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Foreword

Sunuş

GÜÇLÜ TÜRKIYE’NIN
DIJITAL DÖNÜŞÜMÜ
Posta hizmetlerinden kargo taşımacılığına, kara
ulaşımından demiryollarına, denizcilikten sivil havacılığa, bilişimden uydu hizmetlerine kadar ulaştırma ve haberleşmeyle ilgili her alanda dengeli,
erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla
toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmek ve
ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz.

daşımız çeşitli sosyal medya platformlarını düzenli
olarak kullanmaktadır. E-devlet, e-ticaret, e-bankacılık işlemleri hızla yaygınlaşarak hayatı kolaylaştırmakta ve toplumun geniş kesiminde yerleşik alışkanlıklar haline gelmektedir. Tüm bu göstergeler
ülkemizi Avrupa’nın ve dünyanın en hızlı gelişen,
en dinamik, en yenilikçi toplumlarından biri haline
getirmekte ve hepimizi heyecanlandırmaktadır.

We do everything in our power to improve the quality of life for the people and offer inputs for the development of the country in line with the mission
to provide well-balanced, accessible, affordable and
reliable services of transportation and communications ranging from mail, shipping, road and railway
transport to maritime, civil aviation, information technologies and satellites.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde geçen 17 yıllık hizmet sürecimizde ülkemizin ulaştırma ve haberleşme altyapısı için 757,2
milyar TL’lik yatırım gerçekleştirerek güzel yurdumuzu güvenli otoyolları, hızlı tren hatları, modern
ticaret limanları, gelişmiş havaalanları, alternatif
metro ve tramvay güzergahları ve ileri haberleşme
teknolojileriyle donattık. Yaptığımız tüm bu makro
ölçekli yatırımlar vatandaşımıza daha yüksek yaşam standartları sunmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve insanımızın ekonomik refah düzeyini
arttırmak içindi. Hayata geçirdiğimiz büyük projeler ülkemizi bölgesinde daha güçlü, dünyada daha
etkin bir konuma getirirken vatandaşımıza da özgüven kazandırdı. Üretilen ekonomik zenginlik zaman içerisinde sosyal zenginliğe dönüştü ve Türk
toplumu – genciyle, yaşlısıyla – dünyanın yaşadığı
dijital devrime hızla adapte olarak bir bilgi toplumu
haline geldi.

Ülkemizin köklü kurumlarından PTT AŞ çağın getirdiği bu dönüşümü çok erken fark etmiş, faaliyet
gösterdiği sektörlerde toplumumuza sunduğu
hizmetleri hızla dijitalleştirme stratejisini benimsemiştir. Böylece yeni yatırımlarla yeni hizmet modelleri geliştirerek iş ve işlem hacmini de artırmış,
sektördeki lider konumunu pekiştirmiştir. Özellikle
e-ticaret ve lojistik alanında yürütülen inovatif çalışmalarla yerli sermayemizin dünyaya açılmasına öncülük ederken ülkemiz için katma değer üretmiştir.

Over the past 17 years led by the President Recep
Tayyip Erdoğan, we have equipped our beautiful
country with safe roads, high-speed railway, modern
trade ports, advanced airports, alternative subway
and tram routes, and state-of-the-art communication technologies through investments worth TRY
757.2 billion for the infrastructure of transportation
and communications. All the macro-scale investments we make are intended to offer better standards of living for the people, make things easier in
their life and boost their economic well-being. The
large-scale projects that we have been running put
Turkey in a more influential and effective position
at the global stage and boost the confidence of the
Turkish people. The economic welfare has turned
into a social asset in time, and the Turkish society
including youngsters and the elderly has morphed
into an information society, adapting well to the digital revolution that has made its presence felt across the globe.

2018 – 2019 yılları arasında internet kullanan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyonluk artışla 60 milyona
ulaşmıştır. Günümüzde internet kullanıcısı vatandaşlarımızın yaklaşık %95’i akıllı telefonlar aracılığıyla internete erişim sağlamakta, 52 milyon vatan-
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DIGITAL VISION OF
MIGHTY TURKEY

Bugün hem ülkemizin yaşadığı bu sosyal dönüşüm hem de Posta ve Telgraf Teşkilatımızın ulaştığı
seviye bizleri gururlandırmaktadır. Hiç kuşkumuz
yok ki önümüzdeki günlerde de PTT, Türkiye’nin
yükselen markası olarak hizmet kalitesini artırmaya
ve vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya devam
edecektir.

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

Between 2018 and 2019, the number of internet
users rose to 60 million by an increase of 5 million.
Nearly 95% of internet users in Turkey have online

access on their smart phones and 52 million people
log into various social media networks on a regular
basis. E-government, e-trade and e-banking transactions nave become popular at a rapid clip, made
things easier and turned into well-established habits for a large segment of the society. All the aforementioned indicators make Turkey one of the
fastest-growing, most dynamic and innovative societies in Europe and the world, and make us thrilled about it.
The Turkish Post, one of the well-established organizations in Turkey, has woken to the transformation
entailed by the modern times at an early stage, and
adopted a strategy to quickly make services digital
in its lines of businesses. This has helped the organization develop new modes of service through new
investments, boost its business and transaction volume and cement its leading position in the whole
industry. The Turkish Post creates added value for
Turkey, paving the way for the penetration of domestic capital into global markets through innovative efforts exerted especially in e-trade and logistics.
This social transformation that Turkey is undergoing
and the progress made by the Post and Telegraph
Corporation make us proud. Beyond any doubt, the
Turkish Post will continue to improve its service quality as the rising star of Turkey, and make things easier for the people.
M. Cahit TURHAN
T. C. Minister of Transport and Infrastructure
ŞUBAT - FEBRUARY
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Foreword

Sunuş

AN INNOVATIVE
VISION WITH RESPECT
TO TRADITION

GELENEĞE SAYGILI
YENİLİKÇİ VİZYON
PTT olarak 180 yıldır birbirinden farklı yerlerdeki kişiler arasında iletişimi sağlıyor ve vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. İnsanlara sevgi,
özlem, hasret, mutluluk gibi sımsıcak duyguları
taşıyor, sevenleri birbirine yaklaştırıyoruz. Bazen
bir asker mektubuyla, bazen bir bayram tebriğiyle, bazen bir düğün telgrafıyla yıllarca baş köşede özenle saklanan hatıralara dokunuyoruz.
Gelişen teknoloji çok farklı iletişim imkanlarını
günlük yaşamımıza katmış olsa da mektuplaşma ve tebrikleşme geleneği hâlâ çok özel. Günümüzde telefon ve internet gibi hızlı erişim araçları ve gelişen sosyal medya mecralarına rağmen;
postacılarımızın sevdiklerimizden getirdiği zarflar hepimizde heyecan uyandırıyor, eski günleri hatırlatan bir pencere gibi hevesle açılıyor.
Mektuplaşma ve tebrikleşme geleneğinin canlı
kalması ve yeni nesillerin de bu nostaljik heyecanı yaşaması için PTT olarak 2020’ye girerken bir
yılbaşı kampanyası düzenledik. Kampanyamız
kapsamında sevdiklerini mutlu etmek isteyenlere APS kurye ve posta kargosu gönderilerinde
indirim ve ücretsiz tebrik kartı hizmeti sağladık.
Hem yılbaşında artan işlem hacmimiz hem de
basına yansıyan haberler gösterdi ki kampanyamız halkımızın yoğun ilgisine mazhar oldu.
Özellikle anaokulu ve ilkokulu öğrencilerimizin
yurdumuzun her noktasında PTT iş yerlerine ko-
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şarak, belki de hayatlarında ilk kez tebrik kartı
gönderme deneyimi yaşaması ve bu nostaljik
heyecanı tatması hepimizin yüzünde bir tebessüm oluşturdu. Tüm yurdumuzdan kampanyamıza katılım gösteren ve bu yılbaşı geleneğini
canlandıran başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz.
Bu nostaljik heyecanlar güzel olsa da -malumunuz üzere- bilgi toplumunun gerçekleri ve
dijital teknolojiler artık hayatımızın her alanına girmiş, tüm alışkanlıklarımızı ve iş yapış biçimlerimizi baştan aşağı değiştirmiş durumda.
Bu gerçekten hareketle hizmet verdiğimiz tüm
alanlarda dijitalleşme ve vatandaşımızın memnuniyetini esas alan inovatif projeler üreterek hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz.
Posta ve Telgraf Teşkilatı olarak 180 yıllık hizmet
tecrübemizi dinamik, öncü ve yenilikçi yapımızla
birleştirerek; kendimizi yenilemeye, çağın gereklerine ayak uydurmaya ve dünyada ses getiren başarılara imza atmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Hakan GÜLTEN
PTT Genel Müdürü
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

The Turkish Post has been providing means of communication between people at different locations
and making this easier for people over 180 years now.
It does not only convey news and information as a
part of the communication but also delivers heartfelt emotions such as compassion, longing and happiness, bringing loved ones closer to one another. It
plays a part in making memories that are minutely
kept somewhere precious, ranging from letters of
soldiers to a congratulatory message on religious
holidays and a telegraph for a wedding ceremony.

mental transaction volume around the New Year’s Eve
and the news reported by the press, it is safe to say that
the special offer attracted a great interest from people.
Kindergarten and elementary school students in particular poured into the post offices across the country,
and the fact that they had their first experience in their lives to send a congratulatory card and enjoyed that
nostalgic thrill put a smile on our face. We would like to
thank all of our citizens, especially students and teachers from all over the country for taking part in the special offer and keeping the New Year’s Eve tradition alive.

While ever-advancing technology offers a great
deal of means for communication in our daily life,
the tradition of exchanging letters and congratulatory messages is still highly special. Despite
fast means of access such as phones and Internet
and advanced social networks, letters of our loved ones delivered by a mail carrier still manage
to arouse excitement, and they are opened enthusiastically, being evocative of the good old days.

While such nostalgic thrills are nice, the requirements
of the information society and digital technologies
have already penetrated into every aspect of our lives,
and thoroughly transformed our habits and ways of
doing business. With this being the case, we are going to consistently keep pursuing our strategy to come
up with innovative projects based on digitalization and
public satisfaction in all services. Blending its 180 year-old service experience with a dynamic, trailblazing
and innovative organizational setup, the Turkish Post
is determined to continue to renovate itself, keep up
with modern requirements and achieve a great deal of
success that makes an overwhelming impact around
the world.
Hakan GÜLTEN
PTT General Director
President of Administrative
Council at World Postal Association

In an effort to keep the tradition of exchanging letters
and congratulatory messages alive and hand down
that nostalgic thrill to the next generation, the Turkish
Post came up with a special offer for the New Year’s Eve
to welcome 2020. As a part of the offer, the Turkish Post
provided discount on APS courier and mail shipments
and free congratulatory cards for those to make their
loved ones happy. Based on the Turkish Post's incre-
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Merve Ayar

Etkinlik
Activity

CEMRE ÇARŞISI - SIFIR ATIK
CEMRE MARKET - ZERO WASTE

Bu sefer İstanbul Ataşehir’deyim. Cemre Çarşısı’na geldim. Geçtiğimiz sene Bea Johnson’ı
ağırlamışlardı, hani Sıfır Atık’ın dünyadaki öncüsü. Haberlerde gördüğümde kaçırdığıma yanmıştım. Bu senekini iple çekiyordum o yüzden.
Çünkü Sıfır Atık her zaman zihnimi meşgul eden
ama bir yandan da neler yapabileceğimi bilmediğim bir konuydu. Cemre Çarşısı’nda sıfır atık
üretilerek yapılan eserleri görünce kendi potansiyelimi fark etme imkânı buldum. Dönüşüm atölyelerinden iki tanesine katıldım; yemek ve moda
tasarım atölyesi. Böylece “Sıfır Atık” felsefesini
mutfağıma ve diktiğim kıyafetlere nasıl yansıtabileceğimi öğrenmiş oldum. Eh tabi bunun yanında sergilenen ürünlerden de epey hediyelik
aldım. Bu hediyelerle hem sevdiklerimi mutlu
edeceğim, hem de ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sağlayacağım. Elim kolum dolu bir şekilde eve
dönerken bir yandan Sıfır Atık kapsamında neler
pişirebileceğimi düşünüyor, bir yandan da dinlediğim klarnetin namelerini mırıldanıyordum.
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This time, I am in Ataşehir, Istanbul. I came to Cemre
Çarşısı (Bazaar). Last year they hosted Bea Johnson,
you know, the pioneer of Zero Waste in the world.
I was so upset that I missed it when I saw it on the
news. Therefore, I was looking forward to this year’s
edition. This was because Zero Waste was something
that I was curious about but I did not know much
about it. I had the opportunity to become self aware about my own potential when I saw the artworks
made of Zero Waste materials in Cemre Çarşısı. So, I
took part in two recycling workshops; food and fashion design. This way, I learned how I could adopt the
“Zero Waste” mindset for my own kitchen and clothes I sew. Of course, on top of this, I bought lots of
souvenirs out of the exhibited items. I will both make
my beloved ones happy with these gifts and contribute to children in need. As I was on my way to home
with stuff in my hands, on one hand I was thinking
of what to cook in line with the Zero Waste principle
and on the other I was crooning the melodies of the
clarinet I had listened.
ŞUBAT - FEBRUARY
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Kitap
Book

MAVI BALINADAN DAHA BÜYÜK
NE VAR? - ROBERT E. WELLS
Birkaç yıldır çocuk kitaplarına meraklıyım, insanların şaşkın bakışları arasında çocuk kitabı okuyorum. Hayır, çocuğum için değil;
evet, kendim için. O kitaplık benim, tamamen çocuk kitaplarından
oluşuyor, evet. O kitaplığın en sevdiğim kitaplarından biri de “Mavi
Balinadan Daha Büyük Ne Var?” Kitabın TÜBİTAK Yayınları’ndan
çıkması başta beni biraz düşündürmüştü. Renkli sayfalarında karmaşık bilimsel bilgilerin anlatıldığı, zihnimi iyice karıştıran çocuk
kitapları da okumuştum çünkü. Bunlar, özellikle işin içine dünya,
güneş, evren, vs. girince hepten anlaşılmaz bir hâle bürünüyor. Ama
bu kitap farklı: İçinde çokça milyonlar ve milyarlar geçtiği için, önce
bu rakamların ne kadar büyük olduğunu çok muzip bir dille açıklıyor. Sonra da başlıyor mavi balinanın ne kadar büyük olduğunu
anlatmaya. Okur, mavi balinanın yeryüzündeki en büyük canlı olduğunu düşünürken, kitap yeryüzünün büyüklüğünü gözler önüne
seriyor. Sonra dünyanın, sonra güneşin, yıldızların, samanyolunun,
evrenin… Zihnimiz o kadar genişliyor ki, büyüklüğü düşünemeyecek hâle geliyoruz. En son sayfada, evrenle mavi balinanın büyüklüğünü kıyaslıyor yazar, başa dönüyoruz: “Evren, mavi balinadan çok
ama çok daha büyüktür.”
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Müzik
Music

IS A BLUE
WHALE THE
BIGGEST
THING THERE
IS? - ROBERT
E. WELLS
I have been fond of children's
books for the past few years,
reading them while people are
puzzled about why. That bookcase is mine, entirely comprising children's books. One of
my favorite books in that bookcase is "Is a Blue Whale the Biggest Thing There Is?" I originally
paused a little bit when I found
out it was a book released by
TUBITAK Publications. This was
because I had read children's
books that provided complicated scientific data on colorful pages and made me really
confused. Such books become
totally unintelligible once the
Earth, the Sun, and the universe etc. are involved. However,
this particular book is different:
Since it significantly refers to
millions and billions, it starts
explaining in an impish way
how big those figures are. Then
it tells about how big a blue
whale is. While readers assume
that a blue whale is the biggest
creature on Earth, the book unravels the size of the globe. It
is then followed by the size of
the Sun, stars, the Milky Way,
and the universe. The mind of
readers expands so much that
they cannot fathom their size.
On the final page, the writer
makes a comparison between
the universe and a blue whale,
starting over: "Universe is much
larger than a blue whale."

MÜNİR NURETTİN
SELÇUK GÜNDOĞARKEN
YILDIZLAR
(STARS AT DAWN)

MÜNIR NURETTIN SELÇUK GÜNDOĞARKEN YILDIZLAR
Münir Nurettin Selçuk’un “Bir Tatlı Huzur Almaya Geldim Kalamış’tan” albümünü dinliyorum. İstanbul’un mehtaplı gecelerindeki Boğaziçi’nin hallerini düşünmeye başlıyorum hemen.
Salah Birsel’in yazdığı “Boğaziçi’nde Şıngır Mıngır” kitabında ne
de güzel tasvir edilmişti uzun yaz gecelerinde sandallarla Boğaz’a açılanlar, hem çalıp hem söyleyenler, yalılardan yükselen
sesler… Sandallar yalıların etrafında toplaşırken, bir sandaldan
gelen sesin çok güzel olması, diğerlerinin de susup onu dinlemesi… Şimdilerde sandallarda icra etmesek de musiki geleneğimiz bir şekilde devam ediyor. Münir Nurettin Bey ise bu
gelenekteki en önemli isimlerden. Arkada bir koroyla sahnede, takım elbiseyle ve ayakta müzik icra etmek onunla başladı.
Gün doğarken yıldızlar, söner de belli olmaz
Hayal içinde dünya, döner de belli olmaz
Mevsimler gece gündüz, gelir geçer ömrümüz
Sevda ile gönlümüz, yanar da belli olmaz
Biz yine de bu sözleri dinlerken bir konser salonunda değil,
Boğaz’da kürekleri aheste çekilen bir sandaldaymışız
gibi hissederiz. Ya da Boğaz’da, bir köşkün bahçesinde
misafirlikteyizdir şu sözleri duyduğumuzda:
Hatırla mazi-i mes'udu, sen de ben gibi yan
Tulua bak beni yad et, guruba bak beni an
Unutmadım seni ömrümde bir dakika inan
Tulua bak beni yad et guruba bak beni an

I am listening to Münir Nurettin Selçuk's
album titled "Bir Tatlı Huzur Almaya Geldim Kalamış’tan." That makes me think
of what the Bosphorus looks like at a
moonlit night in Istanbul. How amazing
Salah Birsel portrayed his book "Boğaziçi'nde Şıngır Mıngır" people who put
out to the Bosphorus on a rowboat at
those long summer nights, playing and
singing along with melodies coming out
of coastal mansions. As rowboats huddle around the waterfront mansions, how
beautiful it is to stay quiet to listen to the
one with a great singing voice on another boat. Münir Nurettin was one of the
leading figures out of that tradition. Performing music in a suit against the backdrop of a chorus originated with him.
Stars fade away at dawn and one can never tell
World revolves in a dream and one can
never tell
Seasons, days and nights go by along
with our lives
Love tears our heart out, one can never
tell
As we listen to those lyrics, we feel as if
we were on a boat gently rowed in the
Bosphorus, not in a concert hall. Or we
are a visitor at a mansion's courtyard by
the banks of the Bosphorus as we listen
to the following lyrics:
Remember me all the time my darling
Look at the sunrise to remember me,
look at the sunset
I never forget about you, not even for a
moment
Look at the sunrise to remember me,
look at the sunset
ŞUBAT - FEBRUARY
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Müze

Festival

Museum

Festival

İSLAM BILIM VE TEKNOLOJI TARIHI MÜZESI
ISLAMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY HISTORY MUSEUM

DATÇA BADEM ÇIÇEĞI FESTIVALI
DATÇA ALMOND BLOSSOM FESTIVAL
Gülhane Parkı’nda yürüyorum, yeni açılan kütüphanenin önünden geçiyorum, bu sefer doğrudan İslam
Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne gideceğim çünkü.
Eserleri tekrar göreyim ki tazeleneyim, köklerimi hatırlayayım, başarılarımı göreyim. Sonra müzeden aldığım motivasyonla kütüphaneye geçerek güzel güzel
çalışabilirim. Müzeye giriyorum ve astronomiden tıbba, denizcilikten kimyaya kadar pek çok alanda bilim
dünyasına yaptığımız katkıları görüyorum. Kurduğumuz rasathaneler, icat ettiğimiz aletler, geliştirdiğimiz teknolojiler. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum,
hayran hayran müzeden ayrılırken “Dünyanın güneşe uzaklığını ölçmeye çalışan bir bilim insanı olmak
nasıldır acaba?” diye düşünüyorum. Bu bilim insanı
o kadar önemli ve uzak bir mesele hakkında çalışıyor
ki, muhtemelen benim gündelik meselelerim öyle bir
zihinde çok önemsiz kalırdı. Bakış açım biraz daha genişliyor, bu dünyada nasıl bir iz bırakmak gerektiğini
bir kere daha düşünerek kütüphaneye geçiyorum.
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I am walking in Gulhane Park and passing through
the newly opened library. This time I will go directly
to the Museum of Islamic Science and Technology
History. Let me see the works again, let me refresh,
remember my roots, see my achievements. Then,
with the motivation I got from the museum, I can go
to the library and work properly. I enter the museum
and see our contributions to the world of science,
from astronomy to medicine, from maritime to chemistry. Observatories we build, the tools we invent,
the technologies we develop... I do not understand
how the time passes, while i leave leaves the museum. I think "How is it to be a scientist trying to
measure the distance of the world to the sun?" This
scientist is working on such an important issue that
my everyday matters would probably be too trivial in
such a mind. My point of view is getting wider, I go
to the library by thinking once again what kind of a
mark should be left in this world.

Şubat ayında herkes kayak yapmaya gidiyor, bense
kalabalıktan kaçıp Datça’ya geliyorum. Bana kalırsa şubat, buraya gelmek için en güzel aylardan biri
çünkü. Datça’daki bin bir çeşit badem ağacının çiçek
açma zamanı… Bin bir çeşit dediysem, lafın gelişi tabii. Ama az buz değil, seksen beş çeşit bademi varmış Datça’nın. Dünyadaki pek çok bademden daha
iri, daha büyük, daha lezzetli. Datça’ya geldikten sonra anlıyorum yurtdışında marketten aldığım hiçbir
bademi neden beğenemediğimi. Açıkçası, badem
konusunda mütevazı olamayacağımız bir seviyedeyiz. Badem Çiçeği Festivali’ne rastlayınca buna hepten ikna oluyorum. Festivalde hem badem ve Datça
ile ilgili pek çok şey öğreniyorum hem de Datça’ya
özel diğer lezzetleri tadıyorum. Katılabileceğim atölyeleri incelerken, ertesi gün doğa yürüyüşü yapılacağını duyunca, biraz dinlenip sabah erkenden yürüyüşe çıkabilmek için ayrılıyorum festival alanından.
Bembeyaz açmış badem ağaçlarıyla papatyaların
arasından yürürken Datça’nın tarihini ve kültürünü
öğrenmek düşüncesi heyecan verici.

Everybody goes to skiing in February while I break apart
from the crowd and head for Datça. This is because it is
one of the best times of the year to visit here as far as I
am concerned. It is time for all sorts of almond trees to
blossom in Datça. By all sorts, I mean it is just a figure
of speech. However, it is of no small matter. Datça boasts eighty almond species. They are larger and more
delicious than many almond species available around
the world. It is only after I make it to Datça I get why I
do not like any almond that I buy from a supermarket
abroad. To be honest, Turkey meets a standard that it
should not be modest about when it comes to almond.
I get fully convinced about it when I chance upon the
Almond Blossom Festival. I learn a lot about Datça as a
part of the festival and get to taste other delicacies specific to Datça. As I look through workshops that I may attend, I hear about the news that there would be a hiking
activity the next day. So, I get some rest and leave the
festival site to get up early in the morning. I walk in the
midst of blooming almond trees and daisies and it feels
exciting to gain insight into Datça's history and culture.
ŞUBAT - FEBRUARY
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Talha Kabukçu

YILDIZ DURAKLARI:
TÜRKIYE’DE GÖKYÜZÜ
GÖZLEM NOKTALARI
STARGAZING DESTINATIONS:
STARGAZING SPOTS IN TURKEY
Antalya’ya tatile sadece yazın mı gidilir? Ya da sahil şeridinde denize girmek,
güneşlenmek dışında neler yapabiliriz? Büyük şehirlerde doğaya kaçamak
yapabileceğimiz bir yer bulamaz mıyız? Bu soruların cevabını ararken sizi başka
türlü bir yolculuğa çıkarıyoruz: Çadırınızı, tulumunuzu, erzağınızı alın yanınıza,
bu sayımızda yıldızları izleyebileceğiniz harika yerlerden bahsedeceğiz.

Would one go to Antalya for a vacation only in summertime? Or what
else can one do other than swimming and sunbathing on the beach? Is
not there any place in metropolitan cities for us to soak up the wild life?
As we seek answers to the aforementioned questions, we set off for a trip:
Pack up your tent, sleeping bags and supplies. On this issue, we are going
to cover wonderful destinations where you can gaze at stars.

16

ŞUBAT - FEBRUARY

17

Seyyah / Voyager
Belki de yoğun mesai yapan insanlar tarafından son
yıllarda üzerine en çok konuşulan tatil konularının
başında şehirden uzaklaşmak isteyenlerin doğaya
açılan alternatif rota arayışları geliyor. Doğu Ekspresi’ne atlayıp karlı manzaraların tadını çıkarıyoruz. Van
Gölü’ne gidiyor, Çıldır’da faytona biniyor, doyasıya
eğleniyoruz. Peki, kar yağarken iklimi ılıman yerlere
gidip çadırlarımızı kursak, hatta yanımıza teleskoplarımızı da alsak, göğün eşiğinde oturup biraz daha
uzaklara baksak nasıl olur?
Türkiye’de yıldız gözlemi yapmaya uygun birçok yer
var. Fakat bu yerler henüz gökyüzü gözlemine tahsis
edilmiş değil, yani özel isimlerle anılmıyor. Bildiğiniz
gibi, yapay ışıklardan dolayı şehirde yaşayanların geceleri gökyüzünde gördükleri çok kısıtlı. Bir çeşit paradoks: Aydınlık nedeniyle göremiyoruz. Bazen bize
yakın gezegenleri dahi seçemiyor, büyük takımyıldızlarını ise ancak tanıyabiliyoruz. Fakat yükseklere
çıktıkça, şehrin ışıklarından uzaklaştıkça, gökyüzünün kapıları ardına kadar açılıyor insana. İşte bu nedenle, tatilin bir bölümünü yıldız gözlemi yapmaya
uygun bu yerlerde, gökyüzüyle baş başa kalarak
değerlendirelim istedik. Sevdiklerinizle, kalabalık bir
ekiple yola çıkabilir ya da tek başınıza yollara düşebilirsiniz. Bizce ikisinin de keyfi ayrı.

One of the most popular vacation-related topics that
people with a busy schedule at work have been talking about in recent years is the quest for alternative
routes opening out to the mother nature, getting far
away from urban areas. We hop on the Orient Express
and make the most of the snowy landscape. We go
to the Lake Van, ride on a carriage in Çıldır and enjoy
ourselves to the fullest. So, how about setting up a tent
somewhere with temperate climate, or even bringing
along a telescope and gazing at faraway places, taking
a seat on the verge of celestial bodies?
Turkey is home to scores of favorable spots for stargazing. However, those spots are not allocated for spatial
observation yet. So they do not hold particular titles.
As you know, what urban people can see in the sky at
night is quite limited owing to artificial light. It is kind
of a paradox: We cannot see because it is well-lit. Sometimes we cannot pick up planets close to the Earth
and hardly recognize constellations. However, as we
go somewhere higher and further from city lights, the
door of the sky is wide open for people. That is why we
wanted to spend a part of our vacation somewhere favorable for stargazing to have some quality time with
the sky itself. You can hit the road with your loved ones
or a group of people or set off on your own. To us, both

Seyyah / Voyager
Muğla’da “Kelebekler Vadisi” ilk
durağımız. Vadiye gitmek için iki
ulaşım seçeneği var: İlki Ölüdeniz’den kalkan tekneler, ikincisi ise
Fethiye’den kalkan dolmuşlar. Fakat dolmuşları tercih edecekler için
şimdiden hatırlatalım: Vadiye inen
yol yer yer oldukça dik ve zorlu.
Öyle ki bazı bölümlerde halatlara
tutunarak inmek gerekiyor. Bu nedenle tekneyle gelmeyi öneriyoruz.
Tabii bir sürprizle karşılaşmamak
için teknelerin saatlerini de gideceğiniz döneme göre kontrol etmelisiniz. Kelebekler Vadisi uzun
sahil şeridindeki küçük bir koy aslında. Ancak etrafında yoğun yerleşim yeri olmadığı için yalıtılmış,
özel bir bölgeye benziyor. Vadide
kamp yapmanın, batan güneşin
tadını çıkarmanın ve tabii ki havanın açık olduğu bir günde buradan
yıldızlara bakmanın tadına doyum
olmuyor.

are enjoyable for different reasons.
The first destination was the Butterfly Valley in Muğla. There are two
means of transportation to make it to the valley: The first one is boats
departing from Ölüdeniz while the second one is shared taxis departing from Fethiye. However, here is a reminder for those to opt for a
shared taxi: The path leading down to the valley is extremely steep and
challenging. So much so that you will have to hold onto some ropes
from time to time to go down. That is why we advise you to go by a
boat. Depending on the season you visit, you better check the timetable for boats to avoid any unpleasant surprise. The Butterfly Valley is
practically a small cove on a long coastline. However, it seems like an
isolated and proprietary site as there is not much housing development going around it. One cannot simply get enough of camping in
the valley, soaking in the sunset and gazing at stars in a clear sky.
The second destination was Sivridağ Wildlife Reserve situated in Konyaaltı, Antalya. The sky looks magnified and stars are brighter when
you take a look at them off the top of the Sivridağ. A professional climbing route awaits those interested in heading for the summit, though. You can still gaze at stars off the park without having to climb up
the summit and have a wonderful time. There are opportune spots for
camping across the National Park. However, you can go on a daytrip if
you reside in close proximity, and come back home by the wee hours
after stargazing.

İkinci durağımız Antalya Konyaaltı’nda bulunan Sivri Dağ Milli Parkı. Sivri Dağ’ın zirvesinden bakınca
gökyüzü daha yakın, yıldızlar daha
parlak. Gelgelelim zirveye çıkmak
isteyenleri profesyonel bir tırmanış rotası bekliyor. Fakat zirveye
tırmanmadan, yani parktan da
yıldızları seyredebilir, harika vakit
geçirebilirsiniz. Milli Park’ta kamp
yapmaya uygun yerler bulunuyor.
Ancak eğer yakın çevrede yaşıyorsanız günübirlik ziyaretler yapabilir,
yıldızları seyrettikten sonra sabaha
doğru evinize dönebilirsiniz.
Üçüncü durağımız Muğla ve Denizli il sınırında bulunan Kartal Gölü
Tabiat Koruma Alanı. 1900 metre
rakımdaki bu tabiat parkında herhangi bir tesis bulunmuyor. Dolayısıyla, konaklamak isteyenlerin
tedarikli gelmesi gerekiyor. Kartal
Gölü, yıldızları gözlemlemek için
bulunabilecek nadir yerlerden bir
tanesi. Yakınlarında hiçbir yerleşim yeri bulunmadığı için, kendinizi doğanın bir parçası gibi hissediyorsunuz. Haliyle, bu ortamda
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Antalya,
Saklıkent.
Her sene
TÜBİTAK
tarafından
düzenlenen
Ulusal Gökyüzü
Gözlem Şenliği
de burada
yapılıyor.
Antalya,
Saklikent.
The National
Sky Observation
Festival,
organized
annually by
TÜBİTAK, is also
held here.

geceleyin yıldızları gözlemek de daha keyifli oluyor.
Göle Denizli Beyağaç üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.
Dördüncü durağımız, başkent Ankara’nın oldukça
yakınında bulunan Tekke Dağı Milli Parkı. Beypazarı ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki park, gündüzleri
piknik yapmak için tercih ediliyor. Geceleriyse gökyüzünü izlemek için oldukça uygun. Açık havalarda yıldızları kolaylıkla seçebiliyorsunuz. Tekke Dağı
Milli Parkı, Ankara’da yaşayanların hafta sonu kaçamakları için tercih edebilecekleri harika bir göğe
bakma durağı.
Beşinci ve son adresimiz ise Antalya, Saklıkent. Her
sene TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği de burada yapılıyor. Bölgede
kamp alanları bulunduğu için geceyi nasıl geçireceğinizi dert etmenize gerek yok. Yalnızca kamp
değil, harika bir rasathane kurmuş oluyorsunuz.
Özellikle bireysel gezilerinizde Saklıkent’i tercih
edebilir, gökyüzünün ve yıldızların tadına doyasıya
varabilirsiniz.
Yukarıda sıraladığımız yıldız gözlem bölgelerine
yolculuk yapmadan önce hava durumunu kontrol

20

Our third destination was the Lake Kartal Natural Reserve located at a spot that straddles the provincial
borders of Muğla and Denizli. Situated at an altitude
of 1900 meters, the natural reserve is no home to any
service facility. So, guests have to be well-prepared.
The Lake Kartal is one of the rare spots for stargazing.
Since there is no settlement around, you feel as if you
are part of the nature. With that being the case, it is
much more enjoyable to stargaze at night. The lake
offers access via Beyağaç, Denizli.
Our fourth destination is the Mount Teke National Park
located within striking distance of the capital town of
Ankara. 15 km. away from the district of Beypazarı, the
park is a beaten track for picnicking in daytime. At night, it is opportune to stargaze. You can readily pick
out stars in a clear sky. The Mount Teke National Park
is a wonderful stargazing spot for the residents of Ankara as a part of a weekend getaway.
Our fifth and final destination is Saklıkent, Antalya.
This is where the National Sky Observation Festival is
held by TUBITAK (Turkish Scientific & Technological
Research Council) on an annual basis. You do not need
to worry about how to spend the night since there are
camping sites around. You will not only set up a camp

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa’da hizmetinizdeyiz.
Size en yakın Kargomatı
öğrenmek
www.kargomat.ptt.gov.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ankara,
İstanbul, için
İzmir,
Antalya ve Bursa’da hizmetinizdeyiz.

Size en yakın Kargomatı öğrenmek için www.kargomat.ptt.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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etmenizi öneririz. Yıldız gözlemi için gökyüzünün açık olduğu bir zamanı tercih etmeniz
daha iyi olacaktır. Ayrıca, genellikle yükseklere çıkacağınız için yağışlı hava, çamur ve soğuk gibi muhtemel sorunlar keyfinizi kaçırabilir.
Yazımızı bitirmeden önce, fotoğraf çekmeyi
sevenler için de kısa bir hatırlatma yapalım:
Akıllı telefon kullanıyorsanız, halihazırda indirebileceğiniz birçok yıldız
haritası uygulaması
bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde gözlemlediğiniz
yıldız takımları hakkında bilgi sahibi
olabilir, çıplak gözle
gördüğünüz parıltıların hangi gök cismi olduğunu kısa
yoldan öğrenebilirsiniz. Gözlem sırasında yıldızların ve
gezegenlerin isimlerini, rastladığınız
gök
cisimlerinin
mitolojilerde
neleri temsil ettiğini
araştırmak
seyir
zevkinizi artırabilir.
Özellikle bulmak istediğiniz bir takımyıldız ya da gezegen
varsa uygulamada
arama yaparak kayıp gezegeninize ulaşabilirsiniz.
Doğasıyla bizi büyüleyen yerler genellikle
gökyüzüne de yaklaştığımız yerler oluyor.
Başka türlü ifade etmek gerekirse, şehirden
uzaklaşmak gökyüzüne yakınlaşmak anlamına geliyor. Bu nedenle, belki sürekli piknik
yapmaya gittiğiniz bir yayla ya da köyünüze
yakın bir ören yeri aslında harika bir gözlem
noktası olabilir. Bu yazıda biz, ülkemizdeki en
bilinen gözlem noktalarından yalnızca birkaçına değindik. Ama siz de yaşadığınız şehre
yakın gözlem noktalarını araştırabilir, keşfedebilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
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but also establish a great observatory. You can
opt for Saklıkent when it comes to trips on your
own, reveling in the sky and stars to repletion.
You are recommended to check the weather
before going on a trip for one of the aforementioned stargazing destinations. It would be better
to visit at a time when the sky is clear for stargazing. In addition, some potential challenges
such as rainfall, mud
and cold weather
may kill your buzz as
you are usually destined to climb.
Here is a quick note
for photography enthusiasts: If you are
using a smart phone,
there are a myriad of
celestial-map applications to download.
These applications
help you get informed about constellations you observe,
and find out what
those glowing objects you observe with
the naked eye correspond to in terms
of celestial bodies.
Looking into what
the stars, names of
planets and celestial bodies signify in
mythology is likely to
boost your stargazing pleasure. Feel free to search any constellation or planet on one of those
applications and gain insight into a lost planet.
Destinations to mesmerize us for their wildlife
happen to be places where we are closer to the
sky. In other words, getting far from a city means
getting closer to the sky. That is why a highland
or a ruin site in close proximity to your village
that you usually go for a picnic is likely to be a
great observatory. In this article, we have covered just a few best-known observation spots in
Turkey. However, you can check and explore observation spots near your town, and share them
with your loved ones.

Yükseklere çıktıkça, şehrin ışıklarından uzaklaştıkça, gökyüzünün kapıları
ardına kadar açılıyor insana.

As we go somewhere higher and further from city lights, the door of the
sky is wide open for people.
ŞUBAT - FEBRUARY
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Dilanur Yıldırım

YILDIZLARA UZANMAK

REACHING FOR THE STARS
Dünya’nın farklı yerlerinde yaşamı deneyimleme biçimlerimiz
farklı farklı olsa da her sabah aydınlanan ve her gece yıldızları
görünür kılan, ötesini göremediğimiz gök aynı.

While the way we lead a life anywhere around the world
may be different, the sky that illuminates each and every
morning and makes stars shine at every night is the same.
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GÖĞE BAKMAK
İnsan doğası gereği varoluşunu sorgulamış,
etrafındaki hadiseleri tanımlamaya ihtiyaç duymuştur. Tarih boyunca pek çok kişi
bu ihtiyacı karşılamak adına göğe bakmış,
gökyüzünde neler olup bittiğini anlamlandırmaya çalışmıştır. İlk zamanlar bilimsel
verilere ulaşıp onlar üzerinden fikir yürütmek mümkün olmadığından bu anlamlandırma sürecinde hayal gücü kullanılmış;
gök cisimleriyle ilgili masallar, efsaneler,
gizemli hikayeler üretilmiştir. Bu mitler bilgi ve fikir taşımaktan ziyade evrene ve yaratılışa dair bir algı oluşturmuş; felsefenin
ve astronominin temellerini hazırlamıştır.

LOOKING UP AT THE SKY
Based on their nature, people have always
questioned their existence, and needed to
define things around them. In an attempt to
respond to that need, many people looked
up at the sky to make sense of what was going on there. Since it was not initially possible
to have access to scientific data and make
conclusions based on them, they put their
imagination to use to make sense of it, and
came up with fairy tales, myths and enigmatic stories about celestial bodies. Those myths
forged a certain perception about the universe and the creation rather than conveying
knowledge and ideas, and paved the way for
the foundations of philosophy and astronomy.

İlk filozofların büyük çoğunluğu aynı zamanda astronomiyle ilgilenmiş, yaradılışın ve varlığın gizemini göğe bakarak aramıştır. Güneş’in aydınlığı ve sıcaklığı getirdiği hemen
hissedilebilse de onun neden ve nasıl doğup
battığı, ne kadar uzaklıkta olduğu, yerini niçin
şekilden şekle giren Ay’a bıraktığı gibi sorular uzun zaman filozofların ve bilim insanlarının uğraşı olmuştur. Bu gözlemler sayesinde
Güneş ve Ay’ın hareketlerine göre günler saatlere bölünmüş, hala kullandığımız takvimler oluşturulmuş, mevsimler ve hava olaylarına göre tarımsal üretim planlanmıştır.

Most of the early philosophers were also interested in astronomy, looking at the sky to crack the
secrets of creation and existence. Philosophers
and scientists grappled for a long time with why
and how the sun set while its light and warmth
could be felt immediately, and how far it was
from the Earth, and why it gave way to the Moon
at night. Their observations helped dividing days
into hours based on the motions of the Sun and
the Moon, leading to the creation of modern calendars, and formation of agricultural production
plans based on seasons and weather conditions.
ŞUBAT - FEBRUARY
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İnsanlar göğe bakarak kaderlerini de aramış,
geleceğin gizemini çözecek fallar açmıştır.
Günümüzde de pek çok insanın ilgi duyduğu astrolojinin yazılı tarihte ilk ortaya çıkışı M.Ö. 2500 yılında, gök cisimlerinin insanın kaderini etkileyen
güçlü tanrılar olduğuna inanılan Mezopotamya'da olmuştur Yunanlar, Mezopotamya'nın astrolojik kehanet biçimini kendi mitolojileri ve yeni
geometri bilimiyle birleştirip Zodyak’a dayanan kişisel bir astroloji geliştirmiş; böylece göğün insan
yaşamındaki etkilerini merak eden kişilere rehberlik eden yıldız falını ortaya çıkarmışlardır. Sonrasında da astroloji teknolojinin imkanlarından da faydalanarak kendini geliştirmeye devam etmiş ve
kitleler üzerinde etkisini sürdürmüştür.
MODERN ASTRONOMININ
KURULUŞU
M.Ö. 3500 yılında Mezopotamya'da, Mısır'da, Çin'de ve
Kuzey Avrupa'da antik medeniyetlerin gökbilimi ile
ilgilendiklerine dair kanıtlar mevcuttur. Bu kanıtların en bilineni de İngiltere’de bulunan ve halen
özgün yapısını koruyan
Stonehenge'dir.
Stonehenge’in gezegenlerin ve
güneşin pozisyonunu hesaplamak üzere yapıldığı düşünülür. Takip eden bin yıl içerisinde Mısırlılar Ay, Sümerliler
ise Güneş takvimini oluşturmuştur.
Aristoteles (M.Ö. 384 – 322), dünyanın yuvarlak olduğu görüşünü rasyonel olarak ortaya koyan
ilk bilim insanıdır. Bu yargıya, Ay
tutulmasını gözlemlerken Ay’ın
üstüne düşen gölgenin daireselliğinden yola çıkarak varmıştır.
1543 yılında Kopernik (1473 –
1543), Güneş merkezli sistem teorisini geliştirerek modern astronominin kurucusu olmuştur.
Kopernik yayınladığı çalışmalarında kaynak olarak 11’inci ve
10’uncu yüzyıllarda yaşayan Müslüman astronomlar Zerkâlî ve
Bettânî’ye de atıfta bulunmuştur.
1610 yılında Galileo (1564 – 1642),
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People chased their fate looking up at the sky,
and told fortunes to crack the enigma of the future. The advent of astrology, which is currently
popular among many people, in written history
coincides with B.C. 2500 in Mesopotamia where
people believed celestial bodies were gods influential on one's destiny. The Greeks combined
astrological prophecies of Mesopotamia with
their own mythologies and emerging science
of geometry, and developed personal astrology
based on Zodiac, leading to the birth of horoscope that guides people curious about the
impact of celestial bodies on their lives. Then
astrology has kept improving thanks to the
benefits of technology, and sustained its
influence on masses.

Kimileri de gökyüzünü bir
ilham ve tefekkür kaynağı
kabul etmiş; göğe bakarak
eserler üretmiştir. Mehtaba
dalarak insanlık tarihinin
en güzel şiirleri yazılmış,
en unutulmaz besteleri
yapılmıştır.
Some considered the sky a source
of inspiration and contemplation,
producing works as they looked
up at the sky. Caught up in the
moonlight, people wrote the
most beautiful poems and the
most unforgettable compositions
of human history.

FOUNDATION OF MODERN
ASTRONOMY
There are evidences about
how ancient civilizations
based in Mesopotamia,
Egypt, China and Northern Europe took interest in astronomy back
in B.C. 3500. The bestknown evidence of all is
the Stonehenge located in
the United Kingdom in an
intact form. Stonehenge is
thought to have been built to
calculate the positions of planets and the Sun. In the ensuing
thousand years, the Egyptians created the Lunar Calendar while
the Sumerians came up with
the Solar Calendar.
In 1543, Copernicus(1473 – 1543)
developed a heliocentric model,
becoming the founder of modern astronomy. For his publications, Copernicus also made references to Muslim astronomers
al-Zarqālī and al-Battānī who
lived in the 11th and 10th century.
In 1610, Galileo (1564 – 1642) shifted the focus of the first telescope
he personally invented for space
observations to the sky and
made a great deal of astronom-

bizzat icat ettiği ve uzayı gözlemlemeye olanak
tanıyan ilk teleskobu gökyüzüne çevirmiş ve birçok önemli astronomik keşfe imza atmıştır. Galileo; Ay’daki kraterleri, Jüpiter’in en büyük dört
uydusunu, Venüs’ün evrelerini, Samanyolu’ndaki yıldız alanlarını ve Güneş lekelerini kapsayan
çalışmaları ile astronomi alanında çığır açmıştır.
Newton (1642-1727) tarafından 1687’de geliştirilen
Yerçekimi Kanunu evrenin gizemiyle ilgili pek çok bilinmeyeni açığa kavuşturmuş; ileride Albert Einstein,
Edwin Hubble ve Stephan Hawking gibi ünlü bilim
insanlarının evrenle ilgili teorilerine kapı aralamıştır.
Katolik Kilisesi Lideri Papa 2. Paul 1992 yılında Galileo ve Kopernik'in teorilerinin doğruluğunu kabul
ederken astronomiyi de bir bilim dalı olarak ilan etmiş ve tüm bu bilim insanlarının önünde adeta saygı
duruşunda bulunmuştur.
GIZEMLI GÖKLERIN ARKASI
Soğuk Savaş yıllarında ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay rekabeti insanlığın gökyüzüne duyduğu merakı gideren pek çok tarihi gelişmenin peş peşe yaşanmasına sebep oldu. Köpek Laika 1957 yılında Sovyetler
Birliği’nin gönderdiği Sputnik-2 uzay aracıyla dünya
yörüngesinin dışına çıkan ve uzaya giden ilk canlı olarak tarihe geçti. 1961 yılında Rus kozmonot Yuri Gagarin, uzaya çıkıp başarılı şekilde dönen ilk insan olurken,
1969’da Ay’a ayak basan Neil Armstrong ve arkadaşları
ABD’yi uzay yarışında hayli öne geçirdi.

ic discoveries. Galileo broke new grounds in astronomy for his efforts about the craters on the Moon, the
top four largest satellites of Jupiter, stages of Venus,
stellar space in the Milky Way, and spots on the Sun.
Newton's (1642-1727) Law of Gravity introduced
in 1687cracked the codes of enigmas about the
universe.
This paved the way for theories by
well-renowned scientists such as Albert Einstein, Edwin Hubble and Stephan Hawking.
The leader of the Catholic Church Pope Paul II admitted in 1992 that the theories offered by Galileo and Copernicus are true, and declared astronomy a scientific discipline, and paid homage to all the
scientists.
BEYOND THE ENIGMATIC SKIES
The spatial competition between the United
States and the Soviet Union during the Cold
War led to many consecutive and historic developments that eliminated man's curiosity
about the sky. Laika the Dog was the first creature to go beyond the world's orbit and make it
to the space on Sputnik-2 launched by the Soviet Union in 1957. In 1961, Russian cosmonaut
Yuri Gagarin became the first man to go to the
space and come back successfully while it was
Neil Armstrong and his colleagues who landed on
the Moon in 1969, taking the United States steps
further ahead of others in spatial competition.
ŞUBAT - FEBRUARY
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Astronomi alanında
İslam coğrafyası da
pek çok büyük âlim
yetiştirmiştir. Hârezmî,
İbn-i Yunus, Ali Kuşçu
ve Uluğ Bey gibi bilim
insanları batı ile
eşzamanlı olarak çok
önemli çalışmalara
imza atmış; kıblenin
yerini, Ramazan
günlerini ve namaz
saatlerini tespit etmek
gibi maksatları da
gözeterek astronominin
gelişimine katkı
sağlamıştır.

The Islamic world, too,
raised many pivotal
figures of astronomy.
Scientists such as
al-Khwarizmi, Ibn
Yunus, Ali Qushji
and Ulugh Beg took
pivotal initiatives in
the meantime, offering
inputs for the growth
of astronomy as they
identified the position
of Qibla, Ramadan
days and praying
times.
28
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Masum köpek Laika,
Yuri Gagarin, Neil
Armstrong... Uzay
yolculularıyla tarihe
geçen bu isimler
gökyüzüyle ilgili
pek çok merakımızı
giderirken insanlığa
yeni gizemler
armağan etti.
Innocent dog Laika,
Yuri Gagarin and
Neil Armstrong.
Having made an
overwhelming
impact on the
history for their
space travel, these
figures satisfied
our curiosity
about the space,
and presented
new enigmas to
mankind.

Bugün de teknolojinin ivme kazanarak hızla gelişmesi ve ülkelerin bu alandaki rekabetiyle uzay araştırmaları, tarihteki işleyişe
nazaran çok daha süratli ve büyük adımlarla ilerliyor. Uzay rekabetine Hindistan
ve Çin gibi yeni oyuncular katılırken, Kızıl
Gezegen Mars’a ulaşmak ve orada yaşam
aramak insanlığın yeni tutkusu olarak öne
çıkıyor. İnsanlık için uzayın derinliklerinin
keşfedilmesi gezegenimizdeki mücadelelerden daha önemli görülüyor. Çünkü
sahip olduğumuz bütün ileri teknolojilerde, haberleşme ağlarında, meteoroloji verilerinde ve harita sistemlerinde uzaydan
istifade ediyoruz. Bir yandan da Dünyamızın tükenen kaynaklarına alternatif üretecek yeni kolonilerin peşinden koşuyoruz.
Pek çok hastalığı, illeti yenebilmiş, imkânsız görünen teknolojileri üretebilmiş insanlık belki gerçekten de uzayda başka
bir yuva edinmenin yolunu bulabilir. Fakat insan yapısında bulunan tüketme çılgınlığı ve hırsları törpülenmediği sürece,
tahribat da beraberinde gelecektir. Hali
hazırda uzay boşluğunda teleskoplar ve
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Space research has been going on at a
much faster clip with firmer steps compared to the past as technology rapidly
develops and countries vie with one
another in aerospace. Some new powerhouses such as India and China have
joined the space competition, and making it to the Red Planet Mars and looking
for signs of life there stands out as man's
new passion. The exploration of spatial
depths for mankind is considered more
important than actions on our planet.
This is because we make use of the space
in cutting-edge technologies, communication networks, meteorological data and
mapping systems. In the meantime, we
seek to form new colonies to offer alternatives for depleting resources of the world.

frenzy and human ambitions are tamed. In addition
to those that can be observed by telescopes and radars in the vacuum of space, it is estimated that there
are 10 million pieces of space debris caused by rockets
that can go up to 28.000 kilometers/h, obsolete satellites and satellite parts, and spacecrafts. People, who
have polluted the planet that has been home to them
for hundreds of thousands of years, have already begun to pollute the space even without moving into it.
Perhaps people, who live in their own small world
at the heart of space age, should explore the universe within them to begin with. We all must have
watched those videos starting from human cells and
making their way to galaxies. It is essential to try and
find out about what there is out there beyond our
body, home, county, world and even galaxy. Curiosity and ambitions: That is what keeps people alive.
However, we may end up having no idea about what
we are supposed to do once we attempt to go faraway without even exploring what is inside our body.

Having managed to eliminate scores of
diseases, come over maladies and develop seemingly-impossible technologies,
mankind may really find a way to call
another planet home. However, destruction is inevitable unless the consumption

It is for sure that the universe is massive and we are
so small. In any case, watching those red shades on
the sky as the sun sets in a calm afternoon and daydreaming without thinking of it and its consequences might as well be good.

radarlarla görülebilenlerin yanı sıra; saatte 28 bin kilometre hıza ulaşabilen roket parçaları, kullanılmayan
uydu ve uydu parçaları ile uzay aracı artıklarının oluşturduğu 10 milyon parça uzay çöpünün olduğu tahmin
ediliyor. Yüz binlerce yıldır evi olan gezegenini kirleten
insan daha “taşınmadan” uzayı kirletmeye başladı bile.
Belki de uzay çağının göbeğinde, kendi küçük dünyalarında yaşayan biz insanlar, öncelikle içimizdeki evreni
keşfetmeliyiz. Hepimiz şu malum, insanın hücrelerinden başlayıp galaksilere dek uzanan videoları seyretmişizdir. Bedenimizin, evimizin, ülkemizin, dünyamızın,
hatta galaksimizin dışında neler olduğunu anlamaya
ve öğrenmeye çalışmak elzem. İnsanı diri tutan biraz da
bu merak ve hevesler zaten. Fakat bedenimizin içinde
mevcut olanı keşfedemeden uzaklara açılmaya kalktığımızda, ne yapacağımızı bilemez hale gelebiliyoruz..
Muhakkak ki evren çok büyük, belki de biz çok küçüğüz. Her hâlükârda, sakin bir akşamda güneşin batışının gökyüzünde oluşturduğu kızıl tonları seyretmek,
bunun neden ve sonuçlarını düşünmeden hayallere
dalmak güzel olabilir.
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YENI UZAY ÇAĞI
VE TÜRKIYE

A NEW SPACE AGE AND TURKEY
Dünya devletleri yıllardır uzay araştırmaları için yatırımlar yapıyor
ve yeni teknolojiler geliştiriyor. Türkiye de uzay hakkındaki
çalışmalarını bir yılı aşkın süredir Türkiye Uzay Ajansı üzerinden
devam ettiriyor. Uzayı ve Türkiye’nin gelecek projelerini Türkiye Uzay
Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile konuştuk.

Countries around the world have made investments in space research for
years and developed new technologies. Turkey, too, has been taking action
about space under the umbrella of the Turkish Space Agency for over
a year now. We sat down with Serdar Hüseyin Yıldırım, the head of the
Turkish Space Agency, to talk over space and Turkey's future projects.

BIRAZ KENDINIZDEN BAHSEDER MISINIZ?
1961 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdum. Aslen
Rizeli olan bir ailenin çocuğuyum. İlkokulu Üsküdar’da, orta öğrenimimi Kadıköy Anadolu Lisesi’nde
tamamladım. Üniversite tahsilime İstanbul Teknik
Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünde başladım, daha sonra Berlin Teknik Üniversitesi’ne yatay
geçiş yaparak lisans ve yüksek lisansımı Havacılık
ve uzay Bilimleri dalında tamamladım. Sonra yurda
döndüm, yaklaşık otuz sene kadar havacılık ve uzay
sektöründe görev yaptım. Bunun büyük bölümü havacılıkla ilgiliydi. Çok sayıda havayolu şirketinde çalıştım, 2015’ten itibaren DHMİ genel müdürü olarak
vazifelendirilip iki sene bu göreve devam ettim. Ardından Ulaştırma Bakanlığı’nda müşavir, akabinde
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü olarak
çalıştım. 2019 yılının Ağustos ayında ise önceki sene
Aralık ayında kurulmuş olan Türkiye Uzay Ajansı’nın
başkanı ve yönetim kurulu başkanı olarak atandım.
Halen bu görevime devam etmekteyim. Evliyim;
dört çocuk ve iki torun sahibiyim.

32

COULD YOU PLEASE BRIEFLY TALK ABOUT
YOURSELF?
I was born in Üsküdar, Istanbul in 1961. I am a child of a
family originally from Rize. I attended the elementary
school in Üsküdar and then Kadıköy Anatolian High
School. I studied Aeronautical Engineering at Istanbul
Technical University and then I got myself transferred
to Berlin Technical University to study for a bachelor's
and master's degree in Aeronautical and Aerospace
Engineering. Then I got back home and I took office
in aviation and space for nearly thirty years. Most of it
had to do with aviation. I worked for many airlines. In
2015, I was appointed as the general manager of the
General Directorate of State Airports Authority for two
years. Then, I served as a consultant for the Ministry of
Transport, and as the general manager of Aeronautical
and Aerospace Technologies. In August 2019, I was appointed as the head and board member of the Turkish
Space Agency, which had been founded in December
2018. I am currently holding that position. I am married with four kids and two grandchildren.
ŞUBAT - FEBRUARY
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Ayrıca muhatap tek olmadığından Türkiye’nin dışarıdaki temsili bakımından da sıkıntılar yaşanabiliyordu. Türkiye Uzay Ajansı kurulduktan sonra
bu sıkıntıların tamamını ortadan kaldırmak üzere
çalışmalarına başladı. Dünyada uzay ajanslarının
genel olarak görevi hem ait oldukları devleti uzay
sahasında temsil etmek hem de regülatör kurum
olarak vazife yapmaktır. Yani bu kurumlar herkesin
uyması gereken regülasyonları, mevzuatı çıkarır,
yayınlar; o ülkedeki uzayla ilgili bütün çalışmaları
koordine eder, denetler, ana stratejiyi tespit eder.
Eğitim de dahil olmak üzere bütün dallarda yol
gösterici olur. Başta da söylediğim gibi, devleti bütün dünya sathında, tüm faaliyetlerde tek temsilci
olarak temsil eder.
İNSANLIĞIN UZAY MACERASINDA GELINEN
NOKTAYI NASIL DEĞERLENDIRIYORSUNUZ?
İnsanlık uzaya öteden beri çok ilgi duymuştur
ama uzaya erişebilmek ancak geçen yüzyılın ortalarında mümkün oldu. “Uzay Çağı”
Sovyetler Birliği’nin 1957 yılında ilk uydu olan Sputnik’i
fırlatmasıyla fiilen başladı diyebiliriz. Bir sonraki büyük adım da Yuri Gagarin’in uzaya gönderilmesiyle yine Sovyetler Birliği’nden geldi.
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UZAY VE HAVACILIĞA YÖNELIK MERAKINIZ
NASIL BAŞLADI?
İTÜ’de Uçak Mühendisliği Bölümünde öğrenim
görmeye başladığım zaman zaten bu alanın cazip
olduğunu düşünüyordum, merakım fazlaydı. Fakat
Berlin Teknik Üniversitesi’nde geçiş yaptığım fakülte Havacılık ve Uzay Bilimleri adı altında faaliyet
gösteriyordu ve bütün bu sahayı kapsıyordu. Burada uzayla ilgili aldığım dersler bana bu konunun
mühendislik sahası olarak çok ilgi çekici olduğunu
ve gelecek vaat ettiğini gösterdi. O zamandan beri
de ilgim hiç azalmadan devam ediyor.

HOW DID YOU TAKE UP INTEREST IN SPACE
AND AVIATION?
When I was studying Aeronautical Engineering at
Istanbul Technical University, I already thought it
was attractive to me. So, I was quite curious about it.
However, the faculty I transferred to in Berlin Technical University was serving under the title of Aeronautical and Aerospace Engineering, and it covered
the whole discipline. The courses I attended there
showed me that it was quite interesting as an engineering discipline and it was promising. My interest
has never dwindled away since.

TÜRKIYE UZAY AJANSI’NIN KURULMASI NEDEN
ÖNEMLIDIR?
Türkiye’de uzay faaliyetleri uzun yıllardır devam ediyor ama bir şemsiye kuruluş olmadan yapıldığı için
dağınık biçimde sürdürülüyordu. Bunun verimsiz
bir çalışma yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü
bazı işler mükerreren yapılıyordu, bazı kabiliyetler
birbirlerinden haberdar olmadığından yeterince
verimli kullanılamıyordu.

WHY IS THE FOUNDATION OF THE TURKISH
SPACE AGENCY SO IMPORTANT?
Aerospace activities had been in progress in Turkey
for a long time but they were sporadic as they were
not being run under the umbrella or an organization.
It is safe to say that it was an inefficient way. This was
because some studies caused duplication and some
capabilities were not put to efficient use due to lack
of awareness. In addition, there were some challeng-

es about representing Turkey at a global stage since
there was not a single authority. The Turkish Space
Agency has undertaken a mission to eliminate such
challenges since its inception. Other global space
agencies usually strive to represent their country in
aerospace and serve as a regulator. So, such agencies introduce and issue regulations and directives
to be followed, and coordinate and inspect efforts
about aerospace and set a main strategy. They serve
as a guide in all disciplines of aerospace including
training. As I have noted at the outset, they represent a country all over the world and serve as the sole
authority to represent it for all activities.
WHAT IS YOUR TAKE ON THE PROGRESS MADE
BY MANKIND FOR THE SPACE JOURNEY?
Man has taken interest in space all along but it was
not until the mid-last century that someone made
it to the space. It is safe to say that the space age
was kicked off after the Soviet Union launched Sputnik, the very first satellite, into the space in 1957. The
next big step was also taken by the Soviet Union that
sent Yuri Gagarin to the space. Having woken up to
its importance, other powerful countries especially
the United States immediately set to work in aero-
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Başta ABD olmak üzere bunun ne kadar
space and led to the start of a competition.
önemli olduğunu fark eden diğer güçlü devAs a part of the competition, a whole different
letler hızlıca bu sahaya girdiler ve adeta bir
stage was unraveled as the United States had
yarış başladı. Bu yarışta, 1969 yılının Temmuz
a vehicle and men landed on the Moon in July
ayında ABD’nin Ay’a araç ve insan indirme1969. The following process grew into a rousiyle farklı bir aşamaya geçildi. Sonrasında
tine to some extent. This was because further
süreç biraz rutine döndü. Çünkü daha ileriye
efforts required different technologies. The
gitmek için artık farklı teknolojiler gerekiyordevelopment of such technologies had to be
du. Bu teknolojilerin gelişmesi beklenmek
waited. That was why aerospace was rather
zorundaydı. Bu nedenle daha çok gezegefocused on activities with regards to the orbit
nimizin yakın yörüngesinde yürütülen faaliof our planet. The activities include the launch
yetlerle uzay çalışmaları devam etti. Bu çaof many communication and observation
lışmalar, çok sayıda haberleşme ve gözlem
satellites into space and experiments made
uydusunun atılmasını ve
by the currently-active Inhalen faaliyette olan Ulusternational Space Station.
lararası uzay İstasyonu’nDünyada uzay ajanslarının
daki deneyleri kapsıyor.
However, deep space exgenel olarak görevi hem
ploration became more
Fakat teknolojinin geand more important as
ait oldukları devleti uzay
lişmesiyle artık “derin
technology developed. It
sahasında temsil etmek
uzay” çalışmaları önem
is now safe to say that we
hem de regülatör kurum
kazanmaya başladı. Şunu
are walking into a new
olarak vazife yapmaktır.
rahatlıkla
söyleyebiliriz:
space age. At this point,
Artık yeni bir uzay çağına
there are plans in place
giriyoruz. Bu aşamada;
to form a colony on the
Other global
önce Ay’da bir koloninin
Moon to begin with, make
space agencies usually strive
oluşturulması, sonra init to Mars by manned missanlı uçuş ile Mars’a ulasions, go to other planto represent their country
şılması, zamanla Güneş
ets of the Solar System in
in aerospace and serve as a
Sistemi’ndeki diğer getime, and even visit other
regulator.
zegenlere erişilmesi, hatplanetary systems beyond
ta Güneş Sistemi’nin de
the Solar System. We are
dışına çıkılarak farklı sisat the bottom of the ladtemlere gidilmesi planlanıyor ve bu doğrulder for now but space will be more and more
tuda çalışmalar sürüyor. Henüz yolun başınimportant in years to come. Almost all of the
da olduğumuzu söyleyebiliriz ama bundan
systems with reliance on high technology
sonra uzayın önemi giderek artacaktır. Yükhave to do with space. So, aerospace technolsek teknoloji kullanan sistemlerin neredeyse
ogies will keep affecting our daily life as much
tamamı uzayla ilgilidir; dolayısıyla şu anda
as they do right now. Turkey, too, must be part
da olduğu gibi uzay teknolojileri günlük haof those initiatives.
yatımızı büyük ölçüde etkilemeye devam
edecektir. Bizim de mutlaka bu çalışmalarWHAT IS THE IMPACT OF AEROSPACE
da yerimizi almamız gerekiyor.
ACTIVITIES ON ECONOMY?
It is indisputable that an industry with
UZAY FAALIYETLERININ EKONOMIYE
such an extensive use of high technology
ETKISI NASILDIR?
offers inputs to any country's economy. As
Bu kadar yüksek teknoloji kullanan bir sekI have noted before, we are at a new space
törün hem ülkeler bazında hem de dünya
age now. So, we estimate that the aerogenelinde ekonomiye çok büyük katkısı
space economy will grow further. Based on
olduğu inkâr edilemez.
some estimations, it is going to hit a figure
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Biraz önce söylediğim gibi, artık yeni bir uzay
çağındayız. Dolayısıyla uzay ekonomisinin de
çok daha büyüyeceğini öngörüyoruz. Hesaplara göre ilk etapta trilyon dolarlar seviyesine
çıkacak, daha da yükselmesi bekleniyor. Açıklamak için “uzay madenciliği” konusunu örnek
vermek isterim. Çeşitli gök cisimlerindeki farklı
kaynakların elde edilerek insanlık için kullanılması söz konusu. Bu çalışmanın kapsamı
sadece değerli madenlerin çıkartılıp dünyaya
getirilmesiyle sınırlı değil. Başta su olmak üzere, insanın ihtiyaç duyduğu her türlü kaynağın
uzaydan elde edilmesinden bahsediyoruz.’
Ay’ın güney kutbu çevresinde su bulunmasından sonra Ay’da bir koloninin kurulması kararlaştırıldı. Su hem insan hayatının devamı hem
oksijenle nefes alabilme hem de hidrojeni yakıt
olarak kullanabilme anlamına geldiğinden, suyun bulunduğu yerde pek çok faaliyetin devam
etmesi mümkün hale geliyor. Bunun yanında
hem değerli metaller hem de aslında gaz olup

around trillion dollars, and it is expected to rise
further. Let me give an example based on space
mining for further explanation. The point in question is to make use of various sources in various
spatial objects for the benefits of mankind. The
scope of such a mission is not limited to extracting precious mines and importing it to the Earth.
We are talking about providing any type of source
from the space including water in particular.
A decision was made to form a colony on the
Moon after some water had been found near the
southern pole of the Moon. Since water means
continuity of human life, aerobic respiration and
putting hydrogen to use as a fuel, it is possible to
undertake many missions where there is water.
In addition, precious metals and many sources
of energy that are frozen even though they are
originally gaseous will be utilized for aerospace.
They do not necessarily have to be transported
to the Earth. Such sources can be put to use for
production purposes in the space at later stages
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da donmuş şekilde bulunan
birçok enerji kaynağı elde
edilerek uzay çalışmalarında
kullanılacaktır. Bunların illa
dünyaya nakli de gerekmiyor.
Bu kaynaklar daha sonraki
aşamalarda uzayda üretim
yapmak ve o kolonilerden
daha ötelere sıçramak için
de kullanılabilecektir. Bu işin
öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için, dünyamıza oldukça
yakın bir asteroitte tespit edilen altın miktarının trilyonlarca dolar değerinde olduğunu
belirtmek yeterlidir sanırım.
TÜRKIYE UZAY AJANSI
KURUCU BAŞKANI OLARAK
GELECEĞE YÖNELIK
HEDEFLERINIZ NELERDIR?
Uzay ajansımızın kurucu başkanı olmak büyük bir şeref.
Bunun için hamd ediyoruz.
Ama tabii zor bir görev. Çok
sayıda hedefimiz var çünkü
ne yazık ki yarışa biraz geriden başladık. Arayı hızlıca
kapatmak için gerekenleri
yapmaya kararlıyız. Elbette
önceliklerimiz var. İlk projemiz; 2020-2030 yıllarını kapsayacak bir “milli uzay programı” hazırlamak. Bununla ilgili
çalışmalarımız başladı. Nedir
derseniz; Türkiye’nin uzay sahasında hangi işleri, hangi
kaynaklar ile ne zaman yapması gerektiğini gösteren bir
yol haritası diyebiliriz.
Tabii, çok kısa vadedeki hedeflerimizden biri de uzaya
erişmektir. Uzaya erişmeden
uzay faaliyeti yürütmek başkalarına bağımlılık anlamına
geldiği için tercihimiz değil.
Bununla ilgili çalışmalarımız
da devam ediyor. Uzun olmayan bir zaman dilimi içinde
bu hedefimizi de gerçekleştireceğimizi
düşünüyorum.
Bunların dışında temel hedeflerimizi; Uydular başta olmak
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and go beyond forming colonies. To understand how important it
is, I think it suffices to note that the amount of gold discovered on
an asteroid in close proximity to the Earth is worth trillions of dollars.
WHAT ARE YOUR FUTURE GOALS AS THE FOUNDING HEAD
OF THE TURKISH SPACE AGENCY?
It is a great honor to serve as the founding head of the space
agency. Praise be to Allah. However, it is a challenging mission. We
have many goals as we had lagged behind in terms of competition. We are determined to do whatever it takes to close the gap
quickly. We have priorities. That's for sure. Our very first project is
to draw up a national space program to cover the period of time
from 2020 to 2030. We have already kicked off efforts about it. It is
actually a roadmap for actions to be taken by Turkey for aerospace,
sources to be exploited, and when those actions need to be taken.
Making it to the space is one of our short-term goals. Running
spatial operations without making it to the space means reliance on others. So, that is not our choice. To this end, our
efforts are in progress. I think we are going to achieve that

üzere fakat onlarla sınırlı kalmamak kaydıyla
uzay araçlarımızı imal etmek, geliştirmek, uzayın derinliklerine doğru uzanabilmek, gözlem
kapasitemizi arttırmak, uzaydan daha fazla istifade edebilmek ve insanlığın uzay macerasında ülkemizin ve milletimizin de hak ettiği yeri
alması için gerekli çalışmaları yapmak olarak
özetleyebiliriz.
UZAY KONUSUNDA HEVESLI GENÇLERE
TAVSIYELERINIZ NELERDIR?
Uzay; geleceği olan, önü açık bir saha. Dolayısıyla, bu konuda kendilerini yetiştirecek gençlerin
de önlerinin açık olacağını, kariyer imkanlarının
fazla olacağını söyleyebilirim. Yakın gelecekte,
şu anda görünenden çok daha fazlası gerçekleşecektir. Bütün sistemler uzaya bağımlı olarak çalışacağından bu alanda yetişmiş insana
da her zaman ihtiyaç olacaktır. Uzayla ilgilenen
gençlerimize; kaliteli bir eğitim almaya özen
göstererek kendilerini mümkün olduğunca
iyi yetiştirmelerini, mutlaka dünyayı takip etmelerini, tabii bunun için gerekli olan en az
bir yabancı dili ileri seviyede öğrenmelerini ve
kendilerini geleceğe bu şekilde hazırlamalarını
tavsiye ederim.

goal not in a long while. Additionally, our
main objectives are to manufacture and develop domestic vehicles including but not
limited to satellites, make our way deep into
the space, improve our observation capability,
make better use of space, and take initiatives
to make sure that Turkey and Turkish people
claim their rightful place on man's aerospace
journey.
WHAT WOULD YOU RECOMMEND TO
AMBITIOUS YOUNG PEOPLE ABOUT
AEROSPACE?
Space is a promising line of work. So, I can safely
say that career opportunities are promising for
young people with interest in improving themselves. In the near future, a lot more than what
we see today is going to happen. Since all systems are going to rely on space, there is always
going to be a need for qualified people. I recommend young people interested in aerospace to
attend a high-quality training course, improve
themselves as much as they can, follow global
developments, and learn how to speak at least
one foreign language and have themselves set
for the future.
ŞUBAT - FEBRUARY
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Şeyma Acıgöz

UZAYLILAR TARAFINA GÖÇ EDİYORUZ!
EVET, TARAFINA!

MIGRATING TO THE ALIEN SIDE!
YES, TO THE ALIEN SIDE!
Soğuk Savaş zamanında sadece devletler arasında merak konusu
olan uzay, artık tüm insanlığın gözünü çevirdiği ve gitmeye can
attığı bir turizm bölgesi haline geldi. Kim bilir, belki çok kısa bir
zaman içinde Star Wars filmlerinin senaryosu gerçek olur.

The space, which was an object of curiosity solely among the states
during the Cold War, has grown into a tourism destination that
everybody is laying eyes on and looking forward to visiting.
Who knows? Perhaps what is scripted in Star Wars movies comes
true in a short while.

Soğuk Savaş yıllarında iki büyük devlet arasındaki amansız rekabet, gezegenimizin ötesini
de ilgilendiren bir savaş haline geldi ve bu sayede dünya, tarihinde bir ilke şahitlik etti: 1957
yılında Sovyetler Birliği’nin uydusu “Sputnik 1”
uzaya fırlatıldı. Bu ilk denemenin başarılı olmasıyla Sovyetler Birliği, ABD karşısında psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Fakat ABD yenilgiyi kabul etmedi ve yarışı bırakmadı. Böylece
1965 yılında uzayda yörünge değiştirebilen
ilk insanlı araç uzaya fırlatıldı, 1969 yılında ise
“Apollo 11” ile Neil Armstrong ilk kez Ay’a adım
attı. Bu başarılarla SSCB’den uzay yarışındaki
bayrağı devralan ABD, bugün de uzay yolunda
aynı kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.
Peki
Soğuk
Savaş’tan
beri
uzayda sürdürülen bu rekabetin asıl sebebi yalnızca ülkelerin birbirlerine karşı yürüttükleri psikolojik savaş mıdır?
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The fierce competition between two major
states during the Cold War morphed into a
warfare that concerned things beyond our
planet, and the world bore witness to something that went down in history: In 1957,
Sputnik 1, the satellite of the Soviet Union,
was launched into space. With the first try
ending up successful, the Soviet Union claimed a psychological superiority over the
United States. However, the United States
did not accept the defeat and never gave
up on competition. So, the first manned
spacecraft with capability to change its trajectory in space was launched in 1965. In
1969, Neil Armstrong landed on the Moon
for the first time in the history of mankind
by Apollo 11. Having outrun the Soviet Union with such accomplishments, the United
States continues to take firm steps in aerospace.
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Görünen o ki, sebep yalnızca rakip devletlere psikolojik üstünlük sağlamakla
sınırlı değil. Dünya üzerindeki kaynakların tükeniyor olması nedeniyle başka
gezegenlerdeki madenlere ulaşmak ve
yeni yaşam alanları keşfetmek, bu gezegenlerde mülkiyet elde etmek, dolayısıyla finansal bakımdan güçlenmek de
devletlerin amaçları arasında yer alıyor.
Bu amaçlar doğrultusunda, çağımızda
hem devletler hem de özel sektör tarafından yürütülen uzay çalışmaları her
geçen gün hızlanarak devam ediyor.
Gün geçmiyor ki dünyadaki kaynakların
tükenmek üzere olduğuna dair bir haber
duymayalım. Bir yandan dünyanın tükeniyor oluşuna hayıflanırken diğer taraftan da
bu kaçınılmaz sonu ertelemek için çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sıfır atık projeleri ve geri dönüşüm çalışmaları için halkın
bilinçlendirilmesi, ne yazık ki bu sorunun
uzun vadeli bir çözümü olamıyor. Bu sebeple insanlığı bekleyen bu tehlikeye karşı devletler tarafından yeni çıkış yolları aranıyor.

So, is psychological warfare between two
countries the main reason behind the
competition that has been unabated since the Cold War? It seems that the reason
is not limited to the goal to have a psychological superiority over the other. As
earthly resources run out, having access
to mines in other planets, exploring new
modes of life, acquiring property in those
planets and thus improving financial state
are some of the goals pursued by countries all around the world. In line with the
aforementioned goals, aerospace operations, which are run by both governments
and private industry, gain momentum day
by day.
Not a day goes by without a report
about how resources on the Earth are
about to run out. While we bewail depletion of the world on one hand, we try
to offer solutions to put off the inevitable end on the other. Unfortunately, raising public awareness about zero waste projects and recycling efforts do not
suff ice to serve as a long-term solution.
That is why countries seek new ways out

42

ŞUBAT - FEBRUARY

43

Ekonomi Dünyası / Economy World

Ekonomi Dünyası / Economy World
leceğin dünyasında varlığını sürdürmek için
büyük atılımlara girişen devletler, tıpkı petrol
yarışında olduğu gibi uzayda da maden yarışında rekabet ediyorlar. Diğer taraftan, olası
bir kaynak krizini göz önüne alarak alternatif yaşam alanları arıyor, kendi halklarının geleceğini garanti altına almayı hedefliyorlar.
Peki bir devletin herhangi bir gezegende yaşam
olanaklarını keşfetmesi, o gezegende mülkiyet
hakkı elde ettiğini gösterir mi? Uzay hukukçuları
bu meseleyi tartışadursun, artık yalnızca devletler değil özel sektör de bakışlarını uzaya çevirmiş
durumda. Bilinen birçok büyük şirket, uzay turizmini mümkün ve yaygın kılabilmek için çalışmalar yapıyor. Turizmin bir bölgenin tanıtımında
ve gelişiminde ne denli önemli olduğu herkesçe
biliniyor. Soğuk Savaş zamanında sadece devletler arasında merak konusu olan uzay, artık tüm
insanlığın gözünü çevirdiği ve gitmeye can attığı bir turizm bölgesi haline geldi. Kim bilir, belki
çok kısa bir zaman içinde Star Wars filmlerinin
senaryosu gerçek olur.

Başka gezegenlerde hayatın mümkün olup olmadığına dair yapılan araştırmalar da bu arayışın bir parçası aslında: Bilim insanları Mars’ta,
başka birçok gezegen ve göktaşında su ya da
maden bulmaya çalışıyor. Hatta bazılarındaki
madenler keşfedildi bile. Örneğin “Bennu” isimli asteroit göktaşında trilyonlarca dolarlık madenin bulunduğu biliniyor. Yine, Dünya’dan 40
ışık yılı uzaklıktaki “55 Cancri e” isimli gezegenin üçte birinin elmastan oluştuğu söyleniyor.
Büyüklüğünün Dünya’nın iki katı olduğu belirtilen bu gezegene “Süper Dünya” ya da “Elmas
Gezegen” de deniyor. Diğer taraftan, uzayda
pek çok asteroitte neredeyse altın kadar değerli olan platin madeninin de var olduğu biliniyor.
Bilim insanlarına göre, yaklaşık 800 metre genişliğinde bir asteroidin yalnızca birkaç metre
derinliğinden bile 6 milyar dolar değerinde
130 ton platin çıkarılabilecek. Kısacası uzay;
paladyum, osmiyum ve iridyum gibi henüz
el değmemiş madenlerle dolu. Bu madenlerin yenilenebilir enerji aygıtlarında, katalitik
dönüştürücülerde ve tıbbî cihazlarda kullanılabileceği gibi petrol kaynakların tükenmesi durumunda yakıt alternatifi de olabileceği
söyleniyor. Görünen o ki dünyadaki kaynakların tükenmesi, insanların bakışlarını tam anlamıyla uzaya çevirmelerine neden oluyor. Ge-
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feguard their survival in the future, countries
compete for mines in space just like they do
for oil. On the other hand, they seek alternative modes of life in consideration of a potential
resource-oriented crisis, and set sights on safeguarding the future of their people.
So, does the discovery of a new life by a certain
country in another planet accord a proprietary
right to it in that planet? While space lawyers
discuss over that matter, not only governments
but also private industry shift focus on the space. Many well-known conglomerates exert effort
to make space tourism feasible and popular. As
it is well known, tourism is quite important for
the promotion and development of a potential destination. The space, which was an object
of curiosity solely among the states during the
Cold War, has grown into a tourism destination
that everybody is laying eyes on and looking
forward to visiting. Who knows? Perhaps what
is scripted in Star Wars movies comes true in a
short while.

in the face of this risk that awaits mankind.
Exploring whether there is any sign of life in
any other planet is part of this quest. Scientists try to f ind water or mine on Mars and
in a myriad of planets and meteors. In fact,
they have already discovered mines in some
of them. For instance, it is an established fact
that the asteroid called Bennu is home to mines worth trillions of dollars. In addition, one
third of the planet named 55 Cancri e, which is 40 light years away f rom the Earth, is
composed of diamond. The planet, which is
reportedly two times larger than the Earth,
is called Super Earth or Diamond Planet.
On the other hand, many asteroids house platinum, which is as precious as gold. Scientists
argue that it is possible to extract 130 tons of
platinum worth USD 6 billion from an 800-meter wide asteroid's crater with a depth of few
meters. In short, space is laden with unchartered mines such as palladium, osmium and iridium. It is argued that these mines can be put
to use for renewable energy supplies, catalytic
converters and medical devices, and serve as
an alternative fuel in the face of oil resources
running out. It seems that the exhaustion of
resources on Earth causes people to shift their
focus on the space. Taking pivotal steps to saŞUBAT - FEBRUARY
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EKONOMİYE
GÜÇ KATANLAR
ÖDÜLÜ
PTT’NİN
PTT GRANTED
EMPOWERING
ECONOMY
AWARD
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Anadolu Yayıncılar Derneği
(AYD) tarafından bu yıl 5.
kez düzenlenen “Anadolu
Medya Ödülleri” töreni, Sayın
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
gerçekleşti. Ulusal, yerel
gazeteciler ve Türkiye’nin önde
gelen kuruluşlarının katıldığı
ayrıca basın mensuplarına
farklı dallarda ödüllerin takdim
edildiği törende Türkiye’nin en
köklü kuruluşlarından PTT AŞ
de “Ekonomiye Güç Katanlar”
ödülünü almaya hak kazandı.
180 yıllık geçmişiyle her
alanda ulaşılabilir ve güvenli
hizmet sunan Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi’nin
Genel Müdürü Hakan Gülten’e
ödül, Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından verildi.
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PTT ESNAF KART İLE
TİCARETTE YENİ DÖNEM

NEW ERA IN TRADE WITH
PTT ESNAF CARD

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve
Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik
Genel Müdürlüğü iş birliği ile E-Ticaret, E-İhracat
Eğitimi ve PTT Esnaf Kart Lansmanı Aydın’da
gerçekleştirildi.

E-Commerce, E-Export Training and PTT
Esnaf Card Launch was held in Aydın with the
cooperation of Turkish Post and the General
Directorate of Tradesmen Craftsmen and
Cooperatives.

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin
(AYESOB) ve üyelerinin de katıldığı toplantıda, esnaf
ve sanatkârların ticari hayatlarını kolaylaştırmak ve
Türkiye ekonomisine katkı sağlamaları için birçok
alanda çalışmalar yapan PTT’nin hayata geçirdiği
Esnaf Kart’ın tanıtımı yapıldı. Esnaf Kart’ın sunduğu
avantajlar sayesinde ePttAVM’deki ürünler indirimli
olarak satılabilecek ve yeni pazarlar oluşturulacak.
Lansmanda konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan
Gülten: “Ülke ekonomisinin ve toplumun temel
yapı taşlarından biri olan esnaf ve sanatkârlarımıza,
tarihten gelen ve günümüzde de devam eden önemi
ve saygınlığı çerçevesinde özenle çalışıyor, esnaf ve
sanatkârlarımıza faaliyet alanlarımızla ilgili konularda
destek olacak, fayda sağlayacak işler yapıyoruz.” dedi.

Aydin Tradesmen and Craftsmen Chambers
Union (AYESOB) and the meeting members also
attended, tradesmen and artisans are to facilitate
commercial life in many fields who work in PTT's
introduction of the Post Office Craftsmen Card
that launched to help contribute to Turkey's
economy was made. Thanks to the advantages
offered by PTT Esnaf Kart, products in ePttAVM
can be sold at a discount and new markets will be
created. PTT General Manager Hakan Gülten spoke
at the launch and he said that they work diligently
to artisans and craftsmen, who have importance
of the country's economy and society, to support
tradesmen and artisans in matters related to PTT’s
fields of activity and to benefit them.

The "Anatolia Media Awards"
ceremony, organized by the
Anatolian Publishers Association
(AYD) for the 5th time this year,
was held with the participation
of President Mr. Recep Tayyip
Erdoğan. As one of the most
established organizations in
Turkey, PTT Inc. was granted
the “Empowering Economy
Award” at the ceremony in which
national and local journalists and
Turkey’s leading organizations
attended and media members
were granted awards in different
branches. President Mr. Recep
Tayyip Erdoğan gave the award to
Hakan Gülten, General Manager
of the Postal and Telegraph
Organization Inc., which offers
accessible and secure services
in all areas with his 180 years of
history.
ŞUBAT - FEBRUARY

47

Bizden Haberler / News From Us

Bizden Haberler / News From Us

ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELIŞININ
100. YILDÖNÜMÜ KONULU ANMA PULU
COMMEMORATIVE STAMP ON THE 100TH ANNIVERSARY
OF ATATÜRK'S ARRIVAL IN ANKARA
PTT AŞ tarafından, bozkırın
ortasındaki küçük bir kasabadan,
Türkiye Cumhuriyeti’ne başkent
olacak Ankara’nın temellerinin
atıldığı 27 Aralık 1919 tarihinin
anısına “Atatürk’ün Ankara’ya
Gelişinin 100. Yıl Dönümü” konulu,
2,40 TL (55x95 mm boyutunda)
bedelli anma pulu, söz konusu
pula ait (140x210 mm boyutunda)
5 TL bedelli ilk gün zarfı, 4x2, 40 TL
bedelli (88x140 mm boyutunda)
dört değerli blok pul ile 5,50 TL
bedelli altın varak ve altın yaldız
uygulamalı seri numaralı blok
pul (80x62 mm boyutunda) PTT
iş yerlerinde, www.filateli.gov.
tr web adresinde ve Filateli cep
uygulamasında satışa sunuldu.
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In scope of the 100th Anniversary
of Atatürk’s Arrival at Ankara in
memory of the date December
27, 1919 when the grounds of
Ankara were laid as the capital
city of Turkish Republic while it
was a small town in the middle
of steppe, PTT INC. launched the
commemoration stamp for a
price of 2.40 TL (55x95 mm), first
day envelope of the stamp for 5
TL (140x210 mm), four valuable
block stamps, 4x2, for 40 TL
(88x140 mm) and block stamp
with gold leaf and gilding and
serial number for 5,50 TL (80x62
mm) at PTT workplaces, www.
filateli.gov.tr website Philately
mobile app.

E- TEBLİGATTA DİJİTAL
DÖNÜŞÜM

DIGITAL TRANSFORMATION
FOR E-NOTICE

PTT AŞ tarafından kurulan ve tebligatları elektronik
ortam vasıtasıyla çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir
şekilde alıcısına ulaştırmayı sağlayan, yaşanabilecek
karışıklıkların önüne geçebilmek için teslim
edilme ve okunma güvencesinin yer aldığı “UETS”,
düzenlenen lansmanla tanıtıldı. 06.12.2018 tarihinde
yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği
kapsamında hizmete sunulan UETS, yasal kanıt
olarak da kabul ediliyor. E-tebligatlar sayesinde kağıt
kullanımının ortadan kalkmasıyla hem büyük oranda
tasarruf sağlanıyor hem de çevreye zarar verecek
uygulamaların önüne geçiliyor. Organizasyona katılan
ve konu hakkında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül: “Tebligatı hukuki dinlenilme ve adil yargılanma
hakkının en önemli unsurlarından biri olarak
görüyoruz. Hemen hemen bütün hukuki işlemler
ancak tebligatla sonuç doğurabilir. İyi işleyen bir yargı
sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır.” dedi.
Lansmana, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet
Cahit Turhan da katıldı. Turhan: “2019 yılında sistem
üzerinden 19 milyon tebligat ilgililere ulaştırıldı. Böylece
8 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Kurtarılan ağaç
sayıları gelecek dönemlerde 100 binleri bulacak. Geçen
yıl sistem üzerinden yapılan gönderimler nedeniyle
sağlanan tasarruf miktarı 200 milyon TL’dir.” dedi.

Rolled out by the Turkish Post to electronically
deliver notices to recipients in a much faster, secure
and effective fashion and provide warranty to be
delivered and read to avoid any mix-up, UETS was
introduced as a part of a launching event. Offered in
accordance with the Regulation on Notice No. 30617
of 12/6/2018, UETS is also regarded as legal evidence.
E-notices eliminate the use of papers to save a
great deal of it, and helps avoiding environmentally
detrimental practices. Having attended the event
and delivered an address, Abdülhamit Gül, the
Minister of Justice, said: "We consider a notice one
of the most important elements for the right to
be heard and fair trial. Almost all legal procedures
can bear consequences only upon a notice. For a
well-functioning judicial system, a well-functioning
notification system is essential." The launching
event was attended by Mehmet Cahit Turhan, the
Minister of Transport and Infrastructure. Mr. Turhan
said: "19 million notices were communicated to
recipients through the system in 2019. This saved
8000 trees. The number of trees saved is going to
amount to some 100.000 in years to come. TRY 200
million was saved last year thanks to the online
delivery of notices."
ŞUBAT - FEBRUARY
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ULUSLARARASI
MEKTUP
YAZMA YARIŞMASI
SONUÇLANDI
INTERNATIONAL
LETTER WRITING
COMPETITION ENDED

MILLI MÜCADELENIN 100. YIL KOLEKSIYONU
OF THE NATIONAL STRUGGLE 100TH ANNIVERSARY
COLLECTION
Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT AŞ)
tarafından “Milli Mücadele’nin
100. yılında 100 panoda
100 koleksiyon” sloganıyla
İstanbul’da düzenlenen
tanıtım toplantısıyla başlatılan
Milli Mücadele’nin 100. Yılı
etkinlikleri kapsamında,
“Milli Mücadele’nin 100. Yılı
Koleksiyonu” 30 Aralık 2019
tarihinde tedavüle sunuldu.
Koleksiyon, 300 TL bedelle
PTT iş yerlerinde, www.filateli.
gov.tr web sitesinde ve filateli
cep uygulamasında satışa
sunuldu. Ayrıca “Mustafa
Kemal Paşa” konulu özel
damgalı zarf da 30 Aralık 2019
tarihinde 3.50 TL bedelle satışa
sunuldu.
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"Collection of the 100th
Anniversary of the National
Struggle” which was launched
with the slogan "100 collections
on 100 boards in the 100th
year of the National Struggle"
by the Post and Telegraph
Corporation Inc. (PTT INC.)
in the publicity meeting
held in İstanbul was put into
circulation on December
30, 2019 . . The collection
was offered for sale at PTT
Workplaces, at www.filateli.
gov.tr, and philately mobile
application, at a price of 300 TL.
The Envelope with Special Date
Stamp with theme of “Mustafa
Kemal Pasha” was offered for
sale on December 30, 2019 at a
price of 3.50 TL.

15 yaş ve altındaki öğrencilerin katıldığı ve
mektup yazma alışkanlığı kazandırmak,
düşüncelerini ifade etme yeteneğini geliştirmek
ve posta hizmetlerinin önemine yönelik
farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan
Uluslararası Mektup Yazma Yarışması’nın
kazananları belli oldu. Dünya Posta Birliği (UPU)
tarafından bu yıl 48.’si düzenlenen müsabakaya
92 farklı ülkeden öğrenci katıldı. Bu yıl “En
Sevdiğin Kahramana Mektup Yaz” temasının
kullanıldığı yarışmada Türkiye’yi temsil eden
Fatmagül Tören, dördüncülük elde etti. PTT’nin
yaklaşık 2,5 yıldır İdari Konsey Başkanlığı’nı
yürüttüğü Birliğin bu yarışması, 1971 yılından bu
yana düzenleniyor.

The winners of the International Letter Writing
Competition, which was attended by students aged 15
and under and aimed to gain a habit of writing letters,
to develop their ability to express their thoughts and
to raise awareness about the importance of postal
services, have been announced. The competition,
organized for the 48th time this year by the World
Postal Association (UPU), attracted students from
92 different countries. This year "Summer write
Your Favorite Hero" theme of the ceremony is used
Fatmagül'ün representing Turkey in the competition,
has achieved fourth place. This contest of the
Union, where PTT has been the President of the
Administrative Council for almost 2.5 years, has been
organized since 1971.

PTT AŞ TÜRKIYE’NIN
HER YERINDE

TURKISH POST IS ALL
AROUND IN TURKEY

180 yıllık bir geçmişle Türkiye’nin
en köklü kuruluşlarından biri olan
PTT AŞ, hizmet ağını genişletmeye
devam ediyor. “Neredeyseniz
oradayız” mottosuyla çalışmalarına
devam eden Şirket, Ankara, Artvin,
Erzurum, İzmir ve Trabzon PTT
Başmüdürlükleri bünyesindeki yeni
iş yerlerini Ocak ayında hizmete açtı.

PTT which has 180 years past is
continuing to expand its service
network as an one of Turkey's
most established institutions. The
company, which continues to
work with the motto “We are there
wherever you are”, opened its new
offices in Ankara, Artvin, Erzurum,
İzmir and Trabzon in January.
ŞUBAT - FEBRUARY
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Büşra Kaplan

HAZAR’IN
KIYISINDAN
UZAYIN
DERINLIĞINE

ATMOSFERIN DIŞINDA GEZEN SANATÇI:
HEMAD JAVADZADE

FROM THE BANKS
OF CASPIAN TO THE
DEPTHS OF SPACE
AN ARTIST TRAVELING BEYOND THE ATMOSPHERE:
HEMAD JAVADZADE
İran topraklarının doğurduğu sıra dışı sanatçılardan biri olan
Hemad Javadzade, eserlerinde Doğu’nun kadim geçmişini
Batı’yla buluşturuyor. Kendine has üslubuyla çizimlerini yaratan
Javadzade, “Uzakların Efendisi” sergisinde uzayla ilgili yapıtlara
da yer verdi. Biz de Hemad Javadzade ile sanat, uzay ve İstanbul
üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Hemad Javadzade, one of the extraordinary artists out of Iran,
blends the ancient past of the East and the West in his works.
Creating designs in his unique style, Javadzade displayed
space-themed works as a part of his exhibition Lord of the
Faraway. We had a lovely chat with Hemad Javadzade over art,
space and Istanbul.
52
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BIRAZ KENDINIZDEN BAHSEDER MISINIZ?
1984, İran doğumluyum. 2013’ten beri İstanbul’da yaşıyorum. Tebriz Ucna
Üniversitesi’nde Grafik Tasarım bölümünde okudum. Çocukluktan beri
resme ve çizime ilgim vardı. Profesyonel olarak liseden sonra başladım.
Üniversite bittikten sonra reklamcılık alanında çalışmaya başladım fakat mutlu olamadım. Hep kafamda resim yapmak, çizmek vardı, herhalde
bu yüzden. İstanbul’a gelince sadece bu işe yöneldim. Sergiler açtım, yarışmalara katıldım, ödüller kazandım ve birçok farklı branşta çalıştım. Heykel yarışmasına girdim ve kazandım. Afiş yarışmasında ödülüm var. Karikatür yarışmasında da bir ödüle layık görüldüm. İstanbul’da önce birkaç
karma sergi ile başladım. “2016 Mamut Art” projesine katıldım ve orada
da eserlerim çok ilgi gördü. Yavaş yavaş tanıdım ve tanındım diyebilirim.
İSTANBUL’DA YAŞAMAYA NASIL KARAR VERDINIZ?
Eşimle beraber İran’dayken küçük bir şehirde yaşıyorduk. Daha iyi işler yapabilmek için daha büyük bir alanda, rekabetin daha yoğun olduğu yerlerde, daha ciddi işlerin yapıldığı yerlerde çalışmamız gerektiğini
düşündük. Tarhan’a gitmek istiyorduk, tam o sıralarda bir arkadaşım İstanbul’u önerdi bize. “Buraya gelebilirsiniz; kültürlerimiz yakın, çalışma
şartlarımız iyi” dedi. Bize de uydu; öncesinde ufak bir yolculuk yaptık, gezmek için geldik. Sonra “Evet, olur burası bize” dedik ve İstanbul’a yerleştik.
ÜRETIM SÜREÇLERINIZDEKI MOTIVASYONLARINIZ NELERDIR?
Müzik olmazsa olmazım diyebilirim. Müzikten besleniyorum. Tabii bir de
yalnızlık… Benim atölyem şehre biraz uzak, o yüzden de sessiz oluyor. Sessizlik ve yalnızlık eserlerimi ortaya çıkarmamda önemli birer etkendir. Müzik ve
yalnızlık iyi geliyor bana.
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COULD YOU PLEASE BRIEFLY
TALK ABOUT YOURSELF?
I was born in 1984 in Iran. I have
been residing in Istanbul since
2013. I studied Graphic Design in
Tabriz UCNA University. I have been
interested in painting and drawing
since I was a kid. I took it up professionally after graduation from high
school. When I got my college degree, I started to work in advertisement industry but I was not happy
at all. Painting and drawing were
always on my mind. Maybe that's
why. I focused on it when I made
it to Istanbul. I launched exhibitions, attended competitions, got
some awards and worked in a variety of disciplines. I got into a sculpture competition and I won. I got
an award from a poster contest. I
scooped up another award in a cartoon competition. I started off with
a few group exhibitions in Istanbul.
I took part in the project 2016 Mamut Art, and my works attracted a
great deal of attention there. I got
to know things and I made a name
for myself slowly but surely.
HOW DID YOU MAKE THE
DECISION TO LIVE IN ISTANBUL?
I and my wife were living in a small
town, Iran. We thought that we
needed to take up this profession
somewhere larger, where competition is fiercer and where more
importance is attached to this kind
of stuff. We originally wanted to go
to Tehran and just then a friend of
mine suggested me going to Istanbul. "You are welcome here. Our cultures are similar and working conditions are good" he said. It made
sense to us. We took a small trip
first to take a tour in the city. Then
we thought "we can make it work in
this town". So, we settled in Istanbul.

GERÇEKÜSTÜ BIR ÜSLUBA SAHIP OLDUĞUNUZ
SÖYLENEBILIR. NEDEN BÖYLE BIR ANLATIM
TERCIH EDIYORSUNUZ?
Bu üslup çocukluktan beri bende var. Şimdi daha iyi
anlıyorum; eskiye dönüyorum ve şu an fark ediyorum
ki hep bir hayal kurmanın peşindeymişim.
Okuldayken notlarım pek iyi değildi. Hatırlıyorum eskileri; kitabı açıyordum ve düşünüyordum. Hayal kuruyordum, o dönemdeki çizgi karakterlerle yaşıyordum,
üslubum buradan geliyor. Kendi kendime çok farklı bir
dünya kurdum; orada yaşıyorum, orada çalışıyorum.
Padişah gibi hissediyorum çünkü istediğim şeyi yapabilirim. Paralel bir şekilde; gerçek bir hayat ve bunun
yanında bir de gerçeküstü bir hayat var benim için.
Zevk aldığım şey farklı olmak. Bir şeyler yaratmak hep
içimden geliyordu. Yeni bir şey, yapılmamış bir varlık…
Var olan değil de var olanın ötesinde bir şey yapmak
istiyorum. Bu benim bakış açım. Birebir aynı nesneyi
çizenler de var. Her şeye ve herkese saygım var ama
ben bundan zevk alıyorum. Kendim için doğru ve
güzel olanı buldum, bu nedenle de çok mutluyum.
ESERLERINIZDE RESIM DIŞINDA HANGI
DISIPLINLERDEN FAYDALANIYORSUNUZ?
Grafik mezunu olduğum için bir dönem yoğun bir
şekilde grafik çalıştım. Afişler yaptım, bunların da sanatıma epeyce katkısı oldu. Sadece resim çizmedim,
heykellerim de var. Çok farklı bir alana girmedim. Gerçi
Türkiye’de yok ama tişört üzeri baskılar da yaptım. Benim için farklı bir iş olmuştu.

et. Quietness and solitude are vital elements that help
me do what I do. Music and solitude are good for me.
IT IS SAFE TO SAY THAT YOU HAVE A
SURREALISTIC STYLE. WHAT IS THE REASON
BEHIND YOUR CHOICE OF EXPRESSION?
I have taken up this style since I was a kid. I get it better now. I am going back to old times and I realize that
I have always been pursuing a dream. My grades were
not great in school. I recall old times: I would open some
books and contemplate. I used to dream, living along
with cartoon characters. That is the origin of my style.
I have built an entirely different world for myself. I live
there. I work there. I feel like a sultan as I can do whatever I want to do. In the same vein, there is a real life and a
surreal life for me. What I enjoy is to be different. I have
always felt like creating something. Something new,
something that has never been done before. I would like
to do something beyond what has been done, not what
has already been done. This is my perspective. There
are some who draw the same objects. I have respect to
everything and everyone but that's not something I enjoy. I have found what is right and good for me. So, I am
quite happy about it.
WHAT DISCIPLINES DO YOU MAKE USE OF OTHER
THAN DRAWING?
Since I studied graphic design, I worked on it to an intensive extent for a while. I drew posters and they were
quite useful for my art. I did not just draw pictures. I have

WHAT MOTIVATES YOU TO
PRODUCE YOUR WORKS?
Music is a must. I feed on music. And
solitude of course. My workshop is
a little far from the city so it is quiŞUBAT - FEBRUARY
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SIZIN IÇIN YERI DIĞERLERINDEN AYRI OLAN
ÇALIŞMANIZ VAR MI?
Evet, var. Dönem dönem farklı çalışmalarım oldu. Mesela şu an bir seri var elimde; 2015’ te başladım, hâlâ
da devam ediyorum. Farklı bir sistemim vardı, biraz karamsar bir tutum sergilemiştim. Her sanatçının kendisi için yaptığı bir şeyler vardır. Benim de bitki ya da
ağaç gibi bir eserim var, 2014’ te yapmıştım. Çok seviyorum onu; geçenlerde kişisel bir sergide satışa sundum, kimse almasın diye de çok yüksek fiyat koydum.
Bana kalsın istiyorum; onunla bir bağ kurdum, bir
şekilde iç içe geçtik. Bu çalışma da bir seriye ait ama
bendeki yeri çok ayrı. Yağlı boya ile yapmıştım; o seriye ait ilk eserimdi, üzerine çok çalışmıştım. Kıymetlidir
benim için.

TÜRKIYE’DE IKI TANE KIŞISEL SERGINIZ OLDU.
BUNLARDAN BIRAZ BAHSEDER MISINIZ?
2018’de Tophane’de, Diani’de oldu. Oradaki ilk sergim
olduğu için farklıydı, biraz tanıtım gibi gerçekleşti sergi. Oradaki çalışmalarım biraz daha eskidir. Eserlerim
dergilerde çıktı, haberleri yapıldı; benim için iyi bir
sergiydi. Sonra bu sergim oldu; buradaki eserlerim
biraz daha farklı, illüstrasyon eserlerim var. Kapsamlı bir fikir ve tema üzerine oldu. Buradaki sergim de
dikkat çekti, birkaç eser dışında çoğu eserim satıldı.
SON SERGINIZ “UZAKLARIN EFENDISI”NDE UZAY
TEMASINI KULLANMA FIKRI NEREDEN GELDI?
2016’da bir karakter ürettim. Eski kıyafetler giydirip
astronot kaskıyla birleştirdim ve bir iki tane deneme

Sessizlik ve yalnızlık eserlerimi ortaya çıkarmamda
önemli birer etkendir. Müzik ve yalnızlık iyi geliyor bana.
Quietness and solitude are vital elements that help me do
what I do. Music and solitude are good for me.
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sculptures, too. I did not embark on an entirely different
discipline. In fact, it is not a thing in Turkey but I made imprints on t-shirts. It was a different line of business for me.
IS ANY OF YOUR WORK DIFFERENT FROM THE
REST FROM YOUR PERSPECTIVE?
Yes, it is. I have had different sorts of works from time
to time. For instance, I have a series right now. I started
it in 2015 and it is still ongoing. I had adopted a different style back then. I was pessimistic in attitude. Artists
have things that they do for themselves. In my case, it
is a plant or a tree. I made that work in 2014. I love it. I
made it available as a part of a private exhibition. I listed
it at a steep price lest it be sold. I wanted to keep it for
myself. I forged a connection with it. We are somehow
intertwined. This work is a a part of series, too. It holds a
special place in my heart. I did it by oil paint. It was my
first work of that series. I worked on it a lot. It is precious
to me.
YOU HELD TWO SOLO EXHIBITIONS IN TURKEY.
COULD YOU DWELL ON THEM A LITTLE?
The first one was held in Diani, Tophane in 2018. Since
it was my first exhibition, it was different. The exhibition
was like a promotional event for me. My works displayed
there are a little bit older. My works were covered by
magazines. They got some coverage in the press. So,
it was a good exhibition for me. Then I held this exhibition in which my works were a little bit different as I
displayed works of illustration. It was based on a holistic
idea and theme. That exhibition attracted interest, too.
Most of the works except for a few were sold.
WHAT INSPIRED YOU TO DESIGNATE THE THEME
OF YOUR LATEST EXHIBITION AS "UZAKLARIN
EFENDISI" (LORD OF THE FARAWAY)?
I created a character in 2016. I put some vintage clothes
on him and combined it with an astronaut's helmet and
ŞUBAT - FEBRUARY
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yaptım, burada çok ilgi gördü. Şaşırdılar.
“Ne farklı, ne güzel” diye yorumlar aldım. Bu
yorumlara dayanarak 2016’dan beri çalışıyorum
bu karakter üzerine.

Şöyle düşündüm: İki-üç yüz
sene önce, elektrik yokken,
insanlar geceleri ne hissediyordu? Çünkü gündüz ile
gece birbirinden çok farklıydı.
Gökyüzünü nasıl görüyorlardı mesela. Bunları hep çok
merak ederdim. Tamamen
yıldızlarla kaplı bir gökyüzü
olduğunu tahmin edebiliriz. Eski zamanlar, kıyafetler
eski… Yıldızlarla dolu bir
gökyüzü hayal ettim ve bu
şekilde başladı. Bu eserlerimi
şaka ve mizahla birleştirdim.

I put it on some tests and it attracted great interest. People were amazed. "It's quite different and
beautiful" they said. Based on their feedbacks, I
have been working on this character since 2016. I
came up with 25 to 30 compositions all of which
were widely acclaimed. Then I thought to myself:
"How about holding a solo exhibition?" We made
a decision and I displayed twenty seven works of
mine as a part of the exhibitions. Three of them
were large ones made on a canvas. I made references to some well-renowned paintings for those
three works. The ideas behind all my works: They
are all mine. I used the same character again. A
little bit of a joke and a little bit of humor. Surrealistic compositions got quite an interest. There is a
character dressed in vintage
clothes with an astronaut's
helmet shooting the sky at
night and making jokes. I
have had great interest in astrology. So, I combined them.
I thought to myself: "What did
people think at night when
there was no electricity two
or three hundred years ago?"
It is because daytime and
nighttime were completely
different. How did they see
the sky for example? I have always been curious about it. I
can imagine it was a sky full of
stars. Old times and vintage
clothes. I imagined a sky full
of stars and that is how it all
started. I combined my works
with jokes and humor.

GELECEĞE YÖNELIK
PLANLARINIZ NELER?
Aynı konu ve tema olarak
başka bir hazır projem var. Bu sergimden aşağı
yukarı on gün sonra sunacağım. Mayıs ayında
Barcelona’da bir kişisel sergi açacağım. Birkaç
kitap sözleşmesi yaptım. Yani uzun süre yine
aynı temadan ilerleyeceğim.

WHAT ARE YOUR PLANS
FOR THE FUTURE?
I have another readily-available project on the same theme. I am going to display it almost ten days after this exhibition. I am
going to launch a solo exhibition in May in Barcelona. I have a few book deals. So, I am going to be
working on the same theme for a long time.

TÜRKIYE’DEN İRAN’A MEKTUP
GÖNDERDINIZ MI?
Evet. Eşimle ilk zamanlar mektupla haberleşiyordum. Hatta duman haricinde tüm haberleşme araçlarından yararlandım diyebilirim. Jeton
atılan telefonlardan cep telefonlarına kadar bütün haberleşme araçlarını kullandık.

DO YOU EVER SEND LETTERS FROM TURKEY
TO IRAN?
Yes, I do. I used to exchange letters with my wife at
first. In fact, I made use of each and every means
of communication except for smoke. We used
every means of communication ranging from
pay phones to mobile phones.

Yirmi beş, otuz tane kompozisyon yaptım, hepsi
çok ilgi gördü. Sonra kendimce düşündüm: Bir
solo sergi yapsam nasıl olur? Karar verdik, sergi
içinde yirmi yedi tane eser vardı. Bunlar içinde
üç tanesi tual üzerine yaptığım büyük işlerdi.
Ünlü resimler üzerine gönderme yaptım üç
eser için. Tüm eserlerimde fikirler bana ait. Yine
aynı karakteri kullandım. Biraz şaka, biraz mizah… Sürrealist kompozisyonlar da çok ilgi gördü, güzel gelişti. Orada bir karakter var, eski kıyafet giymiş astronot şapkası
ile gece gökyüzünü çekiyor
ve şakalar yapıyor. Benim çok
ilgim vardı astrolojiye, bunları
birleştirme yoluna gittim.

58

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation

Can Özdemir

UZAĞI
YAKIN ETMEK

MAKING DISTANT OBJECTS
APPEAR MAGNIFIED
Evrenimiz on dört milyon yaşındadır. Bu uzun tarihin yanında
insanın ortalama ömrü ise hesaba katılmayacak kadar küçüktür.
Bu kadar kısa bir zaman diliminde var olmasına rağmen insanın
içinde bulunan sınırsızlık arzusu, belki de ilhamını evrenin
sonsuzluğundan almaktadır.

Our universe is fourteen million years old. An
individual's lifetime on average is incomparably
shorter than its long history. Despite spending such a
short time in the universe, man's quest for infinity is
perhaps inspired by the
infinite universe.
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Kimilerine göre uzayda bulunan tüm madde ve
enerjiyi içeren bütün, kimilerine göre de gök cisimlerinin yer aldığı uzayın toplam boşluğu olarak
tanımlanan evren, 400 milyardan fazla galaksi ve
101.088 yıldızdan oluşmaktadır. Fakat bu sayılar sadece tahminîdir, bu tahmin ise evrenin yarısını bile
kapsamaz. İçinde yaşadığı evrenin büyüklüğünü
dahi henüz sadece tahmin edebilen insanoğlu, merakla gökyüzüne bakmaya devam ediyor.
GÖĞE BAKMAK
İnsan ancak belirli bir dalga boyundaki fotonları
görebilir. İnsan gözünün algılayabildiği dalga boyu
aralığına görsel bölge adı verilir. Bu bölgenin dışında kalan fotonlar ise insan tarafından algılanamaz,
görülemez. Yani gökyüzüne baktığımızda görebildiğimiz bütün nesneler, gözümüzün gördüğü dalga
boyu aralığında bir ışımayla, bize yeteri kadar foton
gönderiyor demektir. Bu, gözümüzün 7 mm çaplı
bir teleskop gibi çalıştığı anlamına gelir.
Aynı özelliklerdeki ama farklı uzaklıklardaki iki gök
cismine baktığımızı düşünürsek; bize yakın olan
cisim gözümüze daha fazla foton ulaştırdığından
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far from us becomes invisible as it cannot convey
photons. Given the fact that the atmosphere that
encircles the Earth serves as a filter, spatial objects,
which naked eye cannot pick up due to the poor level of photons, become completely invisible as photons are filtered by the atmosphere.

Described by some as entirety of all matters and
energy in space and the entire space vacuum with
spatial objects by some others, the universe comprises more than 400 billion galaxies and 101.088
stars. However, these are ballpark figures which do
not cover even half of the universe. Mankind, who
can only estimate the size of the universe, keeps
looking up at the sky with curious eyes.

How can man explore the universe in consideration of how capable the atmosphere is to
filter things and how limited man's vision is.

LOOKING UP AT THE SKY
Man can see photons in a certain wavelength. The
wavelength spectrum that a human eye can pick
up is called visible light. The photons outside that
spectrum cannot be picked up or seen by human
beings. So, all the objects we can see up at the sky
practically send a sufficient amount of photons with
radiation within the wavelength spectrum that eye
can pick up. This means that our eyes operate like a
7 mm-diameter telescope.

TELESCOPE
The telescope, which makes distant spatial objects
appear, was invented by the Dutch spectacle maker
Hans Lippershey in 1608. Lippershey found out that
he could make objects appear magnified once he
lined up lenses one after another. Then, Lippershey
placed two lenses into a pipe with different angles,
and lodged a patent application for his primary binoculars called Viewer/Kijker. However, the Dutch
government did not think the Viewer was relevant.
Yet, the government opted to fund Lippershey for
further efforts.

If we look at two spatial objects with the same characteristics and yet different distances, the object
closer to us transports more photons and falls within the spectrum of the visible light while the object

görsel bölgemizde yer alırken, uzaktaki cisim bize
fotonlarını ulaştıramadığından görünmez olacaktır.
Dünyamızı saran atmosferin de bir filtre olduğunu
hesaba katarsak, düşük foton seviyesi nedeniyle çıplak gözle zaten görülemeyen gök cisimleri, fotonlarının atmosfer tarafından filtrelenmesi neticesinde
hepten görünmez olacaktır.
İçinde bulunduğu gezegenin çevresindeki atmosferin filtreleme özelliği ve sınırlı görebilme kabiliyeti
göz önüne alındığında insan, içinde yaşadığı evreni
nasıl keşfedebilir?
IRAKGÖRÜR
Görülmeyen gök cisimlerinin görülebilmesini sağlayan ırakgörür ya da diğer bir ismiyle teleskop, ilk
kez 1608 yılında, Hollandalı gözlükçü Hasn Lippershey tarafından bulunmuştur. Lippershey, mercekleri arka arkaya koyduğunda uzaktaki nesneleri daha yakından görebildiğini fark etmişti. Daha
sonra, iki merceği değişik açılarla bir boru içine
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yerleştiren Lippershey, “Bakıcı/Kijker” adını verdiği
ilksel dürbünüyle patent başvurusunda bulundu.
Ne var ki Hollanda hükûmeti Bakıcı’yı önemli
bulmadı. Ancak çalışmasını geliştirmesi için Lippershey’e maddi destek vermeyi yeterli gördü.
Yine de Lippershey’in çalışmaları Avrupa genelinde büyük ilgi uyandırdı. Öyle ki bilim insanları birçok
farklı teleskop versiyonu üzerinde çalışmaya başladı.
Bu çalışmaların en önemlisi Galileo Galilei tarafından
yapılmıştır. Yakınlaştırma özelliğini yirmi katına çıkararak kendi teleskobunu inşa eden Galilei, bu teleskopla
Samanyolu Galaksisi’ni keşfe başladı. Ay yüzeyindeki
dağları, kraterleri ve Jüpiter’in dört uydusunu keşfeden Galilei, geliştirdiği teleskopla evrenin sırlarını insanoğluna açmış ve ismini tarihe yazdırmıştır. Galilei’nin
hemen ardından Isaac Newton teleskoba aynalar eklemiş, daha sonra Johannes Kepler teleskobun niteliklerini daha yüksek bir seviyeye taşımıştır.
Müslüman bilim adamları ise uzağı yakın etmek için
Galilei’den çok daha önce çalışmalara başlamıştı. İslam coğrafyasında teleskobun nasıl inşa edileceğini
tarif eden ve bu alete ilgiyi artıran ilk isim Ebu’l Hasan olmuştur.
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Lippershey's efforts attracted a great interest across
Europe. So much so that the scientists began to
work on many different versions of telescope. The
most important one was carried out by Galileo
Galilei. Having built his own telescope by multiplying the zooming feature by twenty folds, Galilei explored the Milky Way though that telescope.
Having explored the mountains and craters on the
Moon and four satellites of Jupite, Galilei paved
the way for cracking the secrets of the universe
for man through his telescope and went down in
history. Right after Galilei's invention, Isaac Newton
incorporated mirrors into a telescope and then Johannes Kepler took the qualities of a telescope one
step further.
Muslim scientists, on the other hand, had kicked off
efforts to make objects appear closer much earlier
than Galilei did. It was Abu al-Hassan among others who first described how to build a telescope and
boosted the interest in the instrument.
CLOSER
In today's world, we continue to monitor the universe by means of highly advanced telescopes with

DAHA DA YAKIN
Günümüzde optik, radyo, X-ışın, morötesi ve kızılötesi gibi oldukça gelişmiş teleskoplarla evreni izlemeye
devam ediyoruz. İsmini Amerikalı bir astronomdan
alan, 11 tonluk ağırlığı ve 1,5 milyar dolarlık maliyetiyle 1990 yılında Dünya yörüngesine yerleşen Hubble
Uzay Teleskopu, 2030 yılına kadar evrenin sırlarını bizimle paylaşmaya devam edecek.
Çin’in uzay araştırmalarında bir adım daha ileri gitme
isteğiyle 2016 yılında inşa ettiği Aperture Spherical
Radio Teleskope (FAST), 180 milyar dolarlık maliyeti
ve 30 futbol sahası genişliğiyle şimdilik dünyanın en
büyük teleskobu olma özelliğini taşıyor. Fakat 2024
yılında yapımı tamamlanması beklenen European
Extremely Large Telescopo (ELT), 39 metre çapındaki aynasıyla 85 metre çapında dönebilen kubbesiyle
FAST’ı geçecek.
2020’de tamamlanması beklenen Doğu Anadolu
Gözlem Evi, Türkiye’den kızılötesi olarak uzayı izlemeye başlayacak. Doğu Anadolu Gözlem Evi, 4 metrelik çapıyla Türkiye’nin en büyük gözlemevi olacak.

“Teleskop” kelimesi ilk olarak bir teolog olan
Giovanni Demisiani tarafından kullanılmıştır.
Yunanca “uzak” anlamına gelen telos ve “bakmak”
anlamına gelen skopein sözcüklerinin yan yana
getirilmesiyle türetilmiştir.
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The word telescope was coined
by theologian Giovanni Demisiani.
It is the combination of the
Greek words tele (meaning far) and skopein
(to look).

Evrenin sırlarını çözmeye oldukça meraklıyız. Gökyüzünü kaplayan sayısız yıldızın altında, her geçen gün
yenisi keşfedilen gezegenlerin ve uzayın boşluğuna
serpilmiş galaksilerin arasında merakla birbirimize
sorup durduğumuz “bu koskoca evrende yalnız mıyız?” sorusu, gitgide daha büyük teleskoplar yapmamıza neden olacak gibi görünüyor.

qualities such as optics, radio, X-ray, ultraviolet and
infrared. Named after an American astronomer and
placed into the Earth's orbit in 1990, 11-ton Hubble
Space Telescope, which cost USD 1.5 billion, is set to
keep sharing the secrets of the universe with us by
2030.
Built in 2016 by China in an effort to take space research one step further, Aperture Spherical Radio
Telescope (FAST) is currently the world's largest telescope with a cost of USD 180 billion and a size of
30 football pitches. However, European Extremely
Large Telescope (ELT), which is expected to be completed in 2024, is set to move ahead of FAST as it is
equipped with a 39 meter-diameter mirror and an
85 meter-diameter rotatable dome.
Estimated to be completed in 2020, the Eastern
Anatolia Observatory is going to monitor the space
from Turkey in an infrared fashion. The Eastern Anatolia Observatory is going to be the largest observatory in Turkey, featuring a 4-meter diameter.
We are extremely curious about cracking the secrets of the universe. It seems that our curiosity
about whether or not we are alone in this gigantic
universe will drive us to build larger telescopes as
we lead a life under an indefinite number of stars in
the sky and in the midst of universes discovered day
in and day out and galaxies scattered in the spatial
vacuum.
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Hasan Şahintürk

KAZAKISTAN:
İNSANLIĞIN UZAYA
AÇILAN KAPISI
KAZAKHSTAN: THE WINDOW
OF MANKIND TO SPACE
Ülkenin ışıklı ve modern başkenti Astana veya en büyük şehri
Almatı’dan bahsetmek yerine Cengiz Aytmatov’un yıllar önce yazmış
olduğu romanın izlerini takip etmek bizleri Kazakistan’a dair daha
tarihsel bir kavrayışa götürebilir.

Following in the footsteps of a novel written by Chinghiz
Aitmatov years ago rather than talking about the luminous and
modern capital town of Astana or Almaty, the largest city in the
country may take us on a historical quest about Kazakhstan.

Beyterek Kulesi / Beyterek Tower
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Ne zaman Kazakistan’la ilgili bir yazı okusam veya
bir video izlesem aklıma Cengiz Aytmatov’un meşhur romanı “Gün Olur Asra Bedel” gelir. Bu romanda tüm hikâye, Aral Gölü’nün kıyısında bulunan
ve Kazakistan sınırları içerisinde kalan Sarı-Özek
Bozkırı’nda geçer. Geleneklerini yaşatmaya çalışan
bir avuç insan, onların yaşam alanını oluşturan Sarı-Özek Bozkırı, bir tren istasyonu ve bu yaşam alanına oldukça yakın bir uzay üssü vardır kitapta. Bu
yerler bir araya getirildiğinde, Kazakistan’ı daha
yakından tanımak isteyenler için anlamlı bir güzergâh oluşturur. Ülkenin ışıklı ve modern başkenti Astana veya kentin simgesi Beyterek Kulesi'den
bahsetmek yerine Cengiz Aytmatov’un yıllar önce
yazmış olduğu romanın izlerini takip etmek bizleri
Kazakistan’a dair daha tarihsel bir kavrayışa götürebilir. Çünkü hem Aral Gölü’nün hem de romanda
geçen uzay üssünün bize söyleyeceği çok şey var.

Whenever I read any news or watch any video
about Kazakhstan, the far-famed novel The Day
Lasts More Than a Hundred Years by Chinghiz Aitmatov springs to my mind. The whole story in the
novel takes place in Saryozeks (Middle Lands of Yellow Steppes) near the Aral Sea within the confines
of Kazakhstan. The book features a bunch of people trying to keep their traditions alive, Saryozeks
as their settlement, a train station and a spaceport
within spitting distance of that settlement. Once
those places are put together, a route that makes
sense for those to get to know Kazakhstan comes
into being. It is interesting but following in the footsteps of a novel written by Chinghiz Aitmatov years
ago rather than talking about the luminous and
modern capital town of Astana or its iconic monument Baiterek Tower may take us on a historical
quest about Kazakhstan. This is because both the
ŞUBAT - FEBRUARY
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Aral Sea and the spaceport set out in the novel
have a lot to tell us.

ARAL GÖLÜ
Romanda her şey, günümüzde %90’ı kurumuş olan
Aral Gölü’nün hemen kenarındaki Kazakistan’ın Sarı-Özek Bozkırı’nda bulunan bir istasyonda olur ve
biter. Dolaysıyla Aral Gölü, Kazakistan’ın hikâyesini
okumak için önemli bir duraktır. Fakat bugün Aral
Gölü’nün defterini açtığımızda bir hüzün manzarası
çıkar karşımıza. Çünkü Orta Asya’nın kadim göllerinden Aral, geçtiğimiz 40 yıl içerisinde neredeyse tamamen yok oldu.
Günümüzde yeniden su tutması ve çevresindeki doğal yaşamın yeniden canlandırılması için Aral
Gölü’ne komşu ülkelerin birtakım girişimleri olsa da
asırlardır yüzlerce hikâye ve efsaneye konu olan Aral
Gölü artık yok. Orta Asya’nın iki büyük nehri Amu
Derya ve Siri Derya’nın beslediği Aral, Sovyetler Birliği döneminde bu nehirlerin pamuk tarlalarını sulamak amacıyla kullanılması neticesinde giderek
küçüldü. Göldeki canlılar, Aral’ın çevresindeki bitki
örtüsü ve doğal yaşamdan da artık eser kalmadı.
Aral Gölü’nün gözler önünde gerçekleşen bu yok
oluşu, efsanelerde yer alan kayıp adaları, toprak
parçalarını ve gölleri hatırlatıyor insana. Tarihî kay-
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ARAL SEA
Everything that goes on in the novel takes place
at a station situated near Saryozeks, Kazakhstan
right by the Aral Sea, 90% of which is now dried
up. So, the Aral Sea is a major destination to
gain insight into the background of Kazakhstan.
However, a tragic landscape bursts into sight
once we dig into what happened to the Aral Sea.
This is because Aral, one of the ancient lakes in
the Central Asia, has been almost completely
destroyed over the past 40 years.
While there are some initiatives taken for the
Aral Sea by neighboring countries to retain water and revive the wildlife around it, the Aral Sea,
which had been a background story and a legend for centuries, is gone now. Fed by the Amu
Darya and Syr Derya, the two longest rivers in
the Central Asia, the Aral Sea dwindled as they
were put to use for irrigation of cotton lands under the reign of the Soviet Union. The creatures
in the sea, the vegetation around it and the wildlife are gone now.
The extinction of the Aral Sea in plain sight is
evocative of lost islands, lands and lakes set out
in myths. Historical records, some globetrotters
or stories refer to such lost lands but they are all
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naklar, bazı seyyahlar veya birtakım hikâyeler bu
kayıp yerlerden bahseder ama gözümüzle göremediğimiz için hepsi bize efsanevi gelir. Aral Gölü
de gelecek nesiller için bir efsane olacak gibi görünüyor. Artık Özbekistan veya Kazakistan’a yolu
düşüp de Aral Gölü’nün yanından geçenler, karaya
oturmuş paslı deniz taşıtlarına ve ıssız bir toprak
parçasına bakıyorlar. İlginç bir manzara oluşturan
bu tekne kalıntıları, Aral Gölü’nün hüzünlü hikayesini birinci ağızdan anlatıyor.
Oysa “Gün Olur Asra Bedel” romanının ana kahramanlarından Yedigey, Aral’ı ve onun köpüklü dalgalarını çok sever. Yedigey, karısı hamile olduğunda
altın-merke balığını rüyasında görmüş fakat ona dokunamamıştır. Altın-merke balığı, Aral’da yaşayan,
tutulması zor bir balıktır. Yedigey bir gün boğulma
pahasına olsa da Aral’a gidip bu balığı yakalamış ve
karısına getirmiştir. Romanda Aral Yedigey’dir, Yedigey ise Aral’dır. Çok kuvvetli bir bağ vardır ikisi arasında. Efsaneler, duyulmamış hikayeler ve yaşatılmaya
çalışılan geleneklerle roman sürer gider.
Romanın mekân olarak etrafında döndüğü
Aral’dan bugün eser kalmamış olması sadece doğal
bir güzelliğin, doğal bir yaşam alanının yok olması
anlamına gelmiyor elbette.
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a myth to us since we have not seen them with our
own eyes. It seems that the Aral Sea will be nothing but a myth for the next generation. Stopping by
the Aral Sea as a part of their trip to Uzbekistan or
Kazakhstan, people now gaze at aground and rusty
vessels and a deserted piece of land. Creating an interesting landscape, these remnants of vessels give
first-hand accounts of the Aral Sea's tragic story.
However, Yedigei, one of the main characters in the
novel The Day Lasts More Than a Hundred Years, is
enamored with the Aral and its foamy waves. Yedigei has a dream about a golden sturgeon when his
wife is pregnant but he did not lay hands on it. With
its habitat in the Aral Sea, a golden sturgeon is a fish
difficult to catch. One day, Yedigei catches the fish
in the Aral Sea at the risk of drowning and brings it
to his wife. In the novel, the Aral is Yedigei while Yedigei is the Aral. There is an extremely strong bond
between them. The novel is fraught with legends,
unheard stories and traditions to be handed down.
The fact that the Aral Sea, which is the backdrop of
the novel, is gone now does not mean that it was
the extinction of just another natural wonder or a
natural reserve. In other words, what inspired Chin-

ghiz Aitmatov to write a great novel like The Day Lasts More Than a
Hundred Years is all dried up.

Diğer bir açıdan, Cengiz Aytmatov’a Gün Olur Asra Bedel gibi büyük bir eseri yazdıran ilhamın da
maalesef kuruduğunu görüyoruz.

"Around here, trains go back and forth from east to west,
and west to east..."
Kazakhstan is one of the countries that grows in importance and value attached to it from regional and global perspectives. Of countries
that were founded in the aftermath of the dissolution of the Soviet
Union, Kazakhstan is cited as the most powerful one in political and
economic terms. It goes without saying that vast underground resources and wide surface area are decisive factors that play a role in
the development of Kazakhstan. The capital town of Astana and the
former capital town of Almaty in particular typify the new version of
Kazakhstan, offering a modern outlook. High-rises, iconic landmarks
and wide highways bring the economic growth of Kazakhstan to light.
The cities of Kazakhstan, which is the world's 9th largest country in
size, are linked to one another by railways built by the Soviets. Kicked
off in an attempt to make those railways conform to high-speed
train technology, the transformation efforts are still in progress. On
the other hand, new highways have been built as the cost of petroleum products reduces in Kazakhstan where there are generous oil

“Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir,
gider gelirdi...”
Kazakistan gerek bölgesel gerekse küresel ölçekte her geçen gün
önemini ve değerini artıran ülkeler
arasında yer alıyor. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan ülkelere bakıldığında, aralarında siyasi ve ekonomik bakımdan
en güçlü ülkenin Kazakistan olduğu ifade ediliyor. Elbette zengin
yer altı kaynakları ve geniş yüzölçümü, Kazakistan’ın bu gelişimindeki belirleyici etkenler. Özellikle
başkent Astana ve eski başkent Almatı, modern görünümleriyle yeni
Kazakistan’ı temsil ediyor. Yüksek
binalar, simgesel yapılar ve geniş
karayolları, Kazakistan’daki ekonomik gelişimi gözler önüne seriyor.
Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 9. ülkesi olan Kazakistan’ın şehirleri, çoğu Sovyetler
döneminde yapılmış demiryolları
ile birbirine bağlıdır. Bu demiryollarının hızlı tren teknolojisiyle
uyumlu olabilmesi için başlatılan
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dönüştürme çalışmaları da halen devam ediyor. Öte
yandan, zengin petrol yatakları bulunan Kazakistan’da petrol ürünlerinin maliyetlerinin düşmesiyle
yeni karayolları yapılmış, böylece karayolu ulaşımı
da yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla, Kazakistan’ı baştan
başa gezerek ülkenin tarihî, doğal ve kültürel zenginliklerini görmek için artık birçok alternatif bulunuyor. Kazakistan’ın yakın tarihini özetleyen önemli bir ayrıntı: “Gün Olur Asra Bedel”deki tablonun
aksine, ulaşımda demiryollarının eski ağırlığı yok.
İNSANLIĞIN UZAYA AÇILAN KAPISI:
BAYKONUR UZAY ÜSSÜ
Güzergâhımızın son durağı, dünya uzay araştırmaları tarihinde oldukça önemli bir yeri bulunan Baykonur Uzay Üssü. Cengiz Aytmatov’un kitabında da bir
uzay üssü olduğunu söylemiştik. Hatta uzay üssüyle
ilgili bölümler, edebiyatçılar tarafından romanın bilim-kurguya açılan kapısı olarak değerlendirilir. Cengiz Aytmatov’un zihnindeki uzay üssü Baykonur mudur bilinmez, fakat Baykonur Uzay Üssü günümüzde
de diğer üslerden hâlâ birkaç adım önde görünüyor.
Sovyetler Birliği’nin en önemli uzay üssü olan Bayko-

fields, and that has helped extend the road transportation network. Therefore, there are numerous
options now to go on a sightseeing tour of historical, natural and cultural assets across Kazakhstan.
Here is an important note that sums up the recent
past of Kazakhstan: Unlike what is portrayed by
The Day Lasts More Than a Hundred Years, the railway is not the dominant means of transportation.
THE WINDOW OF MANKIND TO SPACE
BAIKONUR COSMODROME
The final destination of our trip is Baikonur Cosmodrome, which looms large in the history of global
space research. It has been already noted that Chinghiz Aitmatov's novel features a spaceport. In fact,
the chapters concerning the spaceport are billed
as a window to science-fiction by experts in literature. Whether the spaceport in Chinghiz Aitmatov's
mind was Baikonur or not is guesswork but Baikonur Cosmodrome seems to be a few steps ahead
of other spaceports. When Baikonur, the most important spaceport in the Soviet times, ended up
within the confines of Kazakhstan following the

Baykonur Uzay Üssü’nün önemi,
bu üssün insanlığın uzaya açılan kapısı
olmasıdır.
What makes Baikonur Cosmodrome
important is that it is a window of mankind
to the space.
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nur, SSCB’nin dağılmasından sonra Kazakistan sınırları içinde kalınca, Kazakistan Rusya’ya bu üssü kiralamak durumunda kaldı.
En son yapılan anlaşmaya göre, Baykonur’un
bu konumu 2050’ye kadar devam edecek.
Baykonur Uzay Üssü’nün önemi, bu üssün
insanlığın uzaya açılan kapısı olmasıdır. Başta uzaya çıkan ilk
insan Yuri Gagarin olmak üzere,
yüzlerce astronot bu kapıdan
geçerek dünyanın dışına yolculuk yapmıştır.
Bu nedenle Baykonur, “insanlığın uzaya açılan
kapısı” unvanını
hak ediyor. Baykonur Uzay Üssü’nün, Sovyetler
Birliği ile Amerika
arasındaki
uzay savaşında
önemli ve sembolik bir yeri
vardır: 4 Ekim
1957
tarihinde
insanlığı ilk kez
uzaya
çıkaran
araç Sputnik 1 buradan fırlatılmış, uzaya
giden ilk kadın astronot Valentina Tereşkova da yine Baykonur’dan yola çıkmıştır.
İnsanoğlunun uzay araştırmaları tarihinde
önemli bir yeri bulunan Baykonur, bu süreçte birçok ilke sahne olmuştur. Günümüzde
hâlâ kullanımda olan üssün geleceği konusunda ise tartışmalar sürüyor. Bu tartışmalar, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Uzay Üssü’nün Rusya toprakları dışında
kalmış olmasından kaynaklanıyor. Rusya’nın
Baykonur için Kazakistan’a hayli yüksek bir
kira bedeli ödediği, üssün masraflarının her
geçen gün arttığı, bu sebeple de Rusya’nın
Baykonur Uzay Üssü’nden çekilebileceği ifade ediliyor.

dissolution of the USSR, Kazakhstan had
to rent out the spaceport to Russia. Based
on the latest agreement, the status of Baikonur is going to remain the same by 2050.
What makes Baikonur Cosmodrome important is that it is a window of mankind
to the space. Hundreds of astronauts including
Yuri
Gagarin, the first
man in space,
made their way
through
that
window
and
went on an extraterrestrial
trip. That is why
Baikonur is deservedly called
the
window
of mankind to
space. Baikonur
Cosmodrome
held an important and symbolic place in
the space warfare
between
the Soviet Union
and the United
States. This was
where
Sputnik 1, the first artificial Earth satellite, was
launched into space on 4th of October, 1957,
and Valentina Tereshkova, the first woman
to have flown in space, set off in Baikonur.
Having played a major role in the history of
space research, Baikonur had been home
to many blazes trailed in the process. There
is a dispute over the future of the spaceport,
which is still in operation. The dispute results
from the fact that the spaceport remained
within the confines of Russia following the
collapse of the Soviet Union. It is reported
that Russia pays Kazakhstan a hefty rent
for Baikonur, and the cost of the spaceport
keeps rising by day, and thus Russia may
withdraw from Baikonur Cosmodrome.
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Mücahit Burak Bağce

E-SPOR:
İYİ OLAN KAZANSIN!
E-SPORTS: MAY THE BEST
TEAM WIN!
Beyin jimnastiği yapmanızı sağlayan yeni bir spor
dalı mı yoksa sporla ilgisi olmayanların uydurduğu bir şey mi?
E-spor hakkında ne düşünürseniz düşünün, o her geçen yıl kitlesini
artırmaya devam ediyor.

Is it a new sport discipline that helps us brainstorm
or is it something made up by those who have nothing
to do with sports? Whatever your take is on e-sports, it
keeps attracting more and more people.
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böylece büyük firmaların da
destek verdiği video oyunu
turnuvaları ortaya çıkmıştır.
Bu gelişmelere rağmen 90’lı
yıllara kadar dünya çapında
organize edilen bir e-spor faaliyeti olmamıştı. Sebebiyse tüm oyuncuları bir araya
getirecek çevrimiçi bir platformun eksikliğiydi. Farklı ülkelerdeki sporcular birbirleriyle anlık bağlantı kuramıyor,
“multiplayer” yani çok oyunculu video oyunlarını sadece
yakınındaki insanlarla oynayabiliyorlardı. 90’larda yayılmaya
başlayan internet teknolojisi
ise e-sporun milenyumdaki
önlenemez yükselişinin başlangıcı oldu. Yani e-spor, internetin dijital kucağında
büyüdü. 20. yüzyılın son on

following the tournament, and
thus led to the organization of
video game tournaments financed by major companies.
Despite such developments,
it was not until '90s that an
e-sports event was organized at
a global stage. The reason why
that was the case was the lack
of an online platform to put all
players together. Back then,
athletes from different countries could not come into instant
contact with one another. So,
they could play multi-player video games with people near
them. Having made a widespread impact in '90s, internet technology was the milestone for
the unstoppable rise of e-sports
in the millennium. So, e-sports
grew, being digitally coupled

BİLGİ - INFO
Birincil Şahıslı Atış Oyunları
(First Person Shooter):
Belirli bir kahramanın gözünden
oynanan video oyunlarıdır. Eğer
kahramanın elinde bir silah veya
işlevsel bir nesne varsa bunlar
ekranda fonksiyonel bir şekilde yer
alır. Birincil Şahıslı Atış Oyunları’nda
çok oyunculu veya tek oyunculu
seçenekler bulunmaktadır.
Çevrim içi Çok Oyunculu Savaş
Arenası (Mobile Online Battle
Arena): Oyuncuların çevrim içi
platformlar üzerinden takım hâlinde
birbiriyle savaştığı video oyunu
türüdür. Oyuncular iki takıma ayrılır
ve söz konusu takımlar bir haritanın
üzerinde birbirini yok etmeye çalışır.
Bu türde tek oyunculu bir seçenek
bulunmaz.
Siberatlet: E-spor turnuvasına
katılan oyunculara siberatlet denir.

TDK’ya göre “Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilebilen, bazı
kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü”ne spor
denir. Bu tanıma göre, spor mutlaka bedensel etkinlik gerektirmez. Tıpkı satrançta olduğu gibi, insanın
zihnini çalıştıran kurallı aktiviteler de spor kapsamına
girebilir. Bu durum hem takım hâlinde hem de bireysel olarak yapılan tüm branşlar için geçerlidir. Hem
dilimizde “beyin jimnastiği yapmak” deyimi de vardır.
Fakat ortaya çıktığından bu yana spor olup olmadığı
üzerine tartışılan e-spor’da mesele biraz daha karışık
görünüyor. Nihayet, armut koltukta tek başına video
oyunu oynayan bir çocuk nasıl spor yapıyor olabilir ki?
Sanılanın aksine, e-spor insanların hayatına milenyumdan sonra girmedi. Bu branşın temelleri, 1970’li
yılların başındaki video oyunu turnuvalarında atılmıştı. İnsanlar, bu yıllarda yayılmaya başlayan atari
salonlarında kendi aralarında takımlar kurarak, birbirleriyle rekabet ediyorlardı. Bu nedenle, 1972 yılında Stanford Üniversitesi’nde düzenlenen video
oyun turnuvası, bu spor branşının miladı olarak
kabul edilebilir. E-spor, bu turnuvanın ardından insanların dikkatini iyiden iyiye çekmeye başlamış,
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The Turkish Language Association describes sport as all
of the actions taken in line with certain rules and performed on an individual or collective basis to improve
the state of body or mind. By this definition, sport does
not necessarily have to be about a physical activity. Just
like it is the case for chess, activities based on some rules to work up one's mind also fall within the remit of
a sport. This is also true for all disciplines performed as
an individual or a team. Turkish language even has a
saying called "mind gym". However, things seem more
complicated for e-sports, which has been a topical matter for whether it is a sport or not. After all, how is it called a sport as it can be performed by a kid who plays
a video game on his/her own sitting on a beanbag?
Contrary to the popular belief, e-sports did not burst
into sight after the advent of the millennium. The foundations of this discipline were laid on the sidelines of
video game tournaments held in early 1970s. People
formed teams in video game arcades, which boomed
at the time, and competed against one another. That
was why the video game tournament held in Stanford
University back in 1972 can be billed as the point of origin for this discipline. E-sports began to gain traction

First Person Shooter: This is a
type of video game played through
the eyes of a certain protagonist.
If the protagonist holds a gun or a
functional object, it is displayed in
functions on the screen. Multi-player
or single-player modes are available
in first person shooter games.
Mobile Online Battle Arena:
This is a type of video game where
players battle as a team on an online
platform. Players are divided into
two teams, and those teams try to
annihilate each other based on a
map. This mode offers no singleplayer option.
Cyberathlete: Players attending
e-sports tournaments are called
cyberathletes.
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yılında, çoğu ABD’de düzenlenen turnuvalardaki
katılımcı sayısı görülmemiş bir hızla artmaya başladı. Bu turnuvalardaki para ödüllerinin de yükselmesiyle her kesimden insan e-sporun varlığından
haberdar olmuştu. Artık konuyla ilgilenen herkes,
milenyum çağında işlerin nerelere varabileceğini kestirebiliyordu. 2000’lerde ortaya çıkan “Birincil
Şahıslı Atış” (First Person Shooter) ve 2010’larda genelleşen “Çevrimiçi Çok Oyunculu Savaş Arenası
(Mobile Online Battle Arena) oyun türleri, e-spor turnuvalarında en çok tercih edilen video oyunlarından
oldu. Siberatletler, bu organizasyonlarda aynı ekipmanları kullanıyor, eşit şartlar altında yarışıyordu.

with internet. In the last ten years of the 20th century,
the number of participants in tournaments most of
which were held in the United States rose at an unprecedented pace. As the cash prize handed out as a part
of such tournaments began to rise, all walks of life heard
about the presence of e-sports. Now everyone with an
interest in it could estimate where things would lead to
in the millennial age. First-person shooter games, which were introduced in 2000s, and mobile online battle arena games, which became popular in 2010s, grew
into the most popular video games for e-sports tournaments. Cyberathletes use the same equipment as a part
of such events, and compete under equal conditions.

E-spor, günümüzde âdeta altın çağını yaşıyor. Ulusal
ve uluslararası e-spor turnuvalarının sayısı ve bu turnuvalarda dağıtılan para ödüllerinin miktarı gün geçtikçe artarken, bazı turnuvalarda bu meblağ 6 haneli
sayılara kadar çıkıyor. Karşılaşmalar internetteki video
platformlarından canlı olarak yayınlanıyor, dünyanın
her yerinden milyonlarca kişi bu müsabakaları takip ediyor. Yüz binlerce insan, bazı turnuvaların final
maçlarını yerinde izlemek için farklı şehirlere gidiyor.
E-spor, Türkiye’de de oldukça sevildi. Yüzyılın başında, internet kafelerde düzenlenen müsabakalarla

E-sports is now in its heyday. As the number of domestic
and international e-sports tournaments and the cash
prize awarded as a part of those tournaments keep rising by day, the prize goes up to 6 figures in some of the
tournaments. Competitions are broadcast live on online video platforms, and followed by millions of people
from all around the world. Hundreds of thousands of
people travel to various destinations to watch the finals
of some tournaments on site.
E-sports has been widely popular in Turkey, too. Introduced to e-sports through competitions organized by
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e-sporla tanışan Türk insanı, tüm dünyada hızla
yayılan bu yeni etkinliğe
çabucak uyum sağladı.
Özellikle yeni neslin yakından takip ettiği branşa Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi önde gelen spor
kulüpleri yatırımlar yapmaya başladı bile. Ülkemizde farklı oyunlar için
farklı e-spor ligleri bulunuyor, bu liglerin sayısı
da gün geçtikçe artıyor.
Şampiyon olan takımlar, Türkiye’yi uluslararası
platformlarda da temsil
etmeye hak kazanıyor.
Yazının başında sporun tanımı dolayısıyla e-sporun
geleneksel
branşlardan
farklı bir yerde durduğuna
değinmiştik. Bu farkı biraz
daha inceleyelim: Örneğin,
sabahları yarım saatliğine
koşuya çıkan sıradan bir insanın da uzun mesafe koşan bir atletin de spor yaptığını söylüyoruz.
Ancak video oyunu oynayan herkesin spor
yaptığını söyleyemiyoruz. Elinde joystick ile
bilgisayarın başına oturan küçük bir çocuğa
veya iş yerinde akıllı telefonundan çevrimiçi
oyunlara katılan bir işçiye “sporcu” diyemiyoruz. Öyleyse, aradaki fark nedir? Bu kıyaslamayı yapınca, bir video oyununu boş zaman
eğlencesinden sportif faaliyet vasatına dönüştüren tek unsurun -en azından şimdilik“amaçlı ve kurallı rekabet” olduğu görülüyor.
Yani bir e-spor oyuncusu olmak istiyorsanız,
başkalarıyla kuralları önceden belirlenmiş
amaçlı bir rekabet içerisine girmek zorundasınız. İnsanların e-sporu gerçek bir spor branşı
olarak kabul etmemesinin sebeplerinden birisi, yeni branşın tanımındaki bu belirsizlik olsa
gerektir. “Zihinsel bir faaliyet” argümanıyla itiraz edilse bile, herhangi bir fiziksel aktivitenin
söz konusu olmaması da branşın elini zayıflatıyor. Öte yandan, artırılmış gerçeklik (VR) gibi
teknolojilerin gelişerek video oyun sektörüne
girmesi, sonraki yıllarda e-sporun da “hareket”lenebileceğini gösteriyor. Öyleyse, belki de
e-sporun kabul edilmesi için teknolojinin biraz
daha ilerlemesi yeterli olacak.
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cyber cafes in early years of
this century, Turkish people have quickly adapted to
this new trend, which has
boomed across the globe. Some leading sports
clubs such as Fenerbahçe
and Beşiktaş have already made investments in
e-sports as it is closely followed by the next generation. There are a variety
of e-sports leagues for a
variety of games in Turkey.
Their number keeps rising
by day. Champions qualify
to represent Turkey as a
part of international events.
At the outset of the article, it is noted that e-sports
is unlike conventional
sports by definition. Let's
dwell on the difference:
For instance, it is argued that whether you jog
for half an hour in the morning or cover a
long distance running, it is called a sport.
However, it cannot be argued that anyone
who plays a video game plays a sport. One
cannot call a kid who sits at the computer
with a joystick playing a video game or an
employee who joins an online game on his/
her smart phone at workplace an athlete.
So, what is the difference? For comparison,
the only element (for now) that turns a video game into a sport from a leisure-time
play is competition based on a purpose and
a set of rules. So, you have to compete against others in line with a purpose and previously-established set of rules if you would
like to be an e-sports athlete. One of the reasons why people at large do not consider
e-sports a discipline is the ambiguity in its
definition. While it can be disputed based
on the argument of being a mental activity, the fact that it entails no physical activity undermines the discipline. On the other
hand, the advent of technologies such as
augmented reality (AR) to the video game
industry points to further action for e-sports
in years to come. In that case, some additional development of technology will suffice
for e-sports to be acknowledged.
ŞUBAT - FEBRUARY

79

Gusto / Gusto

Gusto / Gusto

Bariatrik Mutfak

UZAYA
TO SPACE

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. Ekibimiz;
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)
olmak üzere beş kişiden oluşuyor.

80

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
carbonhydrate 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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MOON-SHAPED
ALMOND COOKIES

BADEMLI AY KURABIYE

This is a highly practical cookie recipe with no refined sugar and egg.

25 ADET / PIECE

STAR-SHAPED
CANAPÉS

YILDIZ ŞEKILLI KANEPE

This light version is going to replace classic canapés with bread.
Feel free to make creative delicacies by different moulds.

15 ADET / PIECE

INGREDIENTS:
l 125 grams of shelled raw almond
l 6 pieces/125 grams of date
l 2 tablespoons/30 grams of
whole wheat flour
l 50 ml. of milk
l 20 grams of butter, melted
& chilled
l 1 teaspoon of cinnamon
l Coconut (for dressing)

Besin Değerleri (1 porsiyon/ 2 adet için ) :
Kalori: 95
Protein (g): 4
Karbonhidrat (g): 4

Nutritional Values (per portion/2 pieces):
Calorie: 95
Protein (gr.): 4
Carbohydrate (gr.): 4

Rafine şekersiz ve yumurtasız çok
pratik bir kurabiye tarifi.
MALZEMELER:
l 125 g kabuksuz çiğ badem
l 6 adet, 125 g Kudüs hurması
l 2 yemek kaşığı, 30 g tam buğday
unu
l 50 ml. süt
l 20 g tereyağı, eritilip soğutulmuş
l 1 çay kaşığı tarçın
l Hindistan cevizi ( süslemek için)
TARİF:
l Hurmaları suya koyup 10-15
dakika kadar bekletin.
l Bademleri mutfak robotuna
koyup un haline gelene kadar çekin
ve bir kaseye alın.
l Mutfak robotuna çekirdekleri
çıkarılmış hurmaları koyup çekin
ve üzerine un haline gelmiş
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bademleri ekleyip bütünleşene
kadar karıştırın.
l Tam buğday unu, süt, tereyağı
ve tarçını ekleyip hamur kıvamına
gelene kadar robotta karıştırmaya
devam edin.
l Hamuru hava almayacak şekilde
sarıp 15-20 dakika kadar buzluğa
atın.
l Buzluktan çıkardığınız hamuru
elinizde yuvarlayın, iki tane pişirme
kağıdı arasına alıp ince bir şekilde
açın. ( yapışmaması için elinizi biraz
unlayabilirsiniz.)
l Kalıpla kesip tepsiye yerleştirin. (
kalıbı önce una batırırsanız şekiller
kalıptan daha kolay çıkacaktır)
l Önceden ısıtılmış 180 derece
fırında 15 dakika pişirin.
l Kurabiyeler soğuduktan sonra
hindistan cevizi serpiştirip servis
tabağına alın.

RECIPE
l Soak the dates in water
and keep them in it for 10 to
15 minutes.
l Put the almonds in a food
processor to make almond
meal and then place it in a
bowl.
l Add the seedless dates into
the food processor, add the
almond meal and whisk it
until it is fully combined.
l Add the full wheat flour,
milk, butter and cinnamon
and keep blitzing it until the
dough has some consistency.
l Wrap the dough in an
air-tight wrap and keep it in
the freezer for 15 to 20 minutes.
l Take the dough out of the
freezer; roll it thinly by hand
between two baking papers.
(Flour your hands so that it
would not stick.)
l Cut it by a mould and place
the cookies in a baking tray.
(Soak the mould in flour first
so that it would be easier to
take the dough out of the
mould)
l Bake them in a pre-heated
oven at 180°C for 15 minutes.
l After they are cool, sprinkle some coconut on top to
serve.

INGREDIENTS:
l 4 large-sized red beets
l 15 slices of kasseri cheese
l ½ ripe avocado, mashed
l 1 tablespoon/50 grams of
strained yogurt
l 1 cloves of garlic, mashed
l ½ red capia pepper, chopped
to square pieces
l Salt
l Fresh mint (for dressing)

Besin Değerleri (1 porsiyon/ 2 adet için ) :
Kalori: 100
Protein (g): 6
Karbonhidrat (g): 7

Nutritional Values (per portion/2 pieces):
Calorie: 100
Protein (gr.): 6
Carbohydrate (gr.): 7

Ekmekli klasik kanepelerin yerini bu
hafif seçenekler alıyor. Farklı kalıplarla
yaratıcı lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz.
MALZEMELER:
l 4 büyük kırmızı pancar
l 15 dilim kare tost kaşar peyniri
l ½ olgun avokado, ezilmiş
l 1 yemek kaşığı, 50 g süzme yoğurt
l 1 diş sarımsak, ezilmiş
l ½ kırmızı kapya biber, küçük kareler
şeklinde doğranmış
l Tuz
l Taze nane ( süslemek için)
TARİF:
l Pancarları bir tencerede yenebilecek
yumuşaklığa gelinceye kadar haşlayın
ve kabuklarını soyun.
l 1 cm den daha az olacak incelikte
enlemesine dilimleyin ve dilimleri
yıldız şeklindeki kalıpla kesin. (Yıldız
şeklindeki pancarların bir tanesi
yaklaşık 25 g gelmektedir.)

l Kalıpla çıkarttığınız pancarların
ıslaklığını bir mutfak peçetesi yardımı
ile alın. Böylece kırmızı rengin
kaşar peynirine bulaşmasına engel
olabilirsiniz.
l Kalıbınızı yıkayıp kurulayıp kaşar
peynirlerini de kesin ve pancarların
üzerine yerleştirin.
l Avokado, süzme yoğurt, sarımsak
ve tuzu karıştırıp kanepelerin üzerine
yerleştirin.
l Kırmızı kapya biberleri en üste
avokado ezmesine dik şekilde oturtun.
l Taze nane ile süsleyip servise
hazırlayın.
*Kanepelerin malzemelerini servis
saatine çok yakın bir zamanda
birleştirmenizi öneriyoruz. Böylece
tazelikleri korunacak ve renklerin
birbirine geçmesi önlenecektir. Kalıpla
kestikten sonra artan kırmızı pancar
ve kaşar peynirlerini salatalarda
değerlendirebilirsiniz.

RECIPE
l Boil the beets in a pot until
they are soft enough, and peel
them.
l Slice them sideways to be less
than 1 cm. in thickness and cut
the pieces into a star-shaped
mould. (One star-shaped beet
weighs 25 grams)
l Dehumidify the beets, which
are extracted by a mould, with
a paper towel. This will help the
color red avoid any mix with
kasseri cheese.
l Wash and rinse your mould,
slice the kasseri cheese and place the slices on top of the beets.
l Stir the avocado, strained yogurt, garlic and salt in a bowl,
and add the batter on top of canapés.
l Place the red capia peppers
on top, vertically to the avocado
paste.
l Dress it with fresh mint to serve.
*We recommend you to combine the ingredients of canapés
right before it is time to serve
them. This will keep them fresh
and avoid rubbing off any colors. **Any red beet and kasseri
cheese left after cutting them
into moulds can be put to use
for salads.
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MANTARLI YILDIZ PIZZA

MAVI AY
SMOOTHIE BOWL
Spirulina,
mavi
ve
yeşil alglerden oluşan
mikroskobik bir yosun
türüdür.
Geçmişi
1500'lü yıllara dayanan
spirulina, geçtiğimiz yıl
Birleşmiş Milletler (BM),
Dünya Sağlık Örgütü
(WHO)
ve
Dünya
Tarım Örgütü (FAO)
tarafından çocuklar ve
yetişkinler için güvenli
ve faydalı bir besin
olarak kabul edilmiştir.
Bitkisel protein kaynağı
olmasının
yanında
yüksek D- B 12- E
vitamini,
manganez,
çinko, bakır içeriğine
sahiptir ve iyi bir
antioksidan kaynağıdır.
MALZEMELER:
l 6 yemek kaşığı, 300 g
süzme yoğurt
l 1 yerli muz
l 2 çay kaşığı spirulina
l 20 g yulaf ezmesi
l 20 g nar
l 20 g böğürtlen
l Taze nane yaprakları
(
süslemek
için)
TARİF:
l
Muzu
mutfak
robotunda ezin.
l Spirulinayı süzme
yoğurda ekleyin ve
homojen bir renk alana
kadar karıştırın.
l Ezilmiş muzu süzme
yoğurda
ekleyip
karıştırın.
l Yulafı bir tavada 3-5
dakika renk alana kadar
kavurun.
l Muzlu yoğurdu bir
kaseye alıp yulaf ezmesi,
nar, böğürtlen ve taze
nane ile süsleyip servise
hazırlayın.
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MUSHROOM
STAR-SHAPED PIZZA
This gluten-free and healthy pizza and its
starred shape will spice things up at your
table.

5 PORSIYON /
SERVINGS

INGREDIENTS:
Pizza dough
l 3 tablespoons/150 grams of strained yogurt
l 1 tea cup/70 grams of chickpea flour
l 1 egg
l 1 tablespoon/10 ml. of olive oil
l Salt
SAUCE
l 120 gram of tomato puree
l 8 to 10 leaves of basil, finely chopped
l 2 cloves of garlic, mashed
Besin Değerleri (1 porsiyon için ) :
Kalori: 160
Protein (g): 12
Karbonhidrat (g): 11.5

Glütensiz bu sağlıklı pizza lezzeti
ve yıldız şekli sofralarınıza renk
katacak.

3 PORSIYON / SERVINGS

Besin Değerleri (1 porsiyon için) :
Kalori: 130
Protein (g): 7.5
Karbonhidrat (g): 14

Nutritional Values (per portion):
Calorie: 130
Protein (gr.): 7.5
Carbohydrate (gr.): 14

BLUE MOON SMOOTHIE BOWL
Spirulina is a type of microscopic
blue & green algae. Dating back to
1500s, spirulina was acknowledged
and recommended for consumption last year as a safe and beneficial food for kids and adults by the
United Nations (UN), the World
Health Organization (WHO), and
the Food & Agriculture Organization (FAO). In addition to being a
plant-based protein source, it contains vitamin D, B, 12, E, and manganese, zinc and copper, and it is a
good source as an antioxidant.
INGREDIENTS:
l 6 tablespoons/300 grams of
strained yogurt
l 1 locally-grown banana
l 2 teaspoons of spirulina

Nutritional Values (per portion):
Calorie: 160
Protein (gr.): 12
Carbohydrate (gr.): 11.5

l 20 grams of oatmeal
l 20 grams of pomegranate
l 20 grams of blackberry
l Fresh mint leaves (for dressing)
RECIPE
l Mash the banana in a food processor.
l Add spirulina to strained yogurt
and stir it until it is homogeneous
in texture.
l Add the mashed banana to yogurt and keep stirring.
l Cook the oatmeal for 3 to 5 minutes until it is lightly brown.
l Place the banana yogurt into
a bowl, and dress it with oatmeal, pomegranate, blackberry and
fresh mint to serve.

PIZZA HAMURU:
l 3 yemek kaşığı, 150 g süzme
yoğurt
l 1 çay bardağı, 70 g nohut unu
l 1 yumurta
l 1 yemek kaşığı, 10 ml zeytinyağı
l Tuz
SOSU:
l 120 g domates püresi
l 8-10 yaprak fesleğen, çok ince
doğranmış
l 2 diş sarımsak, ezilmiş
İÇ MALZEMESI:
l 100 g mozzarella peyniri,
rendelenmiş
l 6 adet, 170 g kültür mantarı
TARİF:
l Hamur malzemelerini bir
kasede birleştirin ve yoğurun.
Bir mutfak poşetine koyup 20-25
dakika buzdolabında dinlendirin.
l Sos malzemelerini karıştırın.
l Dinlenmiş hamuru iki
adet pişirme kağıdı arasında
yaklaşık 25-30 cm çapında açın.

Üzerindeki kağıdı kaldırın.
l
Pizza
hamurunun
kenarlarından merkeze doğru 5
tane kesik atın. Merkeze kadar
inmeyin. Ortada bir daire kalacak
şekilde bırakın.
l Pizza hamuru mayalı bir
hamur olmadığı için çok kırılgan
olacaktır. Kesik attığınız yerlerin
hizasından altta kalan kağıdı bir
makasla dikkatlice kesin. Böylece
malzeme koyduktan sonra yıldız
şeklini verirken bu altta kalan
kağıtlar yardımcı olacaktır.
l Mantarlardan bir tanesi
dışında diğerlerini minik minik
doğrayın. Kalan bir mantarı
enlemesine dilimleyin.
l Sos malzemelerini karıştırın ve
kesilmiş alanlara sürün.
l Mozzarella ve minik doğranmış
mantarları yerleştirip alttaki
kağıt yardımıyla yıldızın uçlarını
birleştirin.
l Kalan sos, mozzarella ve
dilimlenmiş mantarları pizzanın
ortasına koyup önceden ısıtılmış
200 derece fırında hamurun
üzeri hafifçe kızarana kadar
pişirin.
l Taze fesleğen yaprakları ile
süsleyip servise hazırlayın.

FILLING
l 100 gr. of mozzarella, grated
l 6 pieces/170 grams of portobello mushroom
RECIPE
l Combine the dough ingredients in a bowl
and knead them. Place the dough in a plastic wrap and rest it at the fridge for 20 to 25
minutes.
l Mix the sauce ingredients.
l Roll out the dough in a diameter of 25 to
30 centimeters between two baking papers.
Remove the paper on top.
l Make 5 cuts through the edges of the
pizza dough into the center. Do not make
it to the center. Leave a circle in the heart of
the dough.
l Pizza dough will be very fragile as it contains no yeast. Cut the paper at the bottom
by scissors along where you previously
made cuts. This will give the dough a starred
shape and the paper at the bottom will help.
l Finely chop the mushrooms except for
one. Slice the remaining one sideways.
l Stir the sauce ingredients and spread the
sauce where you made the cuts.
l Place the mozzarella and finely chopped
mushrooms, and piece the edges of the
star together by means of the paper at the
bottom.
l Add the remaining sauce, mozzarella and
sliced mushrooms in the heart of pizza, and
bake it in pre-heated oven at 200 °C until it
is lightly brown.
l Dress it with fresh basil leaves to serve.
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EVRENIN EN GÜZEL
MANZARASI
İnsanoğlu dünyadaki uzun yolculuğuna başladığından bu yana
gökyüzünü ve yıldızları gözlemlemiş, aralarındaki ilişkiyi merak
etmiştir. Bugün bu merak uzayın derinliklerine yönelen uzun
yolculuklara dönüşmüştür.
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THE MOST BEAUTIFUL VIEW
OF THE UNIVERSE
Man has always observed the sky and stars and been curious
about the relation between them since the advent of the long
journey on Earth. That curiosity has now turned into longhaul travels deep into the space.
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Günümüzde uzay hakkında hiç bilmediğimiz kadar şey biliyoruz
ancak bildiklerimizle birlikte bilmediklerimiz de artıyor ve
merakımız hiç dinmiyor.

In today's world, we know more about the space than
ever before whereas what we do not know about it
keeps mounting and our curiosity never dies away.

“Houston burası Apollo 11. Penceremde Dünya
var.” Bu sözler Ay’ın yüzeyine ulaşan ilk insanları taşıyan Apollo 11’in mürettebatındaki Michael Collins’e aitti. Tarihteki çoğu insanın hayalini gerçek kılan bu ekip binlerce yıl imkânsız
görünen bir şeyi başarmış, Ay’a ayak basmıştı.
İnsanoğlu, mavi gezegen üzerindeki yolculuğunda gökyüzünün ardında uzanan sonsuz
boşluğu her daim merak etmiştir. İnsanlar, bu
merakı gidermek için türlü fedakârlıklarla gezegenimizin etraf ını incelemiş, devletler uzay
araştırmalarına büyük bütçeler yatırmıştır.
Günümüzde uzay hakkında hiç bilmediğimiz kadar şey biliyoruz ancak bildiklerimizle birlikte bilmediklerimiz de artıyor ve merakımız hiç dinmiyor. Türkiye de astronomi
alanında kapsamlı çalışmalar yapıyor ve Türkiye Uzay Ajansı gibi kurumlarla bu çalışmaları belli bir disiplin içinde gerçekleştiriyor.
Türkiye’nin haf ızası Posta ve Telgraf Teşkilatı,
bu araştırmaların ve girişimlerin unutulmaması için üzerine düşen görevi layıkıyla yerine
getiriyor, uzay çalışmalarıyla ilgili önemli olaylar veya kişiler hakkında özel pullar basıyor.
Unutmayın. Biz bu Dünya’da doğduk ancak
kimse bize bu evrende yalnız olduğumuzu
söylemedi.
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"Houston, this is Apollo 11. Out my window, I can
observe the Earth.” These words belong to Michael Collins, one of the crew members on Apollo
11 that put the very first group of people on the
Moon. The team, who made the dreams of many
people come true, landed on the Moon, doing something that had seem impossible for centuries.
As a part of the trip on the blue planet, man has
always been curious about the infinite vacuum
behind the sky. People looked into what was going on around our planet, making great sacrifices
to satisfy their curiosity, and governments spent
major budgets on space research.
In today's world, we know more about the space
than ever before whereas what we do not know
about it keeps mounting and our curiosity never
dies away. Turkey, too, engages in far-reaching initiatives about astronomy, and takes those initiatives in line with a well-disciplined structure under
the Turkish Space Agency.
The Turkish Post, which signifies the memory of Turkey, does its part to make sure
that such research and initiatives do not sink
into oblivion, and releases special space-themed stamps for major events or individuals.
Remember: We were born in this world but nobody told us we are alone in the universe.
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Talha Kabukçu

BILIM TARIHINE ADANMIŞ
BIR ÖMÜR: FUAT SEZGIN
A LIFE COMMITTED TO THE HISTORY
OF
.
SCIENCE: FUAT SEZGIN

30 Haziran 2018 yılında aramızdan ayrılan ünlü bilim
tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in akademi hikayesi, 1943
yılında mühendis olma hayaliyle geldiği İstanbul’da
başlar. Alman şarkiyatçı Hellmut Ritter’in verdiği bir
konferanstan çok etkilenen Sezgin, fikrini değiştirerek
lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi Bölümüne kaydolur. Çalışmalarına İstanbul’da devam eden Sezgin, Edebiyat Fakültesinde doçentlik tezini verir. Fakat 1960’taki askerî
darbenin ardından üniversiteden ihraç edilen 147 akademisyen arasında bulunduğu için araştırmalarına Almanya’da devam etmek zorunda kalır. İkinci doçentlik
tezini burada, Doğa Bilimleri Fakültesinde tamamlayarak Bilim Tarihi alanında çalışmalar yapmaya başlar.

90

Having passed away on 30th of June, 2018, the far-famed
science historian Prof. Fuat Sezgin has his academic life
started in Istanbul where he came in 1943 with a dream
in mind to become an engineer. Highly impressed by a
conference provided by the German orientalist Hellmut
Ritter, Mr. Sezgin changed his mind and got himself enrolled in the Department of Arabic and Persian Philology,
Faculty of Arts, Istanbul University to hold a bachelor's
degree. Mr. Sezgin, who continued to pursue his studies in
Istanbul, completed his dissertation to become an associate professor. However, he was forced to pursue studies in
Germany as he was one of 147 academics expelled from
the university in the aftermath of the military coup in 1960.
He completed his second dissertation in Germany as an

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim tarihi alanınassociate professor in the Faculty of Natural Scienda yaptığı çalışmalarının önemli bir bölümü,
ces, and took up studies in History of Science.
daha önce yazılmış eserlerin ve çalışmaların
bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. ÖzelA considerable part of Prof. Fuat Sezgin's studies
likle Arapça literatürü derleyen Sezgin, bu çaover history of science is compilation of past works
lışmaları tasnif ederek yeni araştırmalar için
and studies. With a compilation of Arabic literature
kaynak olacak yapıtlar ortaya koymuştur. Aynı
in particular, Mr. Sezgin sorted works and offered
zamanda bir araya getirdiği eserlere önsözler
new ones to serve as a reference to further studies.
yazmış, ilgili eserlerin önemini anlatan metinIn the meantime, he wrote forewords for works he
ler hazırlamıştır. Sezgin’in ortaya koyduğu külcompiled and texts to underpin the importance
liyatın 1200 cildi bulduğu göz önünde tutulurof those works. Given the fact that the complete
sa, ömrünü verdiği bu çalışmaların ne kadar
work Mr. Sezgin put together amounts to 1200 vozahmetli ve kıymetli olduğu daha iyi anlaşılır.
lumes, it is easier to imagine what a laborious and
Coğrafya,
matematik,
precious effort he exerted
astronomi, nümizmatik,
and dedicated his life to it.
müzik, felsefe, tarih gibi
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in
Facsimiles of works in vafarklı alanlarda yazılmış
en önemli eseri,
rious disciplines ranging
eserlerin tıpkıbasımları
from geography, mathemave bu konularda araştırAlmanca kaleme aldığı
ma yapmış Batılı bilim
tics and astronomy to nu“Geschichte des Arabischen
insanlarının çalışmaları
mis, music, philosophy and
Schrifttums”(Arap-İslam
da 1200 cildi bulan bu
history, and studies of Wesseri içinde yer almaktatern scientists with studies
Bilim Tarihi) adlı eserdir.
dır. Şüphesiz Fuat Sezover the aforementioned
gin’in üstün gayreti, eşidisciplines make up some of
The most importance piece
ne az rastlanır bir azmin
those 1200 volumes. Beyond
göstergesidir.
any doubt, Fuat Sezgin's
of Prof. Fuat Sezgin's works
outstanding effort is a taken
is called Geschichte des
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in
of determination beyond
en önemli eseri, Almancomparison.
Arabischen Schrifttums
ca kaleme aldığı “Gesc(Arab-Islamic History of
hichte des Arabischen
The most importance pieSchrifttums”(Arap-İslam
ce of Prof. Fuat Sezgin's
Science).
Bilim Tarihi) adlı eserdir.
works is called Geschichte
Bu çalışmanın ilk iki cildes Arabischen Schrifttums
dinde; Kur’an bilimleri,
(Arab-Islamic History of
hadis, tarih, fıkıh, kelam,
Science). Addressing Qur'an
tasavvuf ve edebiyat ile şiiri ele alan Sezgin,
sciences, hadiths, history, fiqh, kalam, Sufism, literadevam eden ciltlerde İslam bilim tarihinde
ture and poetry as a part of the first two volumes of
tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya,
the work, Mr. Sezgin studies natural sciences such as
kimya, botanik, ziraat, matematik, astronomi,
medicine, pharmacology, zoology, veterinary mediastroloji, meteoroloji gibi doğa bilimlerini incine, alchemy, chemistry, botany, agriculture, matcelemiştir.
hematics, astronomy, astrology and meteorology in
Islamic history of science for the remaining volumes.
1978 yılında Kral Faysal Ödülü’nü kazanan
Sezgin, 1982 yılında Johann Wolfgang GoAwarded the King Faisal Prize in 1978, Mr. Sezgin
ethe Üniversitesine bağlı olan Institut für
founded Institutfür Geschichte der Arabisch-IslaGeschichte der Arabisch-Islamischen Wismischen Wissenschaften (Institute of the History of
senschaften´ı (Arap-İslam Bilimler Tarihi
Arab-Islamic Science) in 1982 in affiliation to Johann
Enstitüsü) kurmuştur. Frankfurt’taki bu müWolfgang Goethe University. In the museum located in Frankfurt, he began to display more than 700
zede, İslam tarihinde kullanılan 700’den fazla
scientific instruments and model vehicles referred in
bilimsel aleti ve kaynaklarda belirtilen araçlasources. The Library of History of Sciences, which he
rın modellerini sergilemeye başlamıştır. Aynı
binada kurduğu Bilimler Tarihi Kütüphanefounded in the same premises, houses nearly 45.000
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sinde ise yaklaşık 45.000 cilt eser bulunmaktadır.
Bu müzenin bir benzerini Türkiye’de kurmak için
çalışmalara başlayan Prof. Dr. Sezgin, 25 Mayıs
2008 tarihinde Gülhane Parkı’nda açılan İslam
Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesiyle bu büyük hayali gerçekleştirmiştir. İslam Bilim Tarihi alanında
kurulan bu ilk müzenin 3500 metrekarelik sergi
alanında 570 adet model koleksiyonu, aletler, cihaz kopyaları ve maketler sergileniyor. Fuat Sezgin’in 50 yılı aşkın süredir yaptığı çalışmaların bir
ürünü olan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde sergilenen aletler, kaynaklardaki bilgiler
esas alınarak modellenmiş. Ziyaretçiler bu sayede yüzyıllar önce yapılan bilimsel faaliyetlerin
hangi alanlarda hangi araçlarla yürütüldüğünü
görüyor.
Yolunuz Gülhane’ye düşerse, surlardan içeri giren
rüzgâra kendinizi bırakarak İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne uğrayabilir, ömrünü bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anarak geride
bıraktığımız yüzyılları gezip görebilirsiniz.
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volumes of works. Having kicked off efforts to found a similar museum in Turkey, Prof. Sezgin made his big dream come true, launching Istanbul Museum of the History
of Science and Technology in Islam on 25th of My, 2008.
3500 square-meter exhibition ground of the museum,
which is a first of its kind in History of Science in Islam,
display 570 model collections, instruments, copies of devices and models. Istanbul Museum of the History of Science and Technology in Islam, which is a pivotal output of
Fuat Sezgin's studies and efforts that span more than fifty
years, helps visitors gain insight into how scientific studies
were carried out, what disciplines people pursued and
what instruments they put to use for them throughout
the centuries thanks to instruments modeled based on
information available in original sources.
If you happen to pass by Gülhane, let yourself to the rhythm
of the wind that penetrates into the fortification walls, and
pay a visit to Istanbul Museum of the History of Science and
Technology in Islam to cherish the memory of Prof. Fuat
Sezgin who dedicated his entire life to history of science,
and take a tour through the centuries we left behind.
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PATATES YARAYA MERHEM OLUYOR
POTATOES GOOD FOR WOUNDS
Eğer bir böcek tarafından ısırıldıysanız ve ısırılan bölgede
yara oluştuysa, bir patatesi ikiye bölerek yaranızın üzerine
koyun. Yaranın kaşıntısı azalacak ve buradaki kırmızılık
yok olacaktır.
If you are bitten by an insect and if that causes a
wound, cut a potato into two and rub it over the
wound. The itchy sensation on the wound will fade
away and the rash will disappear.

KIYAFETLERINIZ
PARFÜM KOKSUN

Parfümü bitmiş küçük parfüm şişelerini atmaya kıyamıyorsanız onları ağzı
açık bir şekilde kıyafet dolabınıza koyabilirsiniz. Böylece parfüm kokusu
giysilerinize sinecektir.

MAKE YOUR
CLOTHES PERFUMED

If you cannot spare small-sized perfume bottles that run out, you can
keep them in your closet with the lid open. The perfume will permeate
your clothes.

SOĞAN VE SARIMSAK
KOKUSU

KURUYAN OJELERINIZE ÇÖZÜM
A SOLUTION FOR DRIED OUT
NAIL POLIS
Tam tırnağınıza sürmek üzereyken çok
sevdiğiniz ojenizin kuruduğunu mu fark
ettiniz? Telaşlanmanıza gerek yok. İçine az
miktarda aseton dökerseniz ojeniz akışkan
hâline geri dönecektir.

Does your favorite nail polish dry out as you
are about to apply it on your nails? No need
to worry about it. If you put a little bit of nail
polish remover into it, it will be fluid.

ODANIZ GÜZEL KOKUYLA
AYDINLANSIN
LET YOUR ROOM GET
REFRESHED WITH FRAGRANCE
Lambalarınızın üzerine biraz koku veya vanilya
sürerseniz lambalarınızı yaktığınızda etrafa
mis gibi bir koku yayılacaktır.
(Not: Fazla sürmemelisiniz.)
If you put some fragrance or vanilla on your
lamps, they will release a fragrant smell.
(Note: You should not apply it too much)

ONION AND GARLIC SMELL
Soğan ve sarımsak kestikten sonra ellerinizde
kalan rahatsız edici kokuları yok etmek
artık daha kolay. Bıçağı yıkarken ellerinizi
bıçağın metal kısmına birkaç kez sürüp suda
duruladığınızda kötü kokudan eser kalmadığını
göreceksiniz.
It is easier now to get rid of that repugnant
smell released after cutting an onion or a
garlic. Rub your hands for a few times over the
metal as you wash the knife and rinse them in
water, the foul smell will go away.
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BIÇAĞINIZ EKMEĞI KESMIYORSA
IF A KNIFE DOES NOT CUT A BREAD
Bıçağı sıcak suyun içinde bir süre kaynattıktan sonra
kullanın. Bıçağın ekmeği düzgün bir şekilde kestiğini
göreceksiniz.
Use the knife after boiling it in hot water for a while.
You'll see how the knife makes a straight cut.
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Bertan
Kodamanoğlu
BULMACA
CROSSWORD

Resimdeki
yitirdiğimiz
usta
tiyatrocu

Hastalıklı,
sakat

Balıkesir'de
turizm
beldesi

Karşıt, ters

Türler,
çeşitler

İri çiçekli süs
bitkisi

Tenha

El içi ile
vuruş

SUDOKU

Geç karşıtı

Sakırga

Yabancı

KOLAY
3

Norveç'in
başkenti

Süslü başlık

Yanardağ

Hadise

Kanaat

2

Kazara

Kraliçe

3

Sivilce

Bir şeyin
taslağı

Dâhi

Eksi uç

Damla
hastalığı

Bir tür saha
oyunu

8

Göreceli

Etkisiz

Posta kutusu
(kısa)

Romanya
para birimi

Bir iç
organımız

İşaret

Kaide
Genel
Kutup'ta
yaşayan bir
halk

Bir kömür
cinsi

Kimsesiz

Kaba yün
kumaş

Möble
Yumuşak
başlı, itaat
eden

4

Dağ geçidi

7
6

Temas
Umulmayan
iyi davranış

9

Faiz
Özen
Avrupa Yayın
Birliği

İlaç, merhem

1

5

Tehlikeli bir
cins ayı

Somurtkan

Ruh

1
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YILDIZ KENTER

Bir çeşit
zamk

2

3

4

9 6
2

7
6

6
7
1

5 2
3

5
9
8
8

3
6 9

2 3

3
9

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

3
3

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

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

1 5
4

7

4

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

7

2
6 7 2
4

6
5

3
1
4
8

SOLUTIONS

Geçmişte

Yemişlerin
yenilen
bölümü

5

HARD

ÇÖZÜMLER
Avanak

Bir ağırlık
ölçü birimi

4
9 2

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

7
3 1

Değişiklikler
Afrika'da
ülke

1

3
9
Arkası
kesilmeyen
kalabalık
öbekler

Tek hücreli
canlı türü

Ton Balığı

Kumandan,
amir

Sosyal
Güvenlik
Kurumu

ZOR

MEDIUM

8

Kuyruklu bir
maymun
cinsi
Afrika'da bir
ülke

ORTA

EASY

Acaba
Bir nota

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

5

6

7

8

9

A
Z
A
Y I L D I Z K
S İ
T2 A Ç
O S L O
M A
I
L İ B Y
E Z K A Z A
A Y A K L
G U T
F
E
M O B4 İ L Y
M U T İ
İ
M
K O N T9
N İ J E R Y A
E S K İ D
O N S
İ T İ
E T E N
L5
E1 M
B O Z A
A B U S
T
E
T E B

E
E
E N T E R
V O L K A
K A8 K
E C
A
A K N E
N Ö T R
P
I K
İ M
E S K İ M
A
G7 E D İ
B A K T E R
A K
I
E N
N A
A K
Y I
İ N
L İ G A

K
E
N
E3
K
R
O
K
İ6

T

3
6
5
8
2
7
4
1
9

2
4
7
6
9
1
8
5
3

9
1
8
4
5
3
6
2
7

1
9
4
7
6
2
3
8
5

8
7
3
9
4
5
2
6
1

6
5
2
1
3
8
7
9
4

5
2
6
3
1
4
9
7
8

7
3
1
2
8
9
5
4
6

4
8
9
5
7
6
1
3
2

8
7
5
4
2
3
9
1
6

6
9
3
1
7
8
2
4
5

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

2
6
9
3
4
5
1
8
7

1
3
4
9
8
7
6
5
2

7
4
8
5
1
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3
6
9

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

1
2
9
4
3
6
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8
7

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

2
6
1
8
4
3
7
9
5
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