Istanbul was suffocating for me.
Journalism was just an excuse,
I do not know. The only emotion
that I remember from those times
is rage, mostly toward myself.
I was getting pissed as I could
not form clear-cut sentences and
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Bu çalışma şeklini sevmiştim. Alternatif bir hayat
için nihayet bir çıkış yolu bulmuştum. Buna
rağmen fotoğraf makinası ile para kazanmak
beni sadece meslek sahibi yapacaktı. Fotoğrafın
duygularımı ifade etmek için bir enstrüman haline
gelmesi çok daha sonra oldu.

Fotoğraf serüveniniz nasıl başladı? Sizi
fotoğraf çekmeye iten neydi?
Henüz kendimi yeterince keşfedemediğim
yıllarda bu soruya "ideal" yanıtlar verdiğimi
fark ettim. Fotoğraf çekmeyi çok sevdiğimden,
görüntülerin beni etkilediğinden, insanlara
görmedikleri başka bir ayrıntıyı, başka bir
duygu halini göstermekten keyif aldığımdan
bahsederdim. Bu cümleler yanlış olmamakla
birlikte sorunun cevabı da değildi. Aslında
beni fotoğrafa başlatan, ben 10 yaşındayken
bir sabah ağabeyimin eve getirdiği stüdyo
ekipmanlarıydı. Bunları hayatımda ilk defa
görüyordum: Yamuk taslar, eğri ve aşınmış,
hatta yer yer paslanmış ayaklıklar, tozlu demir
yığınları... Ağabeyim Kayseri'de kapanan bir
stüdyonun ekipmanlarını ucuza kapatmış ve
ilçede fotoğraf yapmaya karar vermişti. Bu
kararına babamın verdiği yüksek sesli yanıt
uyandırmıştı o sabah beni: "Götür geri ver".
Götürüp geri verseydi ya da o sabah o eve
başka şeyler gelseydi muhtemelen fotoğrafa
değil başka şeye başlayacaktım. Gerçek bu.
İstanbul'da ne olduğumu ve ne yapacağımı
aradığım yıllarda fotoğraf makinasını tekrar
elime aldım. Ama bu defa vesikalık ya da
topluluk fotoğrafı çekmeyecektim. İstanbul
Şişhane'de avize fotoğrafları çeken bir
fotoğrafçının yanında asistanlık yapmaya
başladım. Şanslıydım: Avizelerin renk geçişleri,
parlaklıkları, yansımaları bana renk ve ışık
konusunda çok şey öğretti.

make plans just like everybody did. It was like
everybody knew what to do and I was not cut for
that life.
What triggered your career in photography?
What has driven you to take photos?
I realized I did not have any "ideal" answer to
this question at the time when I was still trying
to explore myself. Since I have always loved
taking photos and impressed by images, I
would enjoy showing people a detail or a state
of mind they are not familiar with. This was not
the answer to the question whereas I was not
wrong. In fact, it was a set of studio equipment
that my big brother brought home on a morning
when I was 10 years old that made me start
taking photos. It was something I had not seen
before. Some bent and corroded bowls, rusty
stands and dusty piles of iron... My brother
got some equipment at a bargain price from
a studio closed down in Kayseri, and decided
to take photos in town. My father's blaring
response to him woke me up on that particular
morning: "Go and return it." If he had returned it
or brought home something else that morning, I
would probably engage in something other than
photography. This is a fact.
At the time when I was trying to figure out who I
was and what I was supposed to do in Istanbul,
I took up photography again. However, I was
not interested in taking head shots or group
photos this time. I began to serve as an assistant

Fotoğraflarınızda karla kaplı düzlükler,
kuzular, atlar görüyoruz çoğunlukla.
Yaşadığınız toprakları bir fotoğrafçı olarak
insanlara aktarmak nasıl bir his?
Aslında var olan dünyanın topraklarını,
yaşamlarını aktarmak gibi bir derdim hiç olmadı.
Ben kendi kurduğum hayalî dünyanın topraklarını,
yağmurlarını, bulutlarını, durumlarını aktarmaya
çalışıyorum. Bu imgeleri aktarmaya çalışırken
de kendi ayak izlerimden faydalanıyorum.
Hepsi benim platom, oyuncum, dekorum. Başka
bir ülkede yaşasaydım başka oyuncularım
olacaktı. Nihayetinde hepsi birer araç benim
için. Ama fotoğrafı bildiğim enstrümanlarla
yapmak beni daha çok mutlu ediyor. Fotoğrafımı
izleyen kişinin ülke ülke gezmesinden ziyade o
duygudan bu duyguya bir seyahat yaşamasını
umut ediyorum. Fotoğraflarım coğrafyayla
ilgilenmiyor. Hatta bazen fotoğraflarımın etkisiyle
yanıma gelen arkadaşlarım hayal kırıklığı yaşıyor.
O fotoğrafların, o coşkunun bu coğrafyada
olmadığını söylüyorlar. Garip şekilde, bu beni
mutlu ediyor. Çünkü aslında çektiğim şey zaten
oranın fotoğrafı değildi.
Çektiğiniz fotoğrafların üzerinden zaman
geçtikçe tekrar tekrar bakıp “ışığı daha güzel
ayarlayabilirdim, başka lens kullansaydım bu
karede” gibi şeyler söylüyor musunuz? Yani
fotoğrafları roman ya da şiir gibi yeniden
değerlendirmek mümkün mü sizin için?
Fotoğrafın çekildiği anlar ve koşullar doğası
gereği emsalsizdir. O an ve o ışık hiçbir zaman
tekrarlanmayacaktır. Çünkü karşımda bir
tiyatro yok. Bu nedenle çekimler bittikten sonra
memnuniyet duygusunu çok nadir yaşarım.
Yolunda gitmeyen bir şeyler mutlaka vardır.
Ben çekimlerimde doğal ışık kullanıyorum.
Güneşe ve diğer kontrol edemediğim
koşullara bağımlıyım. Kendi dünyamın ışığını
beklemek zorundayım. Bu ışıkla karşılaştığımda
ise işi sansa bırakmamak için defalarca çekerim.
Objektifimi değiştiririm, bakış yerimi değiştiririm.

to a photographer who took chandelier photos in
Şişhane, Istanbul. I was fortunate. The transitions
of color in chandeliers, their brightness and
reflections taught me a lot about color and light. I
liked the way I worked. I finally found a way out to
lead an alternative life. But living on photography
would just give me a profession. Turning a camera
into an instrument to express what I felt took some
time.
Your photos usually feature flat lands covered
in snow, and some sheep and horses. How does
it feel as a photographer to capture the lands
you live in for people?
In fact, I have never been interested in capturing
lands and lifestyles around the world for people.
I am just trying to convey the lands, rainfalls,
clouds and states of the imaginary world that I
have built. As I try to get across those images, I
follow in my own footsteps. They all are my sets,
actors and decorations. I would have some other
actors if I lived in another country. After all, they
are an instrument for me. However, it gives me
much more joy to take photos with instruments
that I am familiar with. Rather than having people
travel from one country to another to go after my
photos, I hope that they travel from one state of
mind to another. My photos have nothing to do
with location. In fact, some of my friends who join
me as they are impressed by my photos get to be
disappointed. They argue that that thrill in my
photos is nowhere to be found here. Oddly, that
makes me happy. This is because what I take
photos of is not a photo from there.
Looking back at your photos a while after you
took them, do you ever think to yourself "the
light could have been better or wish I had used
some other lens for this photo"? I mean, is it
possible to reevaluate photos just like novels
or poems?
Photos are unique in terms of moments and conditions they are taken in. The moment and the light
at the exact moment will never be re-enacted. This
is because it is not a theater play. That is why I am
rarely satisfied after I am done with photo shoots.
There is always something that does not go well. I
use natural light in my photo shoots. I rely on sunlight and other conditions that I cannot take under
control. I have to wait for the light of my own world.

Yakın Plan
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O kısa zamanda olabildiğince varyasyon
denerim. Yine de eksik kalır. Sürekli kendi içinde
gelişen ve derinleşen bir süreç bu. Başlarda
kabaca unsurların peşindeyken, zaman geçtikçe
derinlerde yer alan değişimleri fotoğraflamakla
ilgilenmeye başlıyor insan.
Fotoğraf çekerken sizi besleyen en önemli
unsur ne?
Tabii ki yaşamın kendisinden besleniyorum.
Yani fotoğraf çekmediğim zamanlardaki
yaşadıklarımdan. Bu her şey olabilir. Ama en çok
çatışmalar ve hayat içindeki sıkışık duygular
fotoğrafa yön veriyor. Buna beslenmek demek
doğru mu, tam olarak emin değilim. Çünkü sırf
kendimi beslemek için gönüllü olarak çatışmalar
ve sıkışıklıklar yaşamıyorum. Sürekli fotoğraf
çekerek fotoğraflarım gelişmiyor. Aksine
durduğum zamanlarda üzerine koyuyorum.
Aynı zamanda video da çekiyorsunuz. Hangisi
daha keyifli?
Her ikisi de çok keyifli benim için. Video
hayatıma sonradan girdiği için daha
çok heyecanlanıyorum. Sadece görüntüye değil,
seslere de kulak kabartmak gerekiyor. Sadece
çekmek yetmiyor, görüntüleri sıralamak da
duygu akışını değiştiriyor. Sanırım ilerleyen
zamanlarımda video, fotoğraftan daha çok yer
kaplayacak hayatımda.
Fotoğraf ve ışık ilişkisini nasıl
değerlendirirsiniz?
Işık bir yorumlama aracıdır. Hem fotoğrafın iki
boyutlu dünyasını derinleştirmek hem de mekanik
çıktısını canlandırmak için ışığın gücünden
istifade ediyoruz. Sabit bir mekandaki sabit bir
objeyi bile gün içinde değişen ışıklarla farklı
duygulara evirebiliriz. Esas olan ışığın kendisi
değil, bizim onu kullanma biçimimizdir. Fotoğrafa
ilk başladığım yıllarda ışığın kendisini çekerdim.
Çünkü o zamanlarda "fotoğraf, ışıktır" diye
tanımlamalar sıkça yapılırdı. Ben de bu öğretilerin
etkisinde lezzetli ışıkların peşinde koşardım. Işığı
güzel bir fotoğraf çektiğimde, fotoğraf denilen şeyi
çektim zannederdim. Fotoğraflarımda yeterince
ışık vardı ama “ben”den hiç yoktu. Fotoğrafın en
iyi ışığı yakalama yarışı olmadığını anladığımdan,
ışığın büyüsüne de kolay kolay kapılmıyorum
artık.

Once I have it, I take photos time after time,
leaving nothing to chance. I change my lens and
perspective.
I give a try to as many variations as possible in a
short while. Something still would be missing. It
is a process that continuously improves and gets
sophisticated. People seek rough forms in the beginning while they take interest in taking photos of
profound changes over time.

What is the impact of light o darkness on your
photos? Do you use darkness for photo shoots
as much as you use light?
In fact, darkness makes the call about how photos
would look. It is not the light. A candle light looks
different in daytime and at night. While the same
candle has the same might, the darkness around
it may vary in impact. In that case, which one
plays a decisive role? Light or darkness? I start
with darkness before bringing a photo into being.
For instance, I go out to take photos in overcast
weather and wait for the sunlight to burst into sight
at the last gasp. It is a routine for the sun to rise
and set on a certain path. What is not routine and
regular is clouds, fog and rainfall. This is where I
get to have my own version of them. I am involved
in photography as a profession. Of course, I use
totally artificial light for it. To capture the essence
of decor for instance, I try to do the math about
where the light is not supposed to be cast on rather
than where it would be projected. I designate dark
spots with settings that cut off the light. I mean, I
design darkness to showcase the light.

What feeds you off the most to take photos?
I feed off life itself. I mean what I experience when
I do not take photos. It could be anything. However,
photos are mostly shaped by conflicts and
suppressed emotions. I am not sure if I should call
it feeding off. This is because I do not get myself
into conflicts and states of suppression on purpose
just to feed off them. My photography does not
improve by taking photos on a continuous basis. In
contrary, they are improved whenever I stop taking
photos.
You also shoot videos.
Which one gives you more joy?
They both give me joy. I am more intrigued by
videos as they have become part of my life at a
later stage. One has to give an ear to not only
images but also sounds. Shooting does not suffice.
Putting images in order changes the course of
emotions. I think videos are going to be a larger
part of what I do compared to photos in years to
come.
What is your take on the relation between
photos and light?
Light is a means of interpretation. We use light to
make two-dimensional photos profound and bring
mechanical outputs into life. One can turn a fixed
object in a fixed setting into various states through
the moves of light. What is essential is not the light
but how we make use of it. I used to take photos
of light in early days when I took up photography.
This was because people would say "a photo is all
about light". Under their impression, I would seek
alluring lights. Once I took a photo with good light,
I thought that was what photography must be
about. My photos had enough light but there was
no trace of me. Since I figured out photography is
not all about capturing the best light, I do not get
carried away by the magic of light anymore.

Işık ya da karanlık fotoğraflarınızı nasıl
etkiliyor? Çekim esnasında ışık kadar
karanlıktan da besleniyor musunuz?
Aslında ışığın nasıl görüneceğine kendisi değil,
karanlık karar veriyor. Bir mum ışığı gündüz
farklı, gece farklı görünür. Aynı mum, aynı güçte
yanmasına rağmen, onu saran karanlığa göre
etkisini değiştiriyor. O halde burada belirleyici
olan ışık mıdır, karanlık mıdır? Ben fotoğrafı
oluşturmaya karanlıktan başlıyorum. Örneğin
kapalı havada fotoğrafa çıkıyor ve son anda
kendisini gösterecek güneş ışığını bekliyorum.
Rutin olan güneşin hep belirli bir yörüngede
doğup batması. Rutin olmayan ve düzensiz olanlar
ise bulutlar, sisler, yağışlar. Yani, kısmen de olsa
yorum payımızın olduğu unsurlar bunlardır.
Mesleğim gereği de fotoğrafçılık yapıyorum.
Tabii ki orada tamamen yapay ışık kullanıyoruz.
Aydınlatmak istediğimiz dekorun kimliğini
yansıtabilmek için ışığın nereye düşeceğinden
ziyade nereye düşmeyeceği üzerinden denklem
kuruyoruz. Işığı kesen düzeneklerle koyu alanları
belirliyoruz. Yani ışığı gösterebilmek için karanlığı
dizayn ediyoruz.
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19. yüzyıldan itibaren endüstrileşme, hayatın
her alanını büyük oranda etkilemiştir. Bu etkiler
toplumda farklı ihtiyaçlar doğurmuş, süreç
içerisinde bu ihtiyaçlara cevap verebilecek
eğitim reformları geliştirilmiştir. Üretim ve
yapı alanındaki değişimden doğan ihtiyaçlara
cevaben kurulmuş en iyi sistem ise hiç
kuşkusuz Bauhaus okuludur. Endüstrinin
ekonomi ve teknoloji ile gün geçtikçe daha da
güçlenen bağları, pazar ekonomisine uygun
bir üretim sistemini zorunlu kılmış, bu süreçte
Bauhaus ekolünü temel alan tasarım eğitimi
tüm dünyada benimsenmeye başlamıştır. Bu
okulun ufuk açıcı felsefesi sayesinde bugün,
tekstilden motorlu taşıt sektörüne, her alanda
olduğu gibi güzel sanatlarda da ‘tasarım’
anlayışının egemen olduğunu görmekteyiz.
Son yüzyılda hem endüstriyi hem de sanatı

Industrialization has impacted every aspect of
life to a significant extent since the 19th century.
That impact has led to the rise of various
needs in societies, and educational reforms to
respond to such needs. In response to needs that
stem from manufacturing and construction,
the best system ever built is undoubtedly
Bauhaus school. The ties of industry with
economy and technology, which exponentially
grow by day, made it mandatory to establish a
manufacturing system in line with the market
economy, and the training in design based
on Bauhaus was adopted all over the world.
Thanks to that school's eye-opening mindset,
the concept of design in fine arts ranging
from textile to motor vehicle industry began
to dominate the scene. Let's take a closer look
at the philosophy behind Bauhaus, which has
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derinden etkileyen Bauhaus felsefesine gelin
biraz daha yakından bakalım.

profoundly effected both industry and art over
the last century.

19. yüzyılın değişen ekonomik dünyasında,
Marx’ın Kapital’de ifade ettiği gibi, makine
üretimi anlamına da gelen endüstri, insanı
kendi ürettiği ürüne yabancılaştırmaktaydı. Bu
hızlı endüstrileşme sürecinde birçok ülkede
yaşam koşulları da aniden değişmişti. Artık
toplu üretimin toplum için ve faydayı ön plana
çıkararak tasarlanması gerekiyordu. 1919’da
buna karşı bir anlayış ortaya çıktı. Walter
Gropius, Weimar’daki iki sanat okulunu
birleştirerek Bauhaus Okulu’nu kurdu. Bu
okulun eğitim sisteminin temelinde, toplu
üretimi halk için ve çağdaş estetik anlayışla
bir araya getirmek yatıyordu. Bunu başarmak
için ise öncelikle sanatçı ve tasarımcıyı
yetiştirmek gerekiyordu. Sanatla zanaatı bir
araya getirmeyi hedefleyen bu anlayış ile 19.
yüzyıl ortalarından beri birçok entelektüelin,
zanaatın geri planda kalmasına dair hissettiği
rahatsızlığa da cevap verilmiş oldu.

In the ever-changing economic circumstances
of the 19th century, the industry, which also
means manufacturing by machines, alienated
people from products they manufactured
like Marx pointed out in Das Kapital. Living
conditions changed in many countries as a
result of the prompt industrialization. At that
point, mass production had to be designed
for the society with focus on its benefits. A
movement came into being in 1919 to stand
against it. Walter Gropius merged two art
schools in Weimar and founded the Bauhaus
School. The training system of the school
relies on mass production for people along
with a modern aesthetic perspective. To do
so, it was imperative to raise artists and
designers to begin with. Intended to combine
art and craft, this school has been a response
to the concerns of many intellectuals about
how craft was pushed into the background
since the mid-19th century.

1920’lerin Almanya’sını modern tasarımın
merkezi haline getiren Bauhaus Okulu’nda
Gropius, Orta Çağ loncalarındaki gibi mutlu
bir çalışan sınıf oluşturmayı hedefleyerek
bir manifesto yayımladı. Bu manifestoda
sanat ve zanaat arasında birlik, bütünlük
ve iş birliği kurulması için çağrı yaptı:
“Mimarlar, heykeltıraşlar, ressamlar, hep
birlikte zanaatlara geri dönmeliyiz! Çünkü
sanat bir ‘meslek’ değildir. Sanatçı ve zanaatçı
arasında önemli bir ayrım yoktur. Sanatçı,
yüceltilmiş bir zanaatçıdır. İstencinin bilincini
aşan o ender esinlenme anlarında, ilahi
bir güç, yaptıklarının sanata dönüşmesine
neden olabilir. Öte yandan, her sanatçının
bir zanaatta becerisinin olması zorunludur.
Yaratıcı hayal gücünün temel kaynağı burada
yatar. O halde, zanaatçı ve sanatçı arasında
kibir engelleri yükselten sınıf ayrımının
olmadığı yeni bir zanaatçı loncası kuralım!
Mimarlık, heykel ve resmi tek bir bütün olarak
kucaklayacak ve bir gün, bir milyon işçinin
ellerinde yeni bir inancın kristal simgesi gibi
göğe doğru uzanacak olan, geleceğin yeni

Turning Germany in 1920s into a hub of
modern design via the Bauhaus School,
Gropius released a manifesto, intending
to create a happy class of employees just
like in the Medieval Age lounges. In his
manifesto, he called for unity, solidarity and
cooperation between art and craft: “Architects,
sculptors and painters - we all must return
to craftsmanship! For there is no such thing
as "art by profession". There is no essential
difference between the artist and the artisan.
An artist is an exalted craftsperson. Merciful
heaven, in rare moments of illumination
beyond man's will, may allow art to blossom.
On the other hand, it is a must for any artist
to possess a skill in craft. This is the original
source of creative imagination. So let's create
a new guild of craftsmen, free of the divisive
class pretensions that endeavored to raise
a prideful barrier between craftsmen and
artists! Let's strive for, conceive and create
the new building of the future that will unite
every discipline, architecture, sculpture and

yapısını hep birlikte arzulayalım, kavrayalım ve
yaratalım.”
Manifestoda da görüldüğü üzere Gropius’un
Bauhaus okulunu kurmaktaki en temel amacı
zanaatçı ve sanatçı arasındaki büyük ayrımı
ortadan kaldırmaktı. Bauhaus okulunun,
faaliyetlerine devam ettiği süre içinde temel
amacı hem toplum için faydalı hem de yaratıcı
tasarımcılar yetiştirmekti. Bauhaus, en basit
günlük araç gereçlerden sosyal konutlara,
geniş bir yelpazeyi içeren bir sanat anlayışı
oluşturmuştur. Endüstri Devrimi’nin yol açtığı
Makine Çağı ve devamında gelen makine
ürününü reddetmenin yerine, teknolojiyi değişen
dünyanın bir parçası olarak gören okul, her şeyin
tasarlanabilir olduğu fikrini ısrarla savunmuştur.
Bauhaus Okulu’nun tasarım dünyasına kattığı
yenilikçi anlayış, endüstriyel ürün potansiyeliyle
de doğru orantılıdır. Ömrünün çok kısa olmasına
rağmen okul, günümüzde da kullanılan pek çok
ürünün tasarımının prototipini oluşturmuştur.

painting, and which will one day ise heavenwards
from the million hands of craftsmen as a clear
symbol of a new belief to come."
As noted in the manifesto, the main reason why
Gropius founded the Bauhaus school was to
remove the major discrepancy between artists
and artisans. The main purpose of the Bauhaus
school was to raise creative designers useful for
the society at large. Bauhaus comprises an artistic
perspective with a wide range from simple tools
to social residences. Rather than dismissing the
Machine Age caused by the Industrial Revolution,
and the following machinery products, it has
considered technology a part of the ever-changing
world and advocated for the fact that anything
can be designed. The innovative perspective that
Bauhaus has introduced in the design world is
in line with its potential in industrial products,
too. Despite being short-lived, the school served
as a prototype for the design of many products
available in today's world.
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179. Kuruluş Yıl Dönümü
Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi
Astroturf Tournament
for 179th Anniversary Comes to an End

PTT’nin 179. yılı kutlamaları kapsamında
düzenlenen halı saha turnuvası sona erdi.
Final karşılaşmasında galip gelen Ankara PTT
Başmüdürlüğü Tebligat Merkez Müdürlüğü,
turnuvanın birincisi oldu.

PTT AŞ VERIMLILIK VE TEKNOLOJI
FUARI’NDA
TURKISH POST ATTENDS THE EFFICIENCY
AND TECHNOLOGY FAIR

Held as a part of the 179th foundation anniversary of
the Turkish Post, the astroturf tournament came to an
end. Coming out triumphant in the final game, Ankara
Post Office's Central Directorate of Notifications
ranked first in the tournament.

PTT’DEN FILATELI ALANINDA ULUSLARARASI BAŞARI
PTT, Çin’de düzenlenen 16. Uluslararası Föy Yarışması’na 2016-2018
yılları arasında tedavüle sunduğu pullardan oluşan 32 adet föyle
üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Viyana Uluslararası
Filateli Organizasyonu Sergisi Büyük Pul Ödüllü Pul Yarışması’nda da
başarısını sürdüren PTT, müsabakaya “Doğal Koruma Alanları ve Millî
Parklar 2018” konulu anma puluyla katılarak yarışmanın ikincisi seçildi.
INTERNATIONAL ACCOMPLISHMENT
BY TURKISH POST IN PHILATEL
Showcasing 32 sets of leaf (feuille) composed of stamps released between
2016 and 2018, the Turkish Post scooped up a bronze medal, ranking
third in the 16th International Leaf Competition held in China. Following
the suit in the Vienna International Philatelic Exhibition, the Turkish
Post ranked second, offering a commemorative stamp with the theme of
"Natural Reserves and National Parks 2018".

Dünyada ve Türkiye’de verimliliğin artırılmasına
katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilendiği,
bu konudaki çalışmaların geniş kitlelere
ulaştırılmasının ve verimlilik alanındaki
farkındalığın artırılmasının amaçlandığı Verimlilik
ve Teknoloji Fuarı, ATO Congresium Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlendi. PTT AŞ’nin de yer
aldığı fuarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın
Mehmet Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Sayın
Süleyman Soylu, PTT standını ziyaret etti.

The Efficiency and Technology Fair was organized
at ATO Congresium Fair and Convention Center in
an attempt to exhibit technological products that
boost efficiency around the world and in Turkey,
make initiatives reach out to large masses and raise
awareness about efficiency. As a part of the fair
joined by the Turkish Post, Mehmet Cahit Turhan,
the Minister of Transport and Infrastructure, and
Süleyman Soylu, the Minister of Interior, paid a visit
to the Turkish Post's booth.
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PTT’den “Aslantepe Ören Yeri
ve Açık Hava Müzesi”
Konulu Anma Pulu
Commemorative Stamp by Turkish Post
for "Aslantepe Ruins and
Open-Air Museum"

PTT’DEN “ATATÜRK KONULU PUL SERGISI”
Tarihî Beyoğlu Postanesi’nin ev sahipliği yaptığı
“Atatürk” konulu pul sergisi, 8-12 Kasım 2019
tarihleri arasında düzenlendi. PTT AŞ Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik’in de katılımıyla
gerçekleştirilen sergide, “Atatürk Konulu Pul
Sergisi 08-12.11.2019 İSTANBUL” ibareli özel
tarih damgası kullandırıldı. Organizasyona özel
üretilen tarih damgalı zarflar 3,50 TL bedelle,
www.filateli.gov.tr web adresinde ve Filateli cep
uygulamasında satışa sunuldu.

E-Tebligatlar
PTT Güvencesinde
E-Notifications
Safeguarded by Turkish Post

"STAMP EXHIBITION WITH THE THEME OF
ATATÜRK" BY TURKISH POST
Organized at the Historical Post Office of Beyoğlu, the
stamp exhibition with the theme of Atatürk was held on
November 8 to 12, 2019. Attended by Kenan Bozgeyik,
the Director General of the Turkish Post, the exhibition
also offered a custom-dated seal that read "Stamp
Exhibition with the Theme of Atatürk 11/8-12/2019
ISTANBUL". Designed solely for the event, date-printed
covers are now available for TRY 3.50 TL on www.
filateli.gov.tr and the mobile application Filateli.

PTT AŞ tarafından kurulan ve tebligatları
elektronik ortamda ulaştırmayı sağlayan Ulusal
Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinde daha
fazla gönderi saklamak isteyen müşteriler için
arşiv alanı satışı başladı. Arşiv alanı, kredi kartı
(online olarak) ya da PTT merkezlerinden nakit
ödemeyle satın alınabilecek.
Customers can now purchase an archival space
to store more posts on the National Electronic
Notification System (UETS), which was established by
the Turkish Post to have access to notifications online.
An archival space can be purchased by a credit card
(online) or in cash at any Turkish Post office.

PTT, 2014’te UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesi’ne giren “Aslantepe Ören Yeri ve Açık
Hava Müzesi” konulu tek değerli anma bloğunu
ve ilk gün zarfını 06.11.2019 tarihinde tedavüle
sundu. 2,40 TL bedelli anma pulu (65x68 mm
boyutunda) ve söz konusu pula ait 4 TL bedelli
ilk gün zarfı (140x210 mm boyutunda), PTT iş
yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve
Filateli mobil uygulamasında satışa sunuldu.
The Turkish Post released semi-postal
commemorative stamps and first-day covers on 6th
of November, 2019 under the theme of "Aslantepe
Ruins and Open-Air Museum", which made it to the
UNESCO's Tentative List of World Heritage Sites
in 2014. Commemorative stamps, which cost TRY
2.40 (65x68 mm in size) and first-day covers, which
cost TRY 4 (140x210 mm in size) are now available
at any Turkish Post offshoot, on www.filateli.gov.tr
and the mobile application Filateli.

“YILIN KAMU KURULUŞU”
ÖDÜLÜ PTT’NIN
Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starı
Ödülleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) İstanbul Yerleşkesi’nde düzenlenen
törenle sahiplerini buldu. İş ve ekonomi
dünyasının en önemli isimlerinin katıldığı
törende, kamu ve yerel yönetimlerden
temsilciler de yer aldı. Posta, kargo, lojistik,
e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi
pek çok farklı sektörde güvenilir ve kaliteli
hizmetin adresi olan PTT AŞ, “Yılın Kamu
Kuruluşu” ödülüne layık görüldü. Ödül,
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz
Batur tarafından takdim edildi.
“THE PUBLIC ORGANIZATION OF
THE YEAR” AWARD GOES TO PTT
The Ekovitrin 18th International Star of the
Year Awards were presented to the winners
at a ceremony held in the Istanbul Campus
of Turkish Exporters Assembly (TİM).
Prestigious figures of the business and finance
community as well as representatives of
public authorities and local administrations
were also present at the ceremony. PTT
AŞ, the address of reliable and quality
service in many sectors such as mail, freightforwarding, logistics, e-commerce, banking
and insurance, was granted the “Public
Organization of the Year” Award. The award
was presented by the Deputy Minister of
Trade Mrs. Gonca Yılmaz Batur.
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PTT AŞ ÇALIŞANLARINDAN ORGAN
BAĞIŞINA DESTEK
SUPPORT TO ORGAN DONATION FROM
PTT AŞ EMPLOYEES

179 yıldır müşteri memnuniyeti odaklı
çalışmalarıyla Türkiye’ye hizmet eden Posta
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ),
insanların kalbine dokunan bir kampanyaya imza
attı. Türkiye'de organ bağışının yetersizliğine vurgu
yapmak ve PTT personelinin organ bağışında
bulunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen
kampanya kapsamında Sağlık Bakanlığı yetkilileri
bir sunum gerçekleştirdi. Organ bağışı ve naklinin
hayati bir konu olduğunu ifade eden yetkililer,
“Tedavisi olmayan birçok hastalığın tek çözümü
organ nakli. İlgi uyandırmak amacıyla organ nakli
bekleyen insanların, bu süreçte hayatları pahasına
yaşadığı zorlukları anlamamız gerekiyor. Türkiye’de
şu an 26 bin 520 kişi organ nakli bekliyor ve her
yıl bu sayıya eklenen 3 bin 500 ila 4 bin kişi, daha
organ bağışı sayesinde sağlıklı yaşama dönmenin
hayalini kuruyor.” dedi.
Organ nakillerinin %75’inin hayatını kaybetmiş
kişilerden, %25’inin ise hayatta olan kişilerden
yapıldığını belirten yetkililer, “2019 yılı Ekim ayı
sonu itibarıyla 1.921 beyin ölümü gerçekleşirken,
520 aile yakınlarının organ bağışı için onay verdi.”
ifadelerini kullandı.

179 years of serving the customer satisfaction
work with Turkey and Telegraph Joint Stock
Company (JSC PTT), has signed a campaign
that touches people's hearts. It emphasizes
the inadequacy of organ donation in Turkey
and PTT Ministry of Health held within the
scope of the campaign staff in order to ensure
the presence of officials made a presentation
on organ donation. Organ donation and
transplantation is a vital issue, the authorities
said, organ Organ transplantation is the only
solution to many diseases without treatment.
We need to understand the difficulties that
people expecting organ transplants in order
to arouse interest at the expense of their lives.
There are 26 thousand 520 people waiting for
organ transplants in Turkey and added to this
number every year 3 thousand to 4 thousand
500 people, thanks to more organ donation
is dreaming of returning to a healthy life. "he
said.
Authorities stated that 75% of organ
transplants were made by people who lost their
lives and 25% of them were made by survivors.

BORON ÜRÜNLERI EPTTAVM’DE
Dünya Bor Lideri Eti Maden’in bor ve borlu
ürünlerin temizlik sektöründe kullanılması amacıyla
yürüttüğü AR-GE projelerinin sonucu olarak
üretilen BORON, ürün yelpazesine yeni katılan sıvı
temizlik ürünleri için bir lansman düzenledi. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in
konuşma yaptığı organizasyonda PTT AŞ Genel
Müdürü Sayın Kenan Bozgeyik de yer aldı. Bozgeyik,
müşterilerin markanın ürünlerine ePttAVM
üzerinden kolaylıkla ulaşabileceklerini müjdeledi.

BORON PRODUCTS AT EPTTAVM
Boron, the local and national cleaning material of
Turkey produced by Eti Maden, launched the new
liquid cleaning materials that have been freshly
added to the product range. Director General of
the PTT AŞ Mr. Kenan Bozgeyik attended the
launching event where the Minister of Energy
and Natural Resources Mr. Fatih Dönmez also
delivered a speech. Bozgeyik promised that the
customers would easily reach the products of this
brand at ePttAVM.

ARAÇ HASAR KAYDI PTT’DEN SORGULANABILECEK
2017’den beri ikinci el araçların gerçek kilometresine ilişkin bilgileri
müşterilerle paylaşan PTT, araç hasar sorgulama ve araç hasar
detay sorgulama hizmetlerini de PTT Bank İnternet Bankacılığı
üzerinden sunmaya başladı. İkinci el araç satın alacaklar, söz
konusu aracın kilometre ve muayene bilgilerine PTT Bank İnternet
Bankacılığı’yla, PTT Bank müşterisi olmayanlar vatandaşlarsa
üyelik zorunluluğu olmaksızın epttavm.com ve “HGS – Online
Bakiye Yükle” mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.
VEHICLE DAMAGE CONTROL TO BE INQUIRED
THROUGH TURKISH POST
Offering access for customers to true mileage of second hand vehicles
since 2017, the Turkish Post has now kicked off an inquiry service for
vehicle damage control along with a comprehensive searching option.
Those to buy a second hand vehicle can now have access to mileage
and inspection details of the vehicle they would like to buy on the
Turkish Post's Online Banking system while people who are not Turkish
Post's Bank customers are allowed to go to epttavm.com without having
to be a subscriber or use the mobile application "HGS - Online Top-Up".
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“YILIN DÜĞÜM
ÇÖZEN
MARKASI”
PTT AŞ’NIN
OLDU
“THE TIE-BREAKER
BRAND OF THE
YEAR” GOES TO
PTT AŞ
Dünya markası olma hedefiyle
çalışmalarını sürdüren PTT
AŞ, Ankara Ticaret Odası
(ATO) tarafından düzenlenen
“4. Uluslararası Ankara Marka
Buluşmaları” kapsamında
“Yılın Düğüm Çözen Markaları”
ödülünün sahibi oldu. ATO
Congresium’da düzenlenen
organizasyonda PTT AŞ Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik, ödülü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank ve ATO Başkanı
Gürsel Baran’dan aldı.
PTT AŞ, in pursuit of being
a global brand, was granted
the “Tie-Breaker Brand of the
Year” award under “the 4th
International Ankara Brands
Meeting” organized by Ankara
Chamber of Commerce (ATO).
In the event held at ATO
Congresium, Director General
of PTT AŞ Mr. Kenan Bozgeyik
received the award from the
Minister of Industry and
Technology Mr. Mustafa Varank
and the President of ATO Mr.
Gürsel Baran.

PTT AŞ TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK
500 ŞIRKETI ARASINDA

PTT AŞ AMONG TOP 500 COMPANIES
IN TURKEY

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği
“Fortune 500 Türkiye Araştırması”nın 12.
ödül töreni, İstanbul’daki Conrad Hotel’de
gerçekleştirildi. 179 yıldır faaliyet gösterdiği tüm
sektörlerde müşteri memnuniyetini ön planda
tutan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,
listenin 67. sırasında yer aldı. PTT AŞ’nin konu
hakkındaki sosyal medya paylaşımlarında,
“Fortune 500 Türkiye Ödül Töreni'nin 12. yılında,
Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi arasında yer
almanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu ödüle katkısı olan tüm PTT mensuplarına
teşekkürler.” açıklaması yer aldı.

The 12th Award Ceremony of the “Fortune 500
Turkey Survey” which identifies the largest 500
companies in Turkey was held in Conrad Hotel,
Istanbul. Turkish Post and Telegram Company
(PTT), who attaches priority to customer
satisfaction in any sector she operates for the
last 179 years, ranked at the 67th place in the
list. Regarding this, PTT AŞ posted on social
media: “We are proud and pleased to be among
the Top 500 Companies in Turkey at the Fortune
500 Turkey 12th Award Ceremony. Thanks to
all PTT members for their contribution in this
award”.

PTT PERSONELINE KADINA YÖNELIK
ŞIDDETLE MÜCADELE SEMINERLERI

SEMINARS ON FIGHTING VIOLENCE
AGAINST WOMEN FOR PTT STAFF

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT
AŞ), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ortaklığıyla, kadına yönelik şiddetle mücadele
eğitimi kapsamında seminerler düzenledi.
Seminerlerde; kadın-erkek fırsat eşitliği ve kadına
yönelik şiddetin tanımlanması ele alınırken, kadına
yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve
kuruluşlar hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

The Post and Telegram Company (PTT AŞ) organized
seminars in cooperation with the Ministry of Family,
Labour and Social Services under the training
activities on fighting violence against women.
Participants were provided detailed information on
equality of opportunity for men and women, definition
of violence against women and organizations and
authorities serving in field of violence against women.
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Cengiz Özek 15 yaşından beri tarihi yüzyılları aşan
geleneksel bir sanatı icra ediyor. Kendi tasvirlerini üreten
Özek, Türk gölge oyunu Karagöz’ün son temsilcilerinden.
Işıkla hayat bulan gölge tiyatrosunun incelikleri ve tarihi
üzerine kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirdik.
Cengiz Özek has been performing a centuries-old and
conventional form of art since the age of 15.
Coming up with his own depictions, Özek is one of the
latest figures to portray Karagöz, a Turkish shadow
play. We sat down with him to talk over the specifics
and background of the shadow puppetry that comes to
life with light.

IŞIKTAN GÖLGEYE,
GÖLGEDEN OYUNA

From Light to Shadow, Shadow to a Play

Gölge sanatına nasıl ilgi duymaya başladınız?
Benim gölge kuklasıyla tanışmam orta okul
yıllarıma denk geliyor. Orta okuldaki resim hocam
Karagöz ile ilgileniyormuş. Bize de elişi dersinde
nasıl yapıldığını gösteriyor, samandan ve değişik
malzemelerden Karagöz yaptırıyordu. Sonra benim
yoğun ilgimi görmüş olacak ki “Bunun deriden
nasıl yapıldığını öğrenmek ister misin?” dedi. O
yaz tatilinde bana bunu gösterdi. Benimle beraber
üç öğrenci daha seçmişti, haftanın belirli günleri
gidiyorduk. Karagözle tanışmam bu şekilde
oldu. Sonraları elimdeki Karagöz figürlerini daha
zenginleştirebilir miyim diye düşünerek çeşitli
özel koleksiyonlarda çalışmaya başladım. Yapı
Kredi Bankasının koleksiyonu, daha sonra Topkapı
Sarayı Müzesi… Topkapı Sarayı’ndaki koleksiyona
baktığımda daha 15 yaşımdaydım.
17 yaşımda ilk sergimi açtım: Galatasaray Gazi
Taşkent Sanat Galerisi. Şu an Yapı Kredi’nin
bulunduğu yerin alt katı galeriydi. İstiklal’de başka
galeri yoktu. Başka ülkelerde de pek galeri yoktu
gerçi. Daha sonra o sergi Hollanda Ulusal müzesi
tarafından olduğu gibi satın alındı. İkinci sergimi
20 yaşında Topkapı Sarayı Müzesinde açtım.
Ondan sonra da sadece Türkiye’de değil, dünyada
da birçok sergi açtım. Profesyonel olarak ilk kez
Atatürk Kitaplığı’nın açılışında Karagöz gösterileri
yaptım. Orada seyirciden aldığımız heyecanla gölge
sanatını bugünlere kadar taşıdık. Tabii konservatuarı
bitirdim, oyunculuk okudum…

How did you take interest in shadow play?
It was secondary school when I first took interest in
shadow puppetry. My painting teacher in secondary
school was interested in Karagöz. In craftwork class,
we were taught about how to make Karagöz out
of straw and different materials. Then I think my
particular interest caught my teacher's attention and
I was asked if I would like to learn how to do it with
leather. I was taught how to do it in summertime.
Three other students other than me were chosen,
and we would do it on certain days of the week.
That is how I got to know Karagöz. Then, I started
to work for a variety of private collections, thinking
to myself whether I could diversify Karagöz figures
that I already had. First it was the collection by Yapi
Kredi Bank and then the one by the Topkapi Palace
Museum. I was just 15 years old when I started to work
on the collection by the Topkapi Palace Museum.
I held my first exhibition at the age of 17. It was at
Galatasaray Gazi Taşkent Art Gallery. The ground
floor of where Yapi Kredi Bank is currently situated
used to be a gallery. There was no other gallery on
Istiklal Avenue. There were not many galleries in other
countries, either. That exhibition was bought out by
the Dutch National Museum as a whole. I held my
second exhibition in the Topkapi Palace Museum at
the age of 20. Then I held scores of exhibitions not only
in Turkey but also across the globe. As a professional,
I performed Karagöz shows for the first time in the
opening ceremony of Atatürk Library. Inspired by
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Değişik toplulukları bir potada eritiyor. Öyle
bir seyirci kitlesine ulaşıyor. Herkese aynı anda
ulaşabiliyor, meydanlarda oynanıyor. Ve seyirciye
ulaştığı an büyük bir keyif oluşuyor. Burada
çocuklardan bahsetmiyoruz tabii, gölge oyunu
büyüklere yönelik bir eğlence sanatı. Zaman
içerisinde bu kadar çok insan etkilenince haliyle
unutulmayan anılar oluşmaya başlıyor. Tabii bunu
bütün Türkiye için söylemek zor, çünkü Karagöz
aslında bir İstanbul folkloru. İstanbul’da başlıyor ve
başka yerlere yayılıyor. Anadolu’dan ziyade daha
çok İstanbul, Edirne ve Bursa’da oynuyor; daha
çok bir başkent folkloru. Dolayısıyla başkentlerde
yaşayanların anıları söz konusu. Sonrasında bütün
Türkiye’ye öğretilmesi yolu seçiliyor. Tabii ki bazen
başarılı, bazen başarısız bir süreçten geçiyor, nihayet
bugünkü durumuna geliyor.

Ailede tiyatroyla alakalı, kendisinden
esinlendiğiniz biri var mı?
Yok. Okuduğum bütün okulları aslında Karagöz’e
yönelik okumaya çalıştım. Bugünlere kadar gelen o
süreç böylece temellenmiş oldu.
Nasıl bir duygusal bağ geliştirdiniz
mesleğinizle?
Kaybolmaya yüz tutan sanatlara karşı bir eğilimim
var. Bu doğuştan gelen bir şey. Ama benim
sonradan keşfettiğim bir şey. Yalnız Karagöz ile
sınırlı kalmadım; tezhip, minyatür ve kalem işi de
okudum, Türk süsleme ve restorasyon bölümünü
bitirdim, birçok tarihi eserde restoratör olarak
çalıştım. Sultanahmet Camii, Yeni Cami, Topkapı
Sarayı gibi mekânların süslemelerinin yeniden
ortaya çıkmasında benim de katkım olmuştur.
Bu türlü sanatları var etmek ve onlara yeniden
güç kazandırmak beni heyecanlandırıyor. Bu bir
sorumluluk haline gelmeye başladı. Çünkü tezhip ve
minyatüre binlerce insan başladı. Ama Karagöz ile
ilgilenen sınırlı sayıda insan var. Benim için biçilmiş
bir roldü bu.
Karagöz’ün bu kadar geniş bir etki alanına sahip
olmasını sağlayan nedir?
Karagöz bir dönemin en önemli eğlence formu.

the reaction of the audience, I have been engaged
in shadow play since then. Then I attended a music
school and studied acting.
Is there any family member involved in theaters or
someone you are inspired by?
No. All the schools I studied at, I did so to focus on
Karagöz. This is how I laid the groundwork for what I
did later on.
How about your emotional bond with your
profession? How did it come about?
I have a tendency for arts that sink into oblivion.
It is by nature. However, it is something I found
out belatedly. I did not confine myself to Karagöz,
tough. I also studied illumination, miniature and
hand drawing. I graduated from the department of
Turkish ornamentation and restoration. I served as
a restoration expert for many historical works of art.
I offered inputs for the resurrection of ornaments in
historical landmarks such as the Blue Mosque, the New
Mosque and the Topkapi Palace. Bringing such arts
into being and reviving them makes me excited. This
has grown into a responsibility. It is because thousands
of people have started to take up illumination and
miniature. However, there are a limited number of
people interested in Karagöz. So, this is cut out for me.

Siz Karagöz’de güncel konular ile geniş kitlelere
hitap etmeyi amaçlıyorsunuz.
Evet, özellikle modası geçmeyen konular seçmeye
çalışıyorum. Çünkü modası geçerse o oyunu
tekrar oynatamazsınız. Ama çevre kirliliği örneğin,
hiçbir zaman modası geçmeyen bir konu. Her
yerde oynayabiliyoruz, herkes de kendi festivalinde
oynasın istiyor. “Ağacı kesme, yeşili koru” fikriyle
“Büyülü Ağaç”; sevgi, dostluk, kardeşlik fikriyle
“Sihirli Lamba”… Zaten AB’nin sunduğu temalar
bunlar.
Sanatınız bakımından ışık sizin için ne ifade
ediyor?
Işığı çeşitli anlamlarda düşünmek mümkün tabii.

What makes Karagöz appeal to such large
masses?
Karagöz is a major form of entertainment going
back to a certain time. It is a melting pot of various
communities. It appeals to such an audience. It can
appeal to anyone and be performed outdoors. It gives
a great joy when it reaches out to the audience. We are
not talking about kids for audience. Shadow play is a
form of entertainment for adults. As it has appealed
to so many people over time, it naturally creates
some memories to remember. Of course, this is not the
case for the entire population of Turkey as Karagöz,
in fact, a folkloric play that originated in Istanbul. It
starts in Istanbul and spreads out in other places. It is
played in Istanbul, Edirne and Bursa rather than the
Asia Minor. It is more of a capital town folkloric play.
So, residents of capital towns have some memories
to remember about it. Then an action was taken to
teach it for people at large across Turkey. It ended up
successful in some cases and failed in some others
before it takes its current form.
You intend to appeal to large masses in Karagöz
through current topics.
Yes, I particularly choose topics that are not obsolete.
This is because you cannot perform it again if it
is outdated. However, environmental pollution,
for instance, is a golden oldie. We can perform it
anywhere. Everybody would like it to be performed
in their own festival. "Do not cut trees, protect what
is green" or "Magical Tree" with the theme of love,
friendship and companionship or "Magical Lamp".
These are the themes offered by the EU.
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Hocamızın ışığı olmasaydı, Karagöz sanatıyla
uğraşıp bugünlere kadar gelemezdik. O da benim
için bir ışıktı. Karagöz’e gelirsek; bu sanatı ışık
olmadan izleyiciye ulaştırmak mümkün değil.
Çünkü ışık, gölgenin vazgeçilmez bir unsuru. Işığın
olduğu her anda bir gölge oluşuyor. Birçok ülkenin
gölge sanatını etkilemiş olan Karagöz’ü de var
eden unsur ışık. İçine deldiğimiz her delik, arkasına
koyduğumuz ışığın izleyiciye ulaşmasını sağlıyor.
Karagözün perdede ışıkla var olması, onun başka
bir ışığa dönüşmesini sağlıyor. İstanbul kozmopolit
bir yapıya sahip, günümüzde olduğu gibi Osmanlı
İmparatorluğu döneminde de burada Rum, Laz,
Ermeni, Yahudi birlikte yaşıyor. Karagöz’ün yaydığı
ışık, bu farklı toplulukların bir arada, huzur içinde
yaşamasına katkı sağlıyor.
Karagöz’ün eski popülerliğini yakalaması
mümkün müdür?
Eski popülerliğine gelmeyebilir. Çünkü artık bir
sürü seçenek var önümüzde. Ama kendi varlığını
sürdürme şansı devam ediyor diye düşünüyorum.
Mesela “Uzay Yolu” vardı bizim dönemimizde.
Biz televizyon başında onu beklerdik. Yıllar sonra
bir daha oynadı, bir daha seyrettik. Şaşırdım, “Biz
bunu mu izliyormuşuz?” dedim. O kadar yavaş,
o kadar temposuz geldi ki! İşte insanın kendi
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What does light mean to you for your art?
One can think of light in a variety of ways. If it was
not for my teacher's light, I would not take interest in
Karagöz and be where I am today. My teacher was a
form of light for me. As for Karagöz, it is not possible
to get this form of art across for the audience without
any light. This is because light is an integral part of
shadow. Where there is light, there forms a shadow.
Light is what brings Karagöz into being as it has been
influential on the shadow play in many countries.
Each hole we puncture makes the light behind it find
its way to the audience. The fact that Karagöz is
brought into being with light against the backdrop of
a curtain turns it into another form of light. Istanbul
is a cosmopolitan city, being home to the co-existence
of Greek, Laz, Armenian and Jewish communities just
like it was the case under the Ottoman rule. The light
that Karagöz radiates helps these communities to coexist in peace.
Is it possible for Karagöz to be as popular as it
once was?
Maybe not as popular as it once was. This is because
there are lots of options now. However, I think it still
can survive. For instance, "Star Trek" was popular
back in the day. We would sit in front of the TV in
anticipation for it. It was aired again years later. I was

içindeki temposu, ritmi de böyle hızlanıyor. Eski
sinema filmlerinde görüyoruz: Adam koşuyor,
birileri kovalıyor onu, olay hızlı bir şekilde devam
ediyor. Fakat günümüzde adam koşuyor, sonra
motorda görüyoruz onu, mantığımız boşluğu
dolduruyor. Çünkü artık tahammülümüz yok. Bu
kadar hızlı düşünmek zorundayız. Aradakileri
beynimiz dolduruyor zaten. Gelen seyircinin -çocuk
ya da büyük- kendi dramatolojisini yapmasına
izin vermemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman
günümüzle buluşan Karagöz oyunları da yapmaya
başlarız. O zaman da seyirci kitlemiz kendiliğinden
oluşur.

surprised, wondering: "Is this what we watched back in
the day?" It was so slow, so out of rhythm! This is also
the case for people's own pace and rhythm. We see it
in old movies: A man runs and somebody chases him.
Things go very quickly. However, in modern movies,
a man runs, and then hops on a motorbike, and our
common sense fills in the gap. It is because we do not
have any tolerance anymore. We have to think that
fast now. Our brain fills in the gaps. We have to let the
audience, whether they are kids or adults, to create
their own drama. The day we do that, we'll perform
Karagöz plays that appeal to modern times. Then, an
audience would be formed on its own.

Peki bu sanatı icra etmek isteyen
gençler var mı?
Ben “bir öğrencim olsun” diye uğraşmadım.
Çünkü bu işi yapan insanın ekonomik kazanç
elde etmesi gerekiyor, yoksa devam edemez. O
kadar da kolay değil yani bu günlerde Karagöz’den
geçim sağlayabilmek. Ama münferit olarak gelen
öğrenciler oluyor, “illa öğrenmek istiyorum”
diyen. Böyle birisi çıkarsa gösteriyorum. Daha çok
Türkiye dışından öğrencilerim oluyor. 10 gün önce
Portekiz’de büyük bir kurs açtım, 5 gün sürdü. Çok
profesyonel katılımcılar geldi. Bunlardan bir-iki
tanesiyle epeyce verimli sonuçlar aldık. Bu bir örnek.
Dünyanın birçok yerinde gerçekleşebiliyor, her
yerde atölyeler açıyoruz. Mesela önümüzde Kukla
Festivali var, orada da iki tane atölyemiz olacak. İşte
oraya meraklısı gelecek, daha çok şey isterse daha
çok şey alıp devam edebilir bu sanata.

Are there any young people who would like to
perform this form of art?
I never made an effort to "have a student". This
is because one has to make a living out of this.
Otherwise, one cannot carry on. It is not that easy to
make a living on Karagöz nowadays. However, there
are some sporadic groups of students who would
like to learn how to do it in any case. I show them
the way in that case. I usually have international
students. I held a major course in Portugal 10
days ago. It took 5 days. Some very professional
participants dropped by. I had very efficient works
with a couple of them. This is one example. It is
held in many place around the world. We hold
workshops everywhere. For instance, there is an
upcoming Puppet Festival for which we will set up
two workshops. Aficionados will be there. If they are
interested in something more, they can get more and
move on with this form of art.

Modern tiyatro mu, geleneksel tiyatro mu?
Modern tiyatroyu daha çok severim geleneksel
tiyatrodan. Ama geleneksel tiyatronun içerisindeki
bazı motifleri modern tiyatro ile sentezleyip sunmak
beni her zaman cezbetmiştir.
Karagöz bir sorumluk; vazgeçemiyorsunuz,
bırakamıyorsunuz. Bunca yıl emek verdim, devam
etmem gerekir diye düşünüyorum. Başka tiyatro
dallarıyla da uğraşamıyorum bu nedenle. Mezun
olduktan sonra tiyatronun farklı alanlarıyla da
ilgilendim tabii. Ama sonra sadece Karagöz
ile ilgilenir oldum. 15 yıldır sadece Karagöz
ile ilgileniyorum. Dediğim gibi, tamamen bir
sorumluluk haline geldi. Üzerimize yapıştı, birlikte
yürüyoruz. Bu durumdan çok mutluyum ve böyle
geleneksel bir sanatın insanları çektiğini görünce
daha da mutlu oluyorum.

Modern or conventional theater? What is your
choice?
I like modern theater better than conventional one.
However, I have always been fascinated by blending
some patterns of conventional theater with modern
theater.
Karagöz is a responsibility. You cannot just give up on
it. I have made effort for years. I think I should go on.
That is why I cannot engage in other forms of theater.
Upon graduation, I took interest in other forms of
theater. However, it was all about Karagöz after a
while. I have been interested in Karagöz for 15 years
now. Like I said, it has grown into a total responsibility.
I am glued to it now. We go side by side. I am delighted
with it, and I get even more delighted when I see such
a conventional form of art attract people.
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IŞIK
Light, More Light!
Bir sabah sıcacık yatağınızdan uyanıp perdeyi açtığınızda
sokak lambaları hâlâ yanıyorsa belki erkenci olduğunuzu
düşünürsünüz. Fakat aradan birkaç saat geçtikten sonra
güneşi hâlâ göremiyorsanız, işte o zaman telaşlanmaya
başlayabilirsiniz.
You'll think you are an early bird if street lamps are
still on when you get out of your warm bed and open
curtains in the morning. However, if there is still no
sunlight even after a couple of hours, then you might
get started to worry.
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Güneş’in
Samanyolu
Galaksisi’ndeki
bir turu
yaklaşık olarak
250 milyon
Dünya yılı
sürer.

YILDIZLARDAN BIR YILDIZ
4.603 milyar yaşında olan Güneş,
zamanın en başından beri bizi
ısıtmakla kalmıyor, aynı zamanda
ışığıyla dünyayı görebilmemizi
sağlıyor. Samanyolu Galaksisi’nin
merkezini oluşturan Güneş, evrendeki
yıldızlardan sadece bir tanesi; fakat
Dünya’daki yaşamın kaynağı olması
dolayısıyla diğer yıldızlardan farklı.

A STAR AMONG THE STARS
The sun, which is 4.603 billion years
old, not only warms us since day one
but also allows us to actually see the
world with its light. The sun, which
makes up the center of the Milky Way
Galaxy, is just one of the stars in the
universe. However, it differ from its
counterparts as it is the source of life on
Earth.

It takes the
Sun nearly 250
million years
to complete
one orbit of the
centre of the
Milky Way.

Güneş’in bir anda ortadan
kaybolduğunu varsayarsak; Güneş’in
ışığından beslenen Ay ve diğer
yıldızlar aniden yok olacak, bir hafta
içinde yeşil bitkilerin neredeyse
tamamı artık yeryüzünden silinecek.
Güneş’siz bir yılın ardından dünya,
-100 dereceye kadar soğuyacak.

Let's assume for a second that the
Sun has faded from the scene. The
Moon and other stars that feed off the
sunlight, will suddenly die out while
almost all green plants will be wiped
off the face of the earth in a week. The
world with no Sun around for a year
would get as cold as -100°.

Ama şimdilik bunun için endişelenmeye
gerek yok. Her gece, sabah güneşin
doğacağından emin bir şekilde
yataklarımıza girebiliriz. Yine de uzun ve
ışıksız gecelerin bir çaresi olmalı.

But there is no need to worry about
that yet. At night, you can go to bed in
confidence, knowing that the sun would
rise. Yet, there must be a solution to
long and dark nights.

ATEŞ
İlk insan, gün doğumundan gün batımına
kadar Güneş’le ısınabiliyor ve onun ışığıyla
görebiliyordu. Fakat geceyi, mağarasındaki zifiri
karanlıkta, bütün tehlikelere açık bir şekilde
geçirmek zorundaydı. Isınmak, yemeğini
pişirmek ve korunmak için yıldırımların
çıkardığı yangınları nasıl kontrol edebileceğini
öğrenmeliydi.
Her ne kadar tartışmalı olsa da Neandertallerin
ateşi kullanmayı bundan 400 bin yıl önce
öğrendiği düşünülüyor. M.Ö. 12 binlerde Taş
Devri’yle birlikte çakmaktaşıyla, M.Ö. 8 binlere
geldiğimizde ise iki odun parçasını birbirine
sürterek ateş yakmayı öğrendik.
Ateşin zaptından sonra hayat bizim için bir nebze
olsun kolaylaştı. Artık rahatlıkla yemeklerimizi
pişirebiliyor, gecenin soğuğu ve karanlığın
körlüğüyle başa çıkabiliyorduk.

FIRE
Early humans could warm themselves up with the
Sun from sunrise to sunset, and see around with
the sunlight. However, they had to spend nights
in a pitch-dark cave, being exposed to all kinds
of hazards. They had to learn how to keep fires
caused by thunderbolts under control for warming,
cooking and protection purposes.
While it is controversial, it is considered that the
Neanderthals found out how to use fire 400.000
years ago. The flintstone made it possible to build
a fire in the Stone Age around B.C. 12.000 while it
was B.C. 8000 when rubbing two pieces of wood to
one another would get the job done.
After keeping fire under control, life got a little bit
easier for us. Human beings could cook, and cope
with pitch-dark and cold nights.
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NAME OF THE CHANGE: LAMP
In 1990s, economist Prof. William Nordhaus
established that 9 kilos of wood could emit light only
for 3 hours. If it is assumed that one collects wood for
10 hours a day throughout 6 days, that means light is
on only for 54 minutes in total.
One may think a candle is a better option than wood
fire whereas a candle does not suffice to respond to
the needs of people. In 1743, Reverand Edwar, the
President of Harvard University, wrote in one of his
chronicles that a household had to spend two days to
collect 35 kilos of candle, and they would be used up
in six months.
In 1802, Humphry Davy showed that electricity
running through thin strips of metal could heat them
to temperatures high enough that they would give
off light. However, the light was poor and short-lived.
Davy's work inspired scores of people including
Thomas Edison.

DEĞIŞIMIN ADI: LAMBA
1990’lı yıllarda ekonomist Prof. William Nordhaus,
9 kilo odunun sadece 3 saat ışık yayabildiğini
saptadı. Yani 6 gün boyunca günde 10 saat odun
topladığınızı düşünürsek, toplamda ancak 54 dakika
aydınlanabilirsiniz.
Mumun odun ateşinden daha iyi bir seçenek olduğu
düşünülebilir fakat mum da insanın ihtiyaçlarını
karşılamakta oldukça yetersizdir. 1743 yılında Harvard
Üniversitesi Başkanı Reverend Edwar, 35 kilo mum
için ev halkının iki gün boyunca uğraştığını ve altı
ay sonra bu mumların tamamının bittiğini yazar
günlüğüne.
1802 yılında Humprey Davy, platin ince bir şeritten
elektrik akımı geçirerek ışık elde etti. Ama bu ışık
oldukça cılız ve kısa süreliydi. Davy’nin çalışması
Thomas Edison da dahil olmak üzere birçok kişiye
ilham kaynağı oldu.
1840 yılında İngiliz Warren de la Rue, vakumlanmış
cam bir tüpün içine bobin sarımlı platin tel
yerleştirerek daha verimli bir ışık kaynağı elde
edebilmiştir. Fakat platinin maliyetli olması, platin telli
lambaların ömrünün kısa olmasına neden olmuştur.
Bir aydınlatma aracı olarak ampulün en temel sorunu,

In 1840, Warren de la Rue from Britain enclosed
a platinum coil in a vacuum tube and passed
an electric current through it, thus creating more
efficient light bulbs. However, since platinum was
costly, lamps with a platinum coil were short-lived.
The main problem with a light bulb as a means of
lighting was the cost of the material. Joseph Swan
used a carbonized paper filament and managed to
reduce the cost, and patented the very first functional
light bulb.
Nonetheless, a light bulb was not functional enough
to serve as a means of lighting. That changed in
1879 when Thomas Edison came up with a longerlasting bulb manufactured by means of a carbonized
filament with a better vacuum. While Edison did not
actually invent the light bulb, he made history by
developing a highly efficient, safe, practical and more
importantly affordable incandescent light.
In 1937, the New York World Fair was home to the
showcase of fluorescent lamps. Running on lowpressure mercury steam, fluorescent lamps made an
indelible impression on the 20th century for interior
lighting. In 1996 when LED (Light Emitted Diode)
lamps, which became available for a wide range of
purposes from traffic lights to advertisement boards,
and from mobile phones to television sets, changed
the course of the technology with a semi-conductive
diode in the center that looks like a chip.

kullanılan malzemenin maliyetiydi. Josep Swan
karbonize, kâğıt filaman kullanarak maliyeti
düşürmüş ve ilk işlevsel ampulün patentini
almıştır.
Her şeye rağmen ampul bir aydınlatma aracı
olarak hâlâ yeteri kadar işlevsel değildi, ta ki
1879’da Thomas Edison, yüksek vakum ve
karbonize flaman yardımıyla uzun yanan ampulü
üretene kadar. Edison, ampulü gerçekten icat
etmese de yüksek verimli, güvenli, pratik ve her
şeyden önemlisi ekonomik akkor aydınlatmayı
geliştirerek ismini tarihe yazdırdı.
1937 yılına geldiğimizde New York Dünya
Fuarı’nda floresan lambalar boy göstermeye
başladı. Alçak basınçlı cıva buharıyla çalışan
floresanlar, iç aydınlatmada 20. yüzyıla
damgasını vurdu. 1996 yılına geldiğimizde,
trafik lambalarından reklam panolarına, cep
telefonlarından televizyonlara kadar kullanılan
LED (Light Emitted Diode) lambalar, merkezinde
çip şeklinde yarı iletken bir diyotla teknolojinin
bütün seyrini değiştirdi.

GELECEĞI AYDINLATMAK
Evimizde ve işyerlerimizde kullandığımız yapay
aydınlatmalar, gece uykumuzdan iş hayatımıza
kadar yaşantımızın kalitesini etkiliyor. Bu bakımdan
aydınlatma, lüksten ziyade bir ihtiyaç. Yapılan
araştırmalar; dikkat bozukluğu, bağışıklık sistemindeki
zayıflamalar, melatonin hormonu seviyesindeki
dengesizlik gibi birçok rahatsızlığın aydınlatmadan
kaynaklı olduğunu söylüyor.
Dünyaca ünlü şirketler, aydınlatma kaynaklı sorunların
önüne geçmek için farklı projeler üzerinde çalışıyor.
Airbus, A350 XWB uçağı, uzun mesafelerde jet lag
yaşanmasını engellemek için 16,7 milyon farklı renk
kombinasyonuyla gidilecek rotadaki doğal ışık sürecine
uyum sağlıyor. Hastaların iyileşme sürelerini kısaltmak
için hastanelerde de benzer bir uygulama kullanılmaya
başladı bile.
Şurası bir gerçek ki, aydınlatma teknolojileri ne kadar
ilerlese ilerlesin, doğanın parçası insanın doğal ışık
kaynağı Güneş’le etkileşimi her zaman başat olacak.
Dolayısıyla, aydınlatma teknolojilerinin geliştirilmesi de
ancak Güneş’in taklit edilmesiyle mümkün olabilecek
gibi görünüyor.

CASTING LIGHT ON THE FUTURE
Artificial lights that we use at home and workplaces
have an impact on every aspect of life ranging from
sleeping at night to business life. From this standpoint,
lighting is a need rather than a luxury. Based on
studies, it is safe to say that a great deal of disorders
such as attention deficit, poor immune system and
imbalance in melatonin hormone are caused by
lighting.
Globally-famed companies run a variety of projects to
put an end to light-borne problems. Airbus adapts to
natural light on routes of its A350 XWB aircraft with a
combination of 16.7 million colors to prevent jet lag for
long-distance flights. Hospitals have already started
to adopt a similar method to shorten the recovery time
of patients.
It is a fact that the interaction of people, who are part
of the nature, with the Sun as a source of light will
always be dominant no matter how advanced lighting
technologies become. That is why it seems that the
development of lighting technologies will be solely
based on the imitation of the Sun.
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GECESI GÜNDÜZ ÜLKE:

NORVEÇ

Country Where It is
Sunny at Night: Norway
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Işık bizi nasıl etkiliyor? Ya da karanlığın ne kadar
farkındayız? Günün belli saatlerinde ışığa, belli
saatlerinde karanlığa alışkınız. Yılın on iki ayı da
gündüzleri güneş doğuyor. Peki kışın sadece 5 saat
güneş olsa, yazın da güneş hiç batmasa? Sabah 11 gibi
güneş doğduğunu, akşam 4 gibi battığını düşünün.
Kışa yeni girdiğimiz şu günlerde sizi “6 ay gecesi
6 ay gündüzü”, fiyortları, kuzey ışıkları, balıkları ve
soğuğuyla meşhur Norveç’e götürüyoruz.
Kuzey Avrupa’da bulunan Norveç, özellikle kış
aylarında sosyal medyada birçok güzelliğiyle
karşımıza çıkıyor. Türkiye yüzölçümünün yarısı kadar
bir alana yayılan Norveç’te yaklaşık beş milyon insan
yaşıyor. Bununla birlikte bu Baltık ülkesi, harikulade
doğasıyla yılın her ayında ziyaretçilerini büyülüyor.
En yüksek sıcaklığın ortalama 20 santigrat derece
olduğu ülkede sıcaklık neredeyse beş ay boyunca
sıfırın altında seyrediyor.
Hatırlatma: Seyahat planlarınızı yaparken gideceğiniz
ayın ortalama sıcaklığını kontrol etmenizde fayda var.
Örneğin Ağustos ayında İstanbul’da 30 derece sıcaklık
varken Norveç’te ortalama sıcaklık 15 derece olabilir.

What is the effect of light on us? Or how much
are we aware of darkness? We are exposed to
sunlight and darkness at certain times of the day.
In daytime, sun rises for twelve months a year. How
about having sunlight for 5 hours in winter or the
sun that never sets in summertime? Imagine sun
rises around 11 a.m. and sets at 4 p.m. As it marks
the early days of winter, we'll take you to Norway
renowned for 6 months of night and 6 months
of daytime, fjords, northern lights, fish and cold
weather.
Located in the Northern Europe, Norway manifests
itself on social media with scores of wonders
especially in wintertime. Stretching over a land
that is half the size of Turkey, Norway is populated
by nearly five million people. However, the Baltic
country mesmerizes visitors throughout the
year thanks to its spectacular nature. With the
temperature going up to 20 Celsius degrees at most
on average, the temperatures are below zero for five
months a year. Reminder: As you make travel plans,
it is better to check the average temperature of the
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month in which you are supposed to visit.
For instance, while it is 30 Celsius degrees in
Istanbul during the month of August, it could be 15
Celsius degrees on average across Norway.
You are recommended to get your trip started in
the capital town of Oslo. This is because Oslo is
like a hub with access to the natural wonders that
are going to be offered in detail below. Located in
the southern part of the country, the city is a nice
starting point to set your travel course. On the other
hand, Oslo boasts many sightseeings. Depending on
your travel plan, you may want to set an additional
course for some special destinations. We'd like
to talk to you about two major museums to begin
with. The first one is Fram Museum. The museum
takes you on a great journey on a ship called Gjoa,
which had been launched in 1872 and put to use
for discoveries. Having been on the North-West
Passage, the ship is situated in the heart of the
museum. You can take a tour inside, see what the
crew had gone through and the table they had
dinner at along with some photos and documents
that offer a thorough insight.
Yolculuğunuza başkent Oslo’dan başlamanızı tavsiye
ederiz. Çünkü Oslo, birazdan bahsedeceğimiz doğal
güzelliklere ulaşmak için bir merkez gibi adeta.
Ülkenin güneyinde bulunan şehir, seyahat rotanızı
belirlemek için güzel bir başlangıç noktası. Öte
yandan, Oslo’da da gezilecek birçok yer var. Seyahat
planınıza göre özel mekanlar için ayrıca bir güzergâh
çizebilirsiniz. Biz size öncelikle iki önemli müzeden
bahsetmek istiyoruz. İlki “Fram Museum”: Müze,
1872 yılında suya indirilen ve keşiflerde kullanılan
Gjoa gemisiyle sizi harika bir yolculuğa çıkarıyor.
Kuzeybatı geçidini geçen bu gemi, müzenin tam
ortasında duruyor. İçini gezebilir; mürettebatın hangi
koşullarda yaşadığını, hangi masada yemek yediğini
görebilir, fotoğraflar ve belgeler eşliğinde ayrıntılı
bilgi alabilirsiniz. Keşif için çıktığımız Norveç
maceramıza biz de diğer kaşiflerden ilham almak
istedik, Fram Museum’u keyifle gezdik.
Norveç denince akla gelen önemli konu
başlıklarından bir tanesi de Vikingler. Fram
Museum’dan sonra yakınlarında bulunan Viking
Gemi Müzesine uğramanızı tavsiye ederiz. Müzede,
Vikingler’den kalan 22 metre uzunluğundaki Oseberg
gemisi de sergileniyor.

Norveç denince
akla gelen
önemli konu
başlıklarından
bir tanesi de
Vikingler.
The Vikings are
one of the top
agenda items
when it comes
to Norway.
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On our exploration-based trip to Norway, we wanted to be
inspired by other explorers, and thus paid a visit to Fram
Museum.
The Vikings are one of the top agenda items when it comes
to Norway. It is recommended to make sure your visit to Fram
Museum is followed by stopping by the Viking Ship Museum.
The museum displays the 22 meter-long ship Oseberg
inherited from the Vikings. It also offers belongings, outfits
and warfare materials from Oseberg and Viking eras. The
museum also features works unearthed by excavation efforts.
After going on a tour in the museum, for dinner you can enjoy
salmon, which is the trademark of Norway. Served on toasted
bread, thinly-sliced salmon would be a great choice to cap off.
Spending a day in Oslo, you can now head for natural
wonders of Norway. Among the top ones are mesmerizing
fjords that stretch over hundreds of kilometers. The steep
and deep gulfs, which are created by the sea penetrating
into glacial valleys, are called fjords. Situated in most of the
Scandinavian countries including Norway in particular,
fjords are of capital importance for campers, too. If you are
into mountaineering or hiking, feel free to set courses to
enjoy in company with gorgeous views. In addition, many
Oseberg ile Viking döneminden
eşyaları, kıyafetleri, savaş malzemelerini
görebilirsiniz. Müzede aynı zamanda
kazı alanlarından çıkan eserler de
sergileniyor.
Müzeleri gezdikten sonra akşam
yemeği için Norveç’in alametifarikası
diyebileceğimiz somon balığını tercih
edebilirsiniz. Özellikle kızarmış ekmeğin
üzerinde servis edilen tütsülenmiş ince
dilim somon, günü sonlandırmak için
harika bir seçim olacaktır.

seviyorsanız harika manzaralar eşliğinde keyifli
rotalar oluşturabilirsiniz. Bunun yanında birçok
şirket, gemilerle fiyort turları düzenliyor. Gezi
planınıza göre bir tura katılarak bu deneyimi siz de
yaşayabilirsiniz. Not: Fiyortlarda gezintiye çıkma
planınız varsa birçok gezginin uğrak noktası olan
Bergen’e uğramanızı tavsiye ederiz. Fiyort turları
için önemli bir nokta olan Bergen keyifli bir tatil
geçirmek için harika bir tercih.

Oslo’da bir günü tamamladıktan sonra
artık Norveç’in doğal güzelliklerine
doğru yola çıkabiliriz. Bunların başında
da yüzlerce kilometre uzunluğa ulaşan,
büyüleyici fiyortlar geliyor.
Denizin buzul vadilerini basması
sonucunda oluşan dik ve derin
kenarlı körfezlere fiyort deniyor. Başta
Norveç olmak üzere birçok İskandinav
ülkesinde görülen fiyortlar, kampçılar
için de büyük önem taşıyor. Dağ
tırmanışı ya da doğa yürüyüşü yapmayı

Soğuk, Norveç’i gezmek isteyenlerin gözünü
korkutsa da kuzey ışıklarının cazibesi bu korkuyu
bastırıyor. Kuzey ışıkları dünyadaki en harika
doğa olaylarından bir tanesi. Bizim hayranlıkla
izlediğimiz bu muhteşem gösteri aslında bizden
çok uzakta, güneşte başlıyor. Güneşteki patlamalar
sonucu oluşan gaz kütleleri, uzayda uzun bir
yolculuğa çıkıyor. Dünyaya ulaştığında gözle
görülemeyen bu kütleler, gezegenimizin manyetik
alanıyla karşılaşınca kutuplara doğru ilerlemeye
başlıyor. Örneğin, kararlı halde artı ve eksi yükü
olmayan oksijen, bu parçacıklar sayesinde artı/

companies organize fjord tours on vessels. You can
join a tour and revel in the experience depending on
your travel plan.
Note: If you have plans in place to go on a fjord tour,
you are recommended to drop by Bergen, a beaten
track for many travelers. Bergen, which is a major
destination for fjord tours, is a great choice to go on
a pleasant vacation.
While cold weather discourages those wishing
to tour Norway, the attraction of the northern
lights prevails. The northern lights are one of the
world's most spectacular natural phenomena. This
spectacular show that we watch in awe actually
originates far from us, in the sun. Formed by solar
flares, some gas masses go on a long journey in the
space. Invisible to the eye once they make it to the
Earth, the masses move toward the poles when they
meet the magnetic field of the world. For instance,
oxygen, which has no positive and negative charge
in a steady state, relapses by taking on positive/
negative charge thanks to particles.
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eksi yük alarak eski haline geri dönüyor. Bu
geri dönme sırasında da ışık saçıyor. Kısaca
açıklamaya çalıştığımız bu tepkimeler
neticesinde gecenin karanlığında seyretmeye
doyamadığımız büyüleyici kuzey ışıkları
oluşuyor. Hatırlatma: Kuzey ışıklarını başkent
Oslo’ya yakın yerlerden de gözlemleyebilirsiniz.
Norveç denince akla gelen bir diğer doğa
olayı ise güneşin günlerce batmaması:
“Midnight Sun” ya da “Beyaz Geceler” olarak
da bilinen bu olay, yaz aylarında gerçekleşiyor.
77 gün boyunca güneş, ufuk çizgisine yakın
bir noktada sabit kalıp tekrar yukarı çıkıyor.
Bu durum ülkede yaşayan
insanlar için sıradan elbette.
Örneğin birçok evde kalın,
siyah perdeler kullanılıyor.
Böylece, Beyaz Geceler’de
olağan bir karanlık elde
ediliyor.
Batmayan güneşten söz
açmışken, 6 ay boyunca güneş
görmeyen Rjukan Kasabası’na
ve kasaba sakinlerinin güneşe
ulaşmak için buldukları
çözüme de kısaca değinelim:
Güneş ışığı, iki dağ arasında
kalan bu kasabaya yılın belli
dönemlerinde ulaşamıyor.
Işık kasabaya, güneşe karşı
kurulan 17 metrelik 3 dev aynayla yansıtılıyor.
Güneşin tadını çıkarmak isteyen insanlar kasaba
meydanına toplanıyor.
Belki Norveç’i gezdikten sonra ışıkla ilişkimizi
tekrar düşünebiliriz. Çünkü zaman zaman
gözden kaçırsak da ışık aslında hayatımızın
düzenini belirliyor. Ülkemizde yılın her
günü karanlığı ve aydınlığı yaşıyoruz. Peki,
Norveç’te yaşasaydık hayatımız nasıl olurdu?
Yaz akşamlarımız olmazdı belki de. Balkonda,
akşamın sakin serinliğinde sıcak sohbetler
edemezdik. Ama bunun yerine, kuzey ışıklarını
izleyebilirdik balkondan. Belki de montumuzu
giyer, arkadaşlarımızla kısa bir “kuzey ışıkları
turu” atardık, kim bilir… Hayal kurmakta
özgürüz: Norveç’i hayallerin ışığında gezmenizi
öneririz.

This leads to the light irradiation. As a
consequence of such reactions that are explained
in short, the mesmerizing northern lights that we
cannot get enough of watching at night burst into
sight. Reminder: You can spectate the northern
lights at locations near Oslo, too.
Another natural phenomenon that Norway is
known for is that sun does not set for days: Known
as the midnight sun, this phenomenon manifests
itself in summertime. For 77 days, the sun holds
a steady position near the skyline, and makes it
upward again. It goes without saying that this
is something ordinary for the residents of the
country. For instance, many
houses are equipped with
thick and black curtains. This
creates natural darkness at the
time of Midnight Sun.
Speaking of the sun that never
sets, let's briefly touch upon
the town of Rjukan that never
sees a ray of sunlight for 6
months, and the solution that
local people come up with
for solar access. The sunlight
never makes it to this town,
which is situated between two
mountains, for certain times of
the year. The light is reflected
upon the town by 3 massive
mirrors that are as large as 17 meters. People to
enjoy the sun gather in the town's square.
You might want to reconsider your relation with
the sun after going on a tour in Norway. This
is because the sunlight puts things in order for
our life even though that is something we fail to
notice. We are exposed to darkness and light
every day in Turkey. So, what would our lives be
like if we lived in Norway? Perhaps, we would
not have any summer nights. We would not be
able to enjoy warm chats with one another on
our balcony at cool nights. However, we could
watch the northern lights on our balcony. Maybe
we would take on our coat, and go on a short
northern lights tour with friends. Who knows? We
are free to imagine: You are recommended to go
on a tour in the light of your dreams in Norway.
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Mücahit Burak Bagce

Buzda Satranç:
CURLING

Early Years of Curling
The earliest findings about curling, which is
estimated to date back to the 16th century,
are based on some paintings made by the
Flemish artist Pieter Bruegel from 1530 to
1569. The paintings display a game similar
to curling played by people on a frozen lake.
The very first curling game is said to be played
between a monastery priest and a high priest's
representative. Growing into a team sport over
time, curling became a part of the Olympic
Games in 1924, and it was acknowledged as
an official sport in 1998.

Chess on Ice: CURLING

Kuzey ülkelerinin en gözde spor
dallarından biri olan Curling’te stratejik
düşünme ve hızlı karar alma hayati önem
taşıyor.
Karanlık, soğuk ve sessizlik; “Kuzey Avrupa
ülkeleri” dendiğinde akla ilk gelenler. Buna
rağmen “Dünyanın en mutlu ülkeleri”
sıralamasının üst basamaklarında yer alan bu
ülkelerin vatandaşları, yüksek refah düzeyi
dolayısıyla kültürel ve sanatsal etkinliklere,
spora ve sosyal aktivitelere vakit ayıracak
imkân bulabiliyor. Bu yazıda, Kuzeylilerin boş
zamanlarını dolduran bir sporla, Curling’le
tanışacağız.
Kuzeylilerin spor dünyasına hediye ettiği
“Curling”, buzda satranç adıyla da biliniyor.
Bunun sebebi, Curling’in fiziksel yeterliğin
yanı sıra stratejik düşünmeyi de gerektirmesi.
İzleyici için oldukça basit görünen bu sporda
başarı, aynı zamanda uyumlu bir takım oyunu
ortaya koymaya bağlı.

Strategic thinking and ability to take
quick actions matter a lot in curling, one
of the most popular sports in the northern
countries.
Darkness, cold weather and silence: Those are
the things that spring to mind when it comes to
countries in Northern Europe. Yet, the nationals
of those countries, which rank atop among
the happiest countries on earth, enjoy the
opportunity to spare time for cultural and artrelated events, sports and social activities thanks
to the high level of prosperity. This article offers
introduction to curling, a sport that the Northern
people play to make use of their spare time.
Introduced by the Northern people to the sports
world, curling is also known as chess on ice.
This is because curling calls for both physical
capability and strategic thinking. The success
in this sport, which seems quite simple for
spectators, relies on putting in a harmonious
team effort

Curling’in Gençlik Yılları
16. yüzyılda oynanmaya başladığı tahmin
edilen Curling’e ilişkin en eski bulgular,
1530-1569 yılları arasında Flaman sanatçı
Pieter Bruegel’in çizdiği bazı resimlere
dayanıyor. Bu resimlerde, insanların donmuş
göletler üzerinde Curling’e benzer bir
oyun oynadıkları görülebiliyor. İlk Curling
maçının ise bir manastır rahibi ve bir kilise
başrahip temsilcisi arasında yapıldığı
söyleniyor. Zamanla bir takım sporuna
dönüşen Curling, 1924 yılında Olimpiyat
Oyunları’nda yer almaya hak kazanırken,
1998’de ise resmî bir spor dalı olarak kabul
edildi.
Türkiye Serüveni
İskoçya’dan tüm dünyaya yayılan Curling,
başta Kanada, ABD, İsveç, İsviçre, Norveç
ve Yeni Zelanda olmak üzere İskoçların
göç ettiği birçok ülkede de sevilen bir oyun
hâline gelmiş. Ülkemizde ilk olarak Buz
Pateni Federasyonu bünyesinde yer alan
Curling, günümüzde ayrı bir federasyona
sahip. Türkiye Curling Federasyonu’nun
kurulmasıyla birlikte ülkemizde hızla
yükselişe geçen bu spor için Erzurum’da
“Curling Arena” adında bir tesis de
bulunuyor.

Turkey's Journey
Originated from Scotland, curling has grown
into a popular sport in many countries
where the Scots migrate to such as Canada,
USA, Sweden, Switzerland, Norway and
New Zealand. Originally played under the
auspices of the Ice Skating Federation, curling
is affiliated to an independent federation in
Turkey now. The city of Erzurum is home to a
complex called Curling Arena for this sport
that has rapidly taken off in Turkey upon the
foundation of the Turkish Curling Federation.
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Kurallar
Gelişme evresinde açık havada
yapılan bu spor, zamanla
kapalı salonlara taşınmış.
Dörder kişiden oluşan iki
takım arasında yapılan Curling
maçlarının temel amacı;
granitten yapılan dairesel
taşı, buz üzerinde kaydırarak
zeminde iç içe geçmiş halkalar
hâlindeki hedefin merkezine
konumlandırabilmek. 42 metre
uzunluğunda ve 4,3 metre
genişliğindeki oyun pistine
“rink” deniyor. Rink’in iki
ucunda bulunan hedefler ise
“ev” olarak isimlendiriliyor.
Evlerin önündeki taşın elden
çıkarılması gerektiğini
gösteren çizginin adı “hog”.
Ancak kusursuz bir Curling
oyuncusu olmak için kuralları
bilmek yeterli değil. Çünkü
kazanmak için maç içinde
yapılacak her hamleye belli bir
strateji doğrultusunda karar
vermek gerekiyor.
Oyun, takımdan bir
oyuncunun taşı hedefe
doğru fırlatmasıyla başlar.
Bu sırada “skip” adı verilen
takım kaptanı, evin başında
bekler ve diğer oyunculara
atış esnasında yönlendirmeler
yapar. Taş hedefe doğru
giderken önündeki alanın
pürüzsüz olması Curling’te
oldukça önemlidir. Çünkü
en küçük bir pürüz bile
taşın yön değiştirmesine ve
hedefinden şaşmasına sebep
olabilir. Bu nedenle “sweeper”
da denilen diğer iki oyuncu,
taşın önündeki buzu süpürür.
Bu süpürme işlemini izlemek
oldukça zevklidir. Daha önce
değindiğimiz gibi, Curling’te
başarı kapısının kilitlerini
ancak strateji anahtarı açabilir.

Rules
Played outdoors in early
days, the sport has been
brought indoors over time.
The main purpose of curling
games between two teams
of four players is to make a
granite-made and roundshaped stone slide on ice,
and position it in the center
of the goal with intertwined
circles. The ground with 42
meters in length and 4.3
meters in width is called
rink. On two sides of a rink
are targets called "home".
The line that shows the stone
in front of homes needs to
be taken out is called hog.
However, it does not suffice
to know about the rules to be
an impeccable curling player.
This is because one needs
to take action in line with a
certain strategy against any
move made in a game.
The game starts with one
of the players tossing the
stone toward the goal. In
the meantime, the team
captain called skip waits
by home and guides other
players during the shot. It is
extremely important that the
space in front of the stone
as it moves toward the goal
is smooth. This is because
even the slightest rough
surface could cause a change
in direction and deviation
from the goal. Therefore,
two players called sweepers
sweep the ice before the
stone. It is pretty fun to watch
them sweeping. As noted
before, the key to success in
curling is the strategy. That
is why each move of sweeping
matters on ice.
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Bu nedenle sahada her süpürge darbesinin
ayrıca önemi vardır.
Bir maç 10 adet oyun sonundan oluşur. Her
oyun, iki takımın da 16 kez atış yapmasıyla
sonuçlanır. 10 oyunun sonunda eşitlik
bozulmazsa “tie break” adı verilen uzatma
bölümü oynanır. Eşitlik uzatmalarda da
bozulmadığı takdirde, bir takım kazanana dek
son oyun oynanmaya devam eder. Birçok spor
dalının aksine Curling maçları beraberlikle
sonuçlanmaz. Tüm takımlara atışlarını
tamamlamaları için 73 dakika verilir. Her sonun
ardından 1 dakika, 5 sonun ardından 5 dakika ve
ekstra sonlardan önce ise 1’er dakika ara verilir.
Nasıl Curling’e Başlayabilirim?
Profesyonel bir Curling oyuncusu olmak
için küçük yaşlardan itibaren bu sporla
ilgilenmek gerekiyor. Amatör olarak oynamak
isteyenlerin izleyeceği yol ise daha zahmetsiz
görünüyor. Türkiye Curling Federasyonu’nun
web sayfasında 103 adet spor kulübü derneği
var. Bu kulüplerle iletişime geçerek Curling
hakkında daha fazla bilgi alabilir veya bu
sporun içinde yer alabilirsiniz.

A game is composed of 10 ends. Each game results
in 16 shoots by both teams. If it is a tie after 10
ends, the game goes to a tie break.
If it is still a tie after overtime, the game is played
until either of the teams defeats the other. Unlike
many sports, curling does not result in a draw.
Each team is given 73 minutes to make their shots.
Each end is followed by a 1 minute break, with a
break of 5 minutes after the 5th end, and 1 minute
ahead of each additional end.
How to start playing curling
One needs to engage in this sport at a young
age to grow into a professional curling player.
The path to be followed by amateurs seems to
be more effortless. The official website of the
Turkish Curling Federation notes that there are
103 sports club associations. You can contact
those clubs, get more information about curling
or be part of the sport.
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Denizden
Gelen Lezzetler
SEAFOOD DELICACIES
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için
balık çok önemli bir besin kaynağıdır.
Ayrıca güçlü besin değerleri bakımından
düzenli olarak tüketilmesinde fayda vardır.
Sıklıkla tüketilmesi gereken bir besinden
sıkılmamak için farklılaştırmak çok işinize
yarayacaktır. Sizin için 4 ayrı şekilde balık
pişirdik. Siz bu teknikleri kullanarak başka
balıkları da deneyebilirsiniz. Yaşam döngüsü
için pazardan alırken mevsimine göre
balık seçmeye dikkat edin ve lütfen daha
büyümemiş yavru balıkları (özellikle lüfer)
tercih etmeyin!!!

Seafood is a vital source of food for Turkey,
which is surrounded by the sea in three
directions. In addition, it is good for health
to have seafood on a regular basis from the
perspective of potent nutritional values. It
would work dearly to make things diverse in
order not to get sick of foods that are good to
be had frequently. We have cooked seafood
in 4 ways for you. Feel free to give a try to
any other seafood, adopting the following
techniques. Make sure you buy seafood in
season for the sake of life cycle, and please do
not buy any small fish (blue fish in particular)!

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

AN ARTICLE OVER BARIATRIC CUISINE
Under the leadership of Prof. Ahmet
Türkçapar, we serve as a community
established with a goal to make
extraordinarily delicious dishes
with enhanced protein and reduced
carbohydrate content for people to adopt a
healthy diet or people with a background
of bariatric surgery. Portions, protein and
calorie content painstakingly fine-tuned
by 2 dietitians (İpek Saroğlu and Dilara
Çetin), dishes photographed and edited
by Başak Kıpçak, dishes introduced by
blogger Hande Alphan Karacaer, and
eventually eaten by a Creative Director
(Berk Özler).
Instagram / bariatrikmutfak
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HAMSI KUŞU
(10 porsiyon /toplam 20 adet
hamsi kuşu)
Genelde tavada yağda kızartılan
hamsi kuşunu biz sizin için
fırında hazırladık.
Besin Değerleri (1 porsiyon /2
adet hamsi kuşu için):
Kalori: 167
Protein (g): 19
Karbonhidrat (g): 2.5
MALZEMELER:
1 kg hamsi, ayıklanmış
½ demet maydanoz, ince kıyılmış
1 demet taze soğan, ince
doğranmış
1 orta boy kuru soğan, ince
kıyılmış
2 yemek kaşığı mısır unu
3 yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
TARİF:
1. Hamsilerin ortasındaki kılçığı
alın ve yaprak gibi açın.
2. Maydanoz, kuru soğan,
taze soğan, zeytinyağı ve tuzu
karıştırarak iç harcı hazırlayın.
3. Yaprak gibi açtığınız
hamsilerin iç tarafına bu harcı
eşit şekilde bölüştürün, kalan
hamsileri üzerlerine kapatın ve
hafifçe bastırarak yapıştırın.
Harç içinde kalacak şekilde
birbirine yapışmış 2şer hamsi
olmalı.
4. Yumurtaları bir kaba kırıp
çatal ile çırpın.
5. Başka bir kaba mısır ununu
ekleyin.
6. Hamsileri önce yumurtaya
batırıp sonra una bulayın.
Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye
dizin.
7. Önceden ısıtılmış 180 derece
fırında 15 dakika kadar pişirin ve
yeşillikler eşliğinde sıcak olarak
servis edin.

KABAK SPAGETTILI SOMON SOTE
(4 PORSIYON)
Yağlı bir balık olan somon balığı sote sebzelerle buluşunca oldukça hafif ve lezzetli
bir öğün alternatifi oluşturuyor.
Besin Değerleri (1 porsiyon için):
Kalori: 100
Protein (g): 10.5
Karbonhidrat (g): 3
MALZEMELER:
200 g somon balığı, fileto çıkarılmış, derisi
alınmış
1 orta boy yeşil sakız kabak
1 havuç
1 avuç maydanoz, ince kıyılmış
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
STUFFED ANCHOVIES
(10 portions /20 stuffed anchovies in total)
We put the stuffed anchovies in the oven rather than frying them in oil as it
is usually the case.
Nutritional Values (1 portion/for 2 stuffed anchovies)
Calorie: 167
Protein (gr.): 19
Carbohydrate (gr.): 2.5
INGREDIENTS:
1 kg. of anchovy, skinned
½ bunch of parsley, finely chopped
1 bunch of scallion, finely chopped
1 mid-size onion, finely chopped
2 tablespoons of corn flour
3 eggs
2 tablespoons of olive oil
Salt
RECIPE:
1. Pick the bones out of anchovies and lay them open like leaves.
2. Put together the parsley, onion, scallion, olive oil and salt, and turn it into
filling.
3. Portion it out inside the anchovies that look like a leaf, and put the
remaining anchovies on top to cap it off, and press it slightly to stick. There
must be 2 pieces of anchovy that stick together with the filling inside.
4. Beat the eggs with a fork.
5. Add the corn flour into another bowl.
6. Dip the anchovies into the egg batter and then the flour. Line them up in
a tray with baking paper.
7. Put it in the oven for 15 minutes at 180°C and serve it warm with greens.

SOMONU MARINE ETMEK IÇIN:
1 yemek kaşığı soya sosu
¼ limonun suyu (çeyrek)
1 diş sarımsak, dövülmüş
Tuz ve çekilmiş tane karabiber
SOSU IÇIN:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı bal
¼ limonun suyu (çeyrek)
tuz
TARİF:
1. Somon balığını irice doğrayın, marinasyon için olan malzemeleri karıştırıp balıkları ekleyin, 20-25 dakika kadar marine edin.
2. Diğer tarafta kabak ve havucu spiral
sebze aleti ile doğrayın.
3. Tavaya zeytinyağını koyup önce kabağı
ardından havucu çok fazla pişirmeden arzu
ettiğiniz kadar soteleyin. Maydanoz, tuz ve
karabiber ekleyip karıştırın.
4. Sebzeler sotelenirken diğer tarafta somonun sosunu süzüp yağsız bir tavada üzerleri
hafif kızarana kadar soteleyin.
5. Sosun malzemelerini karıştırıp hazırlayın.
6. Sotelenmiş somonu sebzelerin üzerine
yerleştirip ballı hardal sosu gezdirip servis
yapın.

SAUTEED SALMON WITH
ZUCCHINI SPAGHETTI
(4 portions)
Once salmon, which is an
oily fish, is accompanied by
sautéed vegetables, it becomes
a light and delicious option for
a meal.
Nutritional Values (For 1
portion):
Calorie: 100
Protein (gr.): 10.5
Carbohydrate (gr.): 3
INGREDIENTS:
200 gr. of salmon fillet and
skinned
1 mid-size courgette
1 carrot
1 bunch of parsley, finely
chopped
1 tablespoon of olive oil
Salt and pepper
To marinate the salmon:
1 tablespoon of soy sauce
Juice of ¼ lemon
1 clove of garlic, mashed
Salt and pepper corn
For the sauce:
1 tablespoon of olive oil

1 teaspoon of mustard
1 teaspoon of honey
Juice of ¼ lemon
Salt
RECIPE:
1. Cut the salmon into
large pieces, combine the
ingredients for marinating
purposes, add the fish pieces
and marinate them for 20 to 25
minutes.
2. On the other hand, slice
the courgette and carrot in a
spiraling form.
3. Add olive oil and then
courgette and carrot to a pan
and sauté them to the extent
they would not be overcooked.
Add parsley, salt and pepper
and give them a mix.
4. As the vegetables are
sautéed, drain the salmon
sauce, and sauté it in an
oil-free pan until it is lightly
brown.
5. Combine the sauce
ingredients.
6. Place the sautéed salmon on
top of vegetables and drizzle
some honey sauce before
serving.
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DIL BALIĞI ŞIŞ
(2 porsiyon / 4 şiş)
Çok hafif ve sulu beyaz etli dil balığının
neredeyse az kılçığı olması sebebiyle küçük
çocuklara rahatlıkla yedirebilirsiniz.
Besin Değerleri (1 porsiyon /2 adet şiş içinsalatası ile birlikte):
Kalori:217
Protein (g): 22
Karbonhidrat (g): 13

YEŞIL ELMALI LEVREK
(6 PORSIYON)
Yeşil elma levreğe müthiş bir ferahlık veriyor, tadı
damağınızda kalacak bir tarif.

2 orta boy kuru soğan, halka şeklinde dilimlenmiş
1 adet limon, ince ince dilimlenmiş
1 çay bardağı su
Tane karabiber, tuz

Besin Değerleri (1 porsiyon için):
Kalori: 192
Protein (g): 30
Karbonhidrat (g): 8

TARİF:
1. Fileto levreği irice 6 parçaya ayırın ve tuzlayın.
2. Tencerenin dibine elmaları yerleştirin. Sonra sırasıyla
soğanı, balıkları ve limon dilimlerini koyun. Kılçıklı
parçaları da suyuna lezzet vermesi için tencereye
ekleyin.
3. Tane karabiberi üzerine serpiştirin ve suyu ekleyip
15-20 dakika kadar pişirip servise hazırlayın.

MALZEMELER:
1 kg levrek, fileto çıkarılmış
2 orta boy yeşil elma, halka şeklinde dilimlenmiş

MALZEMELER:
170 g dil balığı, fileto çıkarılmış, derisi alınmış
(400 g lık bir balıktan)
4 adet mantar, dörde bölünmüş
2 adet kiraz domates, ikiye bölünmüş
8 dilim limon
10 kuru domates
1 avuç taze fesleğen
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Dil Balığını Marine etmek için:
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı limon suyu
tuz ve karabiber
Salatası:
Yarım demet taze fesleğen, ince kıyılmış
10 adet kuru domates, suda bekletilip
yumuşatılmış
5 kiraz domates, minik doğranmış
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
tuz

SOLE ON SKEWERS
(2 portions / 4 skewers)
As it is quite light, juicy and
of white meat with very few
bones, sole is easy to eat for
kids.
Nutritional Values
(1 portion /2 skewers/with
salad):
Calorie: 217
Protein (gr.): 22
Carbohydrate (gr.): 13

TARİF:
1. Dil balığını tuz, karabiber, zeytinyağı,
sarımsak, limon, tuz ve karabiber karışımı ile
20 dakika marine edin.
2. Şişlere balığı spiral şeklinde geçirirken
mantar, domates ve limon dilimlerini de
sırasıyla her şişte eşit miktar olacak şekilde
dizin.
3. Bir tatlı kaşığı zeytinyağını fırça ile dizilmiş
şişlerin üzerine sürüp önceden ısıtılmış 180
derece fırında 15-20 dakika pişirin.
4. Kuru domateslerin kabuğunu çıkarıp minik
minik doğrayın, kiraz domates ve fesleğeni
ekleyip tuz ve zeytinyağını koyun, karıştırın.
5. Şişte dil balıklarını fesleğenli domates
salatası eşliğinde servis yapın.

INGREDIENTS:
170 gr. of sole fillet and skinned
(Of 400 gr. of fish)
4 mushrooms cut into four
2 cherry tomatoes cut in half
8 lemons
10 sundried tomatoes
1 bunch of fresh basil
1 teaspoon of olive oil
To marinate the sole:
1 teaspoon of olive oil
1 clove of garlic
1 teaspoon of lemon juice
Salt and pepper

For Salad:
Half a bunch of basil, finely
chopped
10 sundried tomatoes, soaked
and softened
5 cherry tomatoes, finely sliced
1 teaspoon of olive oil
Salt
RECIPE:
1. Marinate the sole with the
combination of salt, pepper,
olive oil, garlic and lemon for
20 minutes.
2. As you put the fish through
skewers in a spiraling form,
and line up tomato and lemon
slices on each skewer evenly.
3. Apply a teaspoon of olive oil
on the skewers with a brush,
and put it in the oven for 15 to
20 minutes at 180°C.
4. Remove the skin of sundried
tomatoes, thinly slice them
and combine them with cherry
tomatoes, basil and olive oil,
and give it a mix.
5. Serve the sole on skewers
with basil & tomato salad.

SEA BASS WITH GREEN APPLE
(6 portions)
Green apples give such a fresh kick to sea bass. This is a
taste to linger.
Nutritional Values (For 1 portion):
Calorie: 192
Protein (gr.): 30
Carbohydrate (gr.): 8
INGREDIENTS:
1 kg. of sea bass, fillet
2 mid-size green apples, sliced into rings

2 mid-size onions, sliced into rings
1 lemon, thinly sliced
1 tea cup of water
Pepper corn and salt
RECIPE:
1. Cut the sea bass into 6 pieces and season them.
2. Place the apples at the bottom of the pot. Then add the
onions, sea bass and lemon slices into it. Add the bones to
the juice to make it savory.
3. Season with some pepper corn, add water and cook it for
15 to 20 minutes before serving.
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Işığın Muzip
Çocukları:

KARAGÖZ VE
HACİVAT

WITTY BOYS
OF LIGHT:
KARAGÖZ and
HACİVAT

“Gölge oyunu” dendiğinde hafızalarda canlanan o
efsanevi ikiliyi bilmeyenimiz yoktur: Karagöz ile
Hacivat. Bir yanda açık sözlü, Anadolu insanını
yansıtan, saf ve kendine has kişiliği ile Karagöz;
diğer yanda düzgün konuşan, az biraz içten
pazarlıklı Hacivat. Onların bol nükteli sohbetleri ve
tatlı atışmaları asırlardır yüzlerde tatlı bir tebessüme
dönüşüyor.
Halka açık, geniş alanlarda oynatılan bir oyun olarak
tarih sahnesine çıkan Karagöz, en popüler eğlence
formlarından biri oldu. 17. yüzyılda bugünkü halini
alan oyun, tarihte pek çok kez siyasi içerik taşıdığı
gerekçesiyle sansürlendi. Fakat Karagöz ve Hacivat,
halkın sevgisiyle karşılaştıkları tüm zorlukların
üstesinden gelerek günümüze kadar ulaştı.
Bugüne kadar Hacivat ile Karagöz ile ilgili cevabı
en çok merak edilen soru, karakterlerin gerçekte
yaşamış olup olmadığıydı. Tarihsel kaynaklarda
bu soruya herhangi bir cevap bulunamaması ise
zaman içerisinde bazı rivayetlerin ortaya çıkmasına
neden oldu. Bunlar arasında en meşhuru; Orhan
Gazi döneminde, Bursa’daki bir cami inşaatında,

When it comes to shadow play, that legendary duo
springs to mind for all: Karagöz and Hacivat. On
one hand is Karagöz who is outspoken, evocative of
Anatolian people, naive and idiosyncratic in character
while on the other hand is Hacivat who is eloquent and
a little bit stealthy. Their witty chats and those cute
spats have put a smile on people's face for centuries.
Carving a name for himself in history as a part of a
play performed in public at large venues, Karagöz
has grown into one of the most popular forms of
entertainment. Having adopted its current version
back in the 17th century, the play has been censored for
many times on grounds of political content. However,
Karagöz and Hacivat have overcome challenges
thanks to the compassion of people toward them and
made it into the modern times.
Whether the characters are based on a true story or not
is what people have always been curious about when it
comes to Hacivat and Karagöz. The fact that historical
sources offer no exact answer to the question has led
to some rumors over time. One of the most well-known
ones is that Hacivat was a bricklayer and Karagöz
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Hacivat’ın duvarcılık, Karagöz’ün demircilik
yaptığını anlatır. Bu rivayete göre; Karagöz ve
Hacivat arasındaki tatlı atışmalar öyle bir noktaya
varmış ki artık cami inşaatında çalışan bütün diğer
işçileri de işten alıkoymuş, bu nedenle inşaatın
bitmesinde gecikmeler yaşanmıştır. Gecikmenin
Karagöz ve Hacivat’tan kaynaklandığını fark eden
Mimarbaşı, işleri sulandıran Karagöz ve Hacivat’ı
şikâyet edince, bu ikili için idam hükmü verilmiştir.
Fakat çok sevilen bu ikilinin idam edilmesi hem
diğer işçileri hem de şehir sakinlerini çok üzmüş,
rivayete göre idama hükmeden Orhan Gazi de
sonraları bu karardan dolayı vicdan azabı duymaya
başlamıştır. Ulemadan Şeyh Küşteri, Padişah’ın
acısını hafifletmek için bir çözüm bulur: Bu ikilinin
suretlerini deri üstüne nakşeder. Bu şekilleri
ışık yansıtarak bir perde önünde oynatır, onları
konuşturur. Böylece bir ışık oyunuyla Karagöz ve
Hacivat yeniden can bulur.
Bu rivayet herhangi bir tarihî kaynakta geçmediği
için, yalnızca bir rivayet olarak kalmıştır. Fakat
Karagöz ve Hacivat gerçekten yaşamış olsun ya da
olmasın gölge oyunu yüzyıllardır yaşamakta, bugün
dahi insanımızın yüzünde bir tebessüm olmaya
devam etmektedir.

was an ironsmith for the construction of a mosque in
Bursa under the reign of Orhan Gazi. Rumor has it
that those cute spats between Karagöz and Hacivat
were in such a state that all the other laborers of the
mosque construction site were being kept from doing
what they were supposed to do, and that is why the
construction had gone through some delays. Finding
out delays were caused by Karagöz and Hacivat, the
chief architect filed a complaint about them, and they
were sentenced to capital punishment. However, other
laborers and residents got so upset by the capital
punishment imposed on the duo that Orhan Gazi, who
gave the order for the capital punishment, reportedly
started to suffer a pang of conscience. Of Ulema
members, Sheikh Küşteri offered a solution to ease his
distress: He imprinted the images of both on a piece
of leather. Some light was projected on their images
before a curtain, and they were made to talk. This was
how Karagöz and Hacivat came into being once again
by a light show.
Since no historical source makes a reference to it, it has
always remained a rumor. However, the shadow play
has been around for centuries whether Karagöz and
Hacivat were real or not. It continues to put a smile on
people's face even in modern times.
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MAKAM MÜZİĞİMİZİN GÜNEŞİ:
KÂNİ KARACA
SUN of MAKAM MUSIC
KÂNİ KARACA

Makam; Türk musikisinde, ses dizilerinin belli
kurallar çerçevesinde kullanılmasına verilen isimdir.
Makamların dizileri, aralıkları eşit ve toplamı 53
koma olan sekiz sesten oluşur. Dizileri aynı olan
makamlar ise birbirlerinden seyirlerine göre ayrılır.
Seyir, bu bakımdan makamın karakterini belirleyicidir.
Bu nedenledir ki, makam müziğinin geçmişten
günümüze gelişi meşk usulüyle olmuştur. Çünkü
bu usulde dinleyerek-izleyerek öğrenme ve usta
çırak ilişkisi esastır. Her ustanın üslubunun farklı
olması ve talebesinin de ustasının üslubuna çeşitli
eklemeler yaparak silsileyi devam ettirmesi, musikiyi
renklendirmiştir. Günümüzdeki musiki eserlerinin
neredeyse tamamı bu usul sayesinde bizlere

Makamstands for the use of melodic modes in line
with certain rules in the Turkish music. Sequences of
makams are composed of eight sounds with 53 equal
intervals known as commas. Makams with identical
sequences differ from one another in courses. A
course defines the characteristics of a makam. That
is why makam music has grown from past to present.
This is because learning by listening and watching
and master-apprentice relation are essential. The fact
that each and every master has a distinct style and
their disciples make various additions to their style
has breathed new life into music. Almost all of the
musical works in today's world have survived thanks
to this procedure. On the other hand, some musicians

ulaşmıştır. Öte yandan, bu çok renkli musikide bazı
müzisyenlerin ismini diğerlerine nazaran daha fazla
işitiriz. “Son yüzyılın en büyük sesi” olarak tanımlanan
Kâni Karaca da bu isimlerden birisidir.
İrticalî (doğaçlama) tarzının son yüzyıl çeyreğindeki
en büyük ismi olan Kâni Karaca’nın başarısı, meşk
usulüyle makam müziğine getirdiği yeniliklerde
yatmaktadır. Yukarıda makamların seyrinin ne
denli mühim olduğuna değinmiştik. İrticalî okuma
yöntemiyle bu makam geçkilerini daha evvel hiç
görülmemiş şekillerde yapabilmesiyle, Kani Karaca
musiki tarihinde nevi şahsına münhasır bir yere sahip
olmuştur. Öyle ki, bazı icralarında yaptığı ani makam
geçkileriyle döneminin diğer üstatlarını hayrete
düşürmüş, hatta Amerika’daki bir icrasında ara seslerle
başladığı bir makamı seyrinden sonra aynı ara sesle
bitirmiş olmasıyla herkesi kendine hayran bırakmış ve
dünya çapında da büyük bir üne kavuşmuştur.
Günümüzde müzik belli bir sisteme dökülmüşken,
Karaca’nın neden hâlâ irticalî yöntemi kullandığı
merak edilebilir. Onun icraya bu yöntemle devam
etmesinin sebebi çocukluğunda geçirdiği elim bir
kaza sonucu görme yetisini kaybetmiş olmasıdır.
Bu yoksunluk, onun kulaklarını çok daha verimli
kullanabilmesine imkân tanımıştır. Böylece,
sesleri mükemmel bir şekilde algılayarak aynı
mükemmellikle birbiri içine geçirip bambaşka
seyirlerle icra edebilme yeteneği sayesinde kimsenin
kolay kolay ulaşamayacağı bir seviyeyi yakalamıştır.
Kendi birikimini genç kuşaklara da aktarmayı şiar
edinmiş olan Karaca, 1975’te İstanbul’da kurulan Türk
Musikisi Devlet Konservatuvarının ilk kadrosunda yer
almış, 1979 yılına kadar burada kudüm ve usul dersleri
vermiştir. İstanbul Radyosu’ndan 1995’te emekliye
ayrılan ve Cumhuriyet dönemine yetişmiş son musiki
üstatlarından devraldığı geleneği günümüze aktaran
önemli sanatkârlardan biri olmuştur. Seslerin ışığını
kendi üslubunca harmanlayıp bizlere aktaran makam
müziğimizin güneşi, üstat Kâni Karaca’yı saygı ve
rahmetle anıyoruz.
Kaynakça:
- Diyanet İslam Ansiklopedisi,
“Kâni Karaca” maddesi.
- “Kâni Karaca – Son Yüzyılın En Büyük Sesi”
Belgeseli.

of this parti-colored music stand out among others.
Billed as "the greatest voice of the last century", Kâni
Karaca is one of them.
The success of Kâni Karaca, who was the greatest
figure of the last century in improvised style,
lies in novelties he brought to the makam music
by meshk style. We already touched upon how
important the course of aforementioned makams
is. With his skills to make transitions from and to
makams by improvisation, Kâni Karaca carved
out an idiosyncratic niche for himself in the history
of music. He astonished other masters of the time
with his sudden transitions of makam in some of his
performances, and mesmerized them by completing
a makam with intermediate sounds that he started
with, and went on to become a world-famous figure.
While music is down to a certain set of rules
nowadays, one might wonder why Karaca was still
following the methodology of improvisation. The
reason why he continued to pursue this method in
performance was the fact that he lost his sight as
a result of a tragic accident he experienced as a
kid. The lack of sight allowed him to use his ears
much more efficiently. That was how he could sense
sounds in a perfect fashion, blend them together in
excellence, and perform them in completely different
styles. That made him set the bar so high that nobody
else could reach. Handing over his own know-how to
the next generations as a part of his motto, Karaca
was one of the early staff members of the Turkish
Music State Conservatory founded in Istanbul back
in 1975, and gave lectures about kudüm and style
until 1979. Retired from Istanbul Radio in 1995, he
was one of the major artists who handed over the
legacy he took over from the recent masters of music
in the Republican era to the next generations. We
commemorate the great Kâni Karaca with utmost
respect and gratitude as he was the sun of makam
music, blending the light of sounds in his own style
and handed it over to us.
References:
- Directorate of Religious Affairs'
Encyclopedia of Islam, “Kâni Karaca”.
- Documentary “Kâni Karaca – Greatest
Voice of the Last Century”
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İNATÇI LEKELERE
SAÇ SPREYI
HAIR SPRAY FOR
TENACIOUS STAINS

PENCERE CAMLARINIZ
TERTEMIZ OLSUN
Pencere camlarını pırıl pırıl
yapmak için temizlik suyuna bir
tutam tuz atın.
SPOTLESSLY CLEAN
WINDOW PANES
Add a pinch of salt to cleaning
water to make window panes
spotlessly clean.

Kumaştaki ve zemindeki vişne suyu, mürekkep
lekesi, oje gibi inatçı lekeleri çıkarmak için
lekenin üzerine saç spreyi sıkın, kurumasını
bekleyin ve ardından burayı nemli bezle silin.
Saç spreyi leke çıkarmada oldukça etkilidir.
To remove tenacious stains such as cherry
juice on clothes and surfaces, ink blot and nail
polish, apply some hair spray on it, let it get dry
and wipe it with a damp cloth. Hair spray is
quite effective to remove stains.

TIRAŞ KÖPÜĞÜYLE BUHARI KESIN
Banyo aynasını tıraş köpüğü ile silerseniz,
duş sırasında ayna buhar yapmaz.

DAHA PARLAK ZEMINLER İÇIN
Zeminin pırıl pırıl ve lekesiz olması için suya
bir miktar sirke ilave edin.

NO STEAM WITH SHAVING FOAM
If you wipe your bathroom mirror with
shaving foam, it does not get steamy as you
take a shower.

FOR SHINIER SURFACES
Add some vinegar to water to make
surfaces shiny and spotless.

DAHA KABARIK
HAMURLAR İÇIN
FOR FLUFFIER DOUGH

AÇIK RENK HALILARA KARBONAT
Açık renk bir halıdaki çay ve kahve lekelerini
çıkarmak için lekenin üzerini hafifçe nemlendirin
ve çay kaşığının ucuyla buraya karbonat dökün. En
az yarım saat bekledikten sonra halıyı silin. Lekeler
kaybolacaktır.

Mayalı hamur işlerini yaparken bir kaşık toz
şekeri karışıma eklerseniz, hamurunuz çok
daha fazla kabarır.

BAKING SODA FOR LIGHT-COLORED CARPETS
To remove tea and coffee stains from a light-colored carpet,
make the stain slightly damp and apply some baking soda
on it with the edge of a teaspoon. Wait for no less than half
an hour and then wipe the carpet. Stains will be removed.

If you add a tablespoon of caster sugar to the
mix whenever you make yeast-raised dough, it
gets much fluffier.

Bilgi
Information
Aralık/December 2019 95

94

OTOMATİK AMBALAJLAMA
VE ETİKETLEME MAKİNESİ

AUTOMATIC PACKAGING
AND LABELLING MACHINE

PTT; kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin gönderi bilgileriyle teslim
edilmesi halinde, gönderileri
otomatik ambalajlama ve etiketleme makinesiyle ambalajlayıp
etiketleyerek alıcılara hızlı bir
şekilde ulaştırıyor. Ambalajlama ve Etiketleme Hizmeti,
sözleşmeli müşterilere ücretsiz,
bireysel müşterilereyse ücretli
olarak verilmektedir.

The Turkish Post promptly
delivers registered and
unregistered mails to
recipients through a automatic
packaging and labeling
machine in case they are
shipped with mail details.
The Packaging and Labeling
Service is provided for free for
contracted customers and for a
fee for individual customers.

E-PTT, MOBIL
UYGULAMASIYLA AKILLI
TELEFONLARDA
e-Fatura ve e-Arşiv
müşterilerimizin fatura
arama, görüntüleme,
indirme ve faturayı e-Posta
olarak iletme gibi işlemleri
gerçekleştirebileceği e-PTT
Mobil uygulamamız, mobil
cihazların Play Store ve
App Store mağazalarındaki
yerini aldı.

HÜKÜMLÜ VEYA DEVLET
GÜVENCESİ ALTINDAKİ
ÇOCUKLARA ÖZEL
Çocuk Eğitim Evleri, Müstakil
Çocuk Kapalı Ceza İnfaz
Kurumları, Karma Ceza ve
Tutuk Evleri vb. kalan çocuk
hükümlü ve tutuklulara ilişkin
gönderiler ile devlet güvencesi
altındaki çocukların gönderileri
2017 tarihi itibarıyla 20.000
grama kadar ücretsiz olarak
kabul edilmektedir.

E-PTT ON SMART
PHONES WITH MOBILE
APPLICATION

e-PTT Mobil uygulaması
Play Store ve App Store’da!
e-PTT e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarımızda;
fatura arama, görüntüleme, indirme ve e-Posta olarak iletme gibi işlemleri
akıllı telefonlarınızdan gerçekleştirmek için e-PTT Mobil’i hemen indirin!

e-PTT Mobil

0850 939 74 14

www.e-ptt.gov.tr

bilgi@e-ptt.gov.tr

e-PTT bir

kuruluşudur.

Our e-Invoice and e-Archive
customers can perform invoice
search, view, download and
forward invoice by e-mail.
App Store has taken its place
in stores. Our e-Invoice and
e-Archive customers can
perform invoice search, view,
download and forward invoice
by e-mail.

SPECIFIC TO
CONVICTED OR
STATE-SPONSORED
MINORS
Mails by convicted and
detained minors at Minors
Education Homes, Separated
Minors Closed Penitentiaries,
Combined Prisons and Jails
etc. and mails by statesponsored minors are offered
for free up to 20.000 grams,
starting from 2017.

DEĞER KONULMUŞ
GÖNDERİLER PTT
SORUMLULUĞUNDA
Kapsamında; altın, gümüş, platin
gibi değerli madenler, elinde
bulunduranın yararlanacağı
(tahvil, senet, bono, pul, vb.)
değerli kâğıtlar, geçerli olan
milli piyango biletleri, günü
geçmemiş vapur, uçak, tren,
otobüs biletleri vb. maddelerin
bulunduğu gönderilerin postaya
değer konulmuş (sigortalı)
olarak verilmesi zorunludur.
PTT, sigortalı gönderilerin kaybı
halinde konulan değer kadar,
hasara uğradığı hallerde hasar
oranında sorumluluğu üstlenir.

AİLE DOSTU
KAMPANYASI

INSURED MAILS UNDER
TURKISH POST'S
RESPONSIBILITY
It is mandatory for any mail
with content of precious
metals such as gold, silver
and platinum, and valuable
papers (securities, bills,
bonds, stamps etc.), effective
national lottery tickets, nonexpired ferry, flight, train and
bus tickets to be shipped by
valued (insured) mail. The
Turkish Post assumes liability
to the extent of valuation in
case an insured mail is lost
and of the damage in case it
is damaged.

A FAMILY-FRIENDLY
OFFER

Türkiye’de Aile Birliğinin
Korunması Eylem Planı’na
destek olmak amacıyla, aile
fertlerinin birbirine göndereceği posta kargosu/kargo ve
APS Kuryeler indirimli olarak
kabul edilmektedir.

In an effort to promote the
Action Plan on Protection of
Family Unity in Turkey, any
mail/parcel and APS Courier
shipment exchanged between
family members is offered at a
discount.

ÖZEL BİLGİLER PTT
KORUMASINDA

PERSONAL INFORMATION
UNDER TURKISH POST'S
PROTECTION

Kişiye özel bilgi içeren banka
kartları, pasaport, ruhsat,
kimlik belgesi gibi üçüncü
kişilerin eline geçmesi halinde
göndericisi veya alıcısı aleyhine
ya da zararına kullanılabilecek
türden maddeler, yurt içi varış
nitelikli APS Kurye gönderisi
olarak kabul edilmektedir.

Any material that may be used
against an addresser or an
addressee is mailed as a part
of domestic-bound APS Courier
service in case any bank card,
passport, license and ID, which
bear personal information, is
acquired by a third party.

Bulmaca
Crossword
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SUDOKU

BULMACA
Resimdeki
emektar
sanatçı

Dert, keder

Dairenin
sekizde biri

Yok etme,
giderme

Emare

Peru plaka
kodu

Boynun
arkası

Kırmızı

Para
birimimiz

Bir işte
kullanılan işe
özel nesne

Tadımlık

Alt karşıtı

5
8

İyilik, lütuf

Bayındırlık

Zayıf, sıska

Maksat
Usanç
anlatan söz

Bir ülke

Tür, çeşit

Ek çizgisi
Metal
olmayan

2

Futa
Piyangodan
çıkan para

Ut çalan

Tevkifhane,
tomruk

Aşama
Kılçıklı bir
tatlı su balığı

Anlaşma,
uyuşma,
bağlaşma

Arjantin
plakası

İşitme organı

6

Altın kökü
Cereyan

FİLİZ AKIN

Hindistan
eyâleti
Yunanistan
plakası
Ekmek

Mızıka

5

1

4
8

6
9
2

3
8
7
6
9
7 9 4
3
1

9
2
9 6

9 6
5 9
7
7 6 3
7
1 5

2
1

4

6
2 8

7
8 2 6
5
4 2
4 8

7
5

2

3

Arnavutluk
para birimi

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

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

5 4

7

8

6
3

2
8

6 9
6
4
2

5
7

9
1
5
7

6 4
6
4

3

9

6 8

SOLUTIONS

Bir aydınlatma aracı

Cihaz

7 1
1 3

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

ÇÖZÜMLER

Keman çalan
kişi

3

Çeşitli
şeylerin
karışımı

3
6

Büyük kayık

Kiloamper
(kısa)

Kasaplık
hayvanda
sırt eti

Süslü başlık

6

HARD

Ödünç verme

Kira

Bir bağlaç

6
9

ZOR

MEDIUM

1
5 4

1 5
7 6
3 2
9
4

Hükümdar
yönetimi
altındaki
halk

ORTA

EASY

9 1

Film
gösterilen
yer

Kokulu

Japon savaşçı

Avrupa'da
ada ülkesi

Püskürtü

Üzüm suyu
Sunulan şey

4

KOLAY

Kaldıraca
benzer bir
araç

Giyside
kırışıklık
gideren araç

Soy, hısım
akraba

Hızla
buharlaşan

1

Kum tepesi

Parlatıcı
madde

Bir cins
güvercin
Etken, etmen

Üst karşıtı

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

SUDOKU

CROSSWORD

4

5

6

E
İ
F İ L İ Z
P1 E
A
K U M U L
C
Ç E
S U N U
İ C A
S A M U R
V E
I
T U T U K
S
D
İ T T3 İ F
R A
İ
P A Ç A L
L
K E
A Y G I T
A R M O
P T

O
A K
L T
A
Ş N
I T
R
A Y
İ
E V
T
A K
P E
M
R A
N
N İ
T

E
P4
I N
A M
S Ü L A
L E T
L
İ
Ü S T
R İ
İ A
A M A N
A M E T2
K R A M İ
İ
Ç A P
K A
L6
K A
U M
L A
A N
K A5
P A L

C
İ L
L E
A V
Y
R E
E
A L
Y E
A K

4
6
5
8
2
3
7
1
9

2
9
3
4
7
1
6
8
5

7
1
8
6
9
5
4
3
2

3
7
6
9
5
8
1
2
4

8
2
4
7
1
6
9
5
3

1
5
9
2
3
4
8
7
6

5
4
2
1
6
7
3
9
8

9
8
7
3
4
2
5
6
1

6
3
1
5
8
9
2
4
7

2
3
9
7
5
8
6
1
4

4
8
1
9
2
6
5
7
3

5
6
7
4
1
3
8
9
2

8
1
6
2
3
7
9
4
5

3
9
4
6
8
5
7
2
1

7
5
2
1
4
9
3
6
8

9
2
3
5
6
4
1
8
7

6
4
8
3
7
1
2
5
9

1
7
5
8
9
2
4
3
6

8
3
2
6
4
1
9
7
5

9
4
1
7
8
5
3
6
2

6
5
7
3
9
2
4
8
1

4
9
6
2
7
8
1
5
3

1
2
3
4
5
6
8
9
7

5
7
8
1
3
9
2
4
6

7
8
9
5
1
3
6
2
4

3
6
4
9
2
7
5
1
8

2
1
5
8
6
4
7
3
9

1
5
3
4
8
7
9
6
2

2
4
9
3
5
6
1
8
7

7
8
6
1
2
9
3
4
5

5
3
1
9
4
2
8
7
6

8
7
2
6
3
5
4
9
1

6
9
4
7
1
8
2
5
3

4
2
7
8
6
1
5
3
9

9
1
8
5
7
3
6
2
4

3
6
5
2
9
4
7
1
8

9
6
8
5
3
1
7
2
4

7
3
4
6
8
2
9
5
1

5
1
2
4
9
7
6
3
8

6
5
7
3
4
9
1
8
2

1
4
9
8
2
6
3
7
5

2
8
3
7
1
5
4
9
6

3
9
6
1
5
8
2
4
7

4
7
5
2
6
3
8
1
9

8
2
1
9
7
4
5
6
3

5
7
2
8
6
3
9
1
4

4
8
3
1
2
9
5
6
7

1
9
6
4
5
7
2
8
3

3
6
9
5
7
1
8
4
2

7
1
8
6
4
2
3
5
9

2
5
4
3
9
8
6
7
1

8
2
7
9
1
6
4
3
5

9
3
5
7
8
4
1
2
6

6
4
1
2
3
5
7
9
8

HAZIRLAYAN / EDITOR: Bertan Kodamanoğlu

Foto Hayat
Photo Life

Siz de PTT Hayat ile çektiğiniz fotoğrafları
#ptthayatıniçinde etiketiyle
Twitter ve Instagramda paylaşın,
en çok beğenilen fotoğrafı yayınlayalım.

#ptthayatıniçinde

