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2022’yi Yeni  
Hedeflerle Karşılıyoruz…

We Welcome  
2022 with New Goals...

S
un
uş

Fo
re

w
or

d 

Adil KARAISMAILOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure

Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın li-
derliğinde, millî kalkınma hedefiyle büyük mesafeleri kat 
ediyor ve milletimizin refahını artıran projelerimize hız 
kesmeden devam ediyoruz. Ülkemizin ulaştırma ve ileti-
şim altyapısını hızla geliştiren Bakanlığımız, 2021 yılında 
da çok önemli projeleri hayata geçirdi. 2022 yılını ise yeni 
hedeflerimizle ve ilk günkü heyecanımızla karşılıyoruz.

2022 yılında da her zaman olduğu gibi yatırımlarımıza 
devam edecek ve pek çok hizmeti milletimizle buluştu-
racağız. İletişim ve haberleşmede tüm yenilikleri mille-
timizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyor, 
gençlerin her türlü veriye daha hızlı ve sağlıklı şekilde 
ulaşabilmesi adına iki önemli yatırımımızı Uzay Vatan’la 
buluşturduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Çok kısa süre 
önce, 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete aldığımız TÜRK-
SAT 5A’nın heyecanı sürerken, 19 Aralık 2021 tarihinde 
üretimini tamamlayarak uzaya gönderdiğimiz TÜRKSAT 
5B’yi de bu heyecana ortak ettik. Türkiye’nin en büyük 
Ar-Ge projelerinden biri olan Yerli Haberleşme Uydusu 
TÜRKSAT 6A üzerindeki çalışmalarımızı 2022 yılında sür-
dürecek ve bu uydumuzu da 2023 yılında Uzay Vatan’a 
uğurlayacağız. 

Haberleşme sektöründe attığımız adımlara havacılık 
sektöründe de devam ediyoruz. 2022 yılının ilk çeyreği ta-
mamlanmadan Rize – Artvin Havalimanı’nı hizmete aça-
cağız. Çukurova Havalimanı’nı tamamlayarak vatandaş-
larımızın kullanımına sunacağız. Tüm bunların yanında 
milletimiz adına büyük değer verdiğimiz projelerimizden 
1915 Çanakkale Köprüsü’nü, büyük zaferimizin 107. yılında 
tamamlayacak ve Asya’yı Avrupa’ya bir kez daha bağla-
yacağız.

İletişim ve ulaşım sistemlerinde sağladığımız kolaylıklar 
vatandaşlarımıza hem yakıt hem zaman tasarrufu olarak 
geri dönerken çok daha emniyetli ve konforlu bir ulaşımı 
da mümkün kılıyor. Ayrıca karbon emisyonunu azaltarak 
da çevreye olumlu katkı sağlıyor. Avrupa’yı 2050 yılında 
‘iklim nötr’ ilk kıta hâline getirmeyi hedefleyen ‘Yeşil Mu-
tabakat’a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı’mız 
çerçevesindeki çalışmalarımıza devam ediyor; sürdürü-
lebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil denizcilik ve yeşil liman 
uygulamaları ile demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi-
ni hedefliyoruz. Bir diğer önemli önceliğimiz de yakıt tü-
ketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılması amacıyla 
mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaştırılması. E-Tebli-
gat uygulamasıyla ciddi oranda kâğıt tasarrufu sağlayan 
ve milyonlarca ağacın kesilmesini önleyen PTT Ailesi’nin 
2021 yılı içinde çevreci uygulamalarına bir yenisini ekle-
yerek gönderi taşıma işlemlerinde e-skuter kullanımına 
başlamasından memnuniyet duyduğumu ayrıca ifade 
ediyor ve PTT Ailesi’ne teşekkür ediyorum.

Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” öğüdünü 
aklından çıkarmayan hükûmetimiz, 2022 yılında da mil-
letimizin hizmetinde olacak ve vatandaşlarımızın hayat 
standartlarını yükseltmek için var gücüyle çalışmalarına 
devam edecek. Birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü zor-
luğun üstesinden gelerek çok daha aydınlık yarınlara hep 
birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle 2022 yılının ülkemize başta sağlık, huzur ve 
mutluluk getirmesini temenni ediyor; PTT Ailesi’nin ve 
tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum.

Under the leadership of H.E. President Recep Tayyip Er-
doğan, we have made significant progress toward achiev-
ing our national growth objectives and sustaining our 
programs aimed at enhancing our nation's welfare. Our 
Ministry, which has been a driving force in the rapid de-
velopment of our country's transportation and commu-
nication infrastructure, also completed significant proj-
ects in 2021. And now, we are looking ahead to 2022 with 
fresh ambitions and a reinvigorated sense of purpose.  

As always, we intend to bolster our 2022 agenda with 
significant investments and provide numerous oppor-
tunities for our folks. We are making a great effort to 
help our people access all novel developments in the 
field of communication, and in this regard, I would like 
to emphasize that we made two remarkable invest-
ments within the framework of Space Homeland in 
an attempt to allow our younger generations to access 
data faster and more accurately. On the one hand, we 
are still excited about the TURKSAT 5A communication 
satellite that we launched into orbit on June 28, 2021; 
on the other hand, we are multiplying our excitement 
and pride with the launch of another communication 
satellite, TURKSAT 5B, that we completed the manufac-
turing process and launched into space on December 
19, 2021. In 2022, we will continue activities on TURK-
SAT 6A, another National Communication Satellite and 
one of Türkiye's largest R&D projects, and we plan to 
deploy this satellite into our Space Homeland in 2023.  

Aside from the communication sector, we are starting 
projects in the aviation industry. Rize - Artvin Airport will be 
operational by the first quarter of 2022. We will also make 
Çukurova Airport available to our people. In addition, by 
the 107th year of our magnificent victory, we will complete 
the 1915 Çanakkale Bridge, one of our most precious proj-
ects for our nation, and it will reconnect Asia and Europe. 

Due to the sheer advancements that we provide, our citi-
zens can now enjoy fuel and time savings, as well as a saf-
er and more comfortable transportation experience. Fur-
thermore, such facilities contribute to the environment 

by reducing carbon dioxide emissions. We carry on our 
work within the framework of the National Green Rec-
onciliation, Action Plan for "Green Reconciliation" aimed 
at making Europe the first "climate neutral" continent 
by 2050, and we aim to develop railway transportation 
through sustainable and smart transportation, green 
marine and green harbor implementations. Additionally, 
we plan to extend micro movement instruments to re-
duce fuel consumption and carbon dioxide emissions. 
Additionally, I would like to express my gratitude to Turk-
ish Post (PTT) for its e-scooter implementation, which it 
initiated for shipping operations within 2021 with a novel 
environmentally friendly approach, as well as its E-No-
tification implementation which allows for significant 
reductions in paper consumption and the saving of mil-
lions of trees.

Following Şeyh Edebali's advice to "sustain the nation, 
sustain the state," our government will continue to serve 
our citizens and work to raise their living standards in 
2022. I believe that by remaining united and together, we 
will be able to overcome all adversities and look forward 
to a brighter future. I hope 2022 brings our state health, 
peace, and happiness, and I wish Turkish Post (PTT) and 
our people a happy new year.
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2022’de Yeni Başarılar 
Bizi Bekliyor!

New Achievements 
Await Us in 2022!

Yılın son günleri, birçok duygunun iç içe geçtiği, he-
men herkes tarafından heyecanla karşılanan özel 
günlerdir. Bir yandan zamanın nasıl hızla geçtiğinin 
farkına varırken diğer yandan içimizde yeni başlan-
gıçların, hayatımızla ilgili verdiğimiz yeni kararla-
rın ve elbette yeni umutların mutluluğunu yaşarız. 
2022’yi de işte bu güzel hislerle karşılıyoruz.

PTT Ailesi olarak bizler de aynı duyguları paylaşıyor, 
üstlendiğimiz görevleri tarihimize yakışır biçimde 
yerine getirmenin gururunu taşıyoruz. Kurulduğu-
muz günden beri hizmetlerimizle vatandaşlarımı-
zın hayatını kolaylaştırırken; doğal afet, savaş, salgın 
hastalık gibi zorlu koşullarda milletimizin yanında 
olduk, olmaya da devam ediyoruz.

2021 yılında da yurt içinde ve yurt dışında faaliyet 
gösterdiğimiz tüm sektörlerde önemli adımlar at-
tık. 45 bin çalışma arkadaşımızla, 5 bin iş yerimizle 
ve 10 bin aracımızla hizmetlerimizi en etkin şekilde, 
ülkemizin her yerine ulaştırdık. Teknolojiyi yakından 
takip ederek sunduğumuz hizmetleri inovatif bir 
yaklaşımla sürekli geliştirdik.  Ülkemize ve dünyaya 
duyduğumuz sorumluluğu çalışmalarımıza yansıt-
tık. Daha çevreci, daha temiz ve daha yaşanabilir ya-
rınlar için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan 
taşıtları filomuza ekledik. Yeşil Lojistik kavramını 
gündemimize alarak, karbon ayak izimizi azaltacak 
faaliyetleri hayata geçirdik.

The final days of the year are days when numerous 
emotions are intertwined and welcomed with excite-
ment by everyone.  On the one hand, we are aware of 
how quickly time has passed; on the other hand, we 
are excited about new beginnings, new life decisions, 
and new hopes. We greet 2022 with those beautiful 
feelings.

As Turkish Post Family, we hold the same feelings 
and feel proud of accomplishing our missions arising 
from our rooted history. We have been facilitating 
our people's lives through our services and support-
ing and providing the necessary aid to them in times 
of challenge, including natural disasters, wars, and 
pandemics, since our foundation.

We conducted remarkable actions in both national 
and international areas where we were active through-
out 2021. We provided our services across our country 
in the most efficient manner possible with the help of 
our 45 thousand colleagues, 5 thousand workplaces as 
well as 10 thousand business vehicles. We kept a close 
watch on the latest technology and developed our ser-
vices with an innovative approach.  We fulfilled our na-
tional and global responsibilities through our activities 
and services. We included vehicles that use renewable 
energy sources to our fleet for a more environmentally 
friendly, cleaner, and more livable future. We elevated 
the concept of green logistics to the top of our priority, 

Ülkemizde yürüttüğümüz faaliyetlerle yetinmeye-
rek yönümüzü dünyaya çevirdik. Posta hizmetle-
ri kapsamında vatandaşlarımıza fayda sağlayacak 
uluslararası anlaşmalar imzaladık. Bunun yanında 
sektörümüzün çatı kuruluşu olan Dünya Posta Bir-
liği içerisindeki aktif rolümüzü sürdürerek küresel 
ölçüde yürütülen posta stratejilerine katkı sağladık. 
Gerek sahada yürüttüğümüz operasyonlarımızda 
gerekse idari faaliyetlerimizde, ülkemizi en iyi şekil-
de temsil etmenin gururunu yaşadık.

Şimdi dolu dolu geçen 2021’i geride bırakırken, 2022 
yılının sunacağı fırsatları en iyi şekilde değerlendi-
rerek yepyeni başarılara imza atacağımıza yürekten 
inanıyorum. Yeni yılın ülkemize ve milletimize sağlık, 
mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.

we made steps to lower our carbon footprints.
We did not confine ourselves to national efforts but 
instead turned our attention to global projects. We 
signed international contracts within the framework 
of postal services in order to make a significant con-
tribution to our citizens. Additionally, we contributed 
to the postal strategies carried out on a global scale 
by maintaining our active role in the Universal Post-
al Union, an international umbrella organization for 
our industry.  We enjoyed the pride of representing 
our country as required both in our operations in the 
field and in administrative implementations as well.

Now that we have completed 2021, we are looking 
forward to taking advantage of the new opportuni-
ties that 2022 will bring us, and I am confident that 
we will enrich this new year with a great deal of suc-
cess. I wish our country and nation a new year full of 
health, happiness, and peace.
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AKM, which has been the cen-
ter of our cultural and artistic 
life since April 12, 1969, began a 
new season for the first time on 
October 29, 2021, with the opera 
"Sinan", and welcomed art lovers 
once again after long and meti-
culous renovation. The opera "Si-
nan", whose libretto was written 
by Bertan Rona and composed 
by Hasan Uçarsu, based on Halit 
Refiğ’s screenplay "Koca Sinan", 
was staged in the red opera hall, 
the most striking structure of the 
AKM building, covered with 15 
thousand ceramic pieces. Hos-
ting many domestic and inter-
national artists and communities 
with events such as opera, ballet, 
theatre, concerts and workshops, 
AKM once again takes the pulse 
of art. AKM, inaugurated by H.E 
President Recep Tayyip Erdogan, 
will be the address of culture and 
art today, as it was in the past, 

with an opera hall with a capacity 
of 2040, a theater with a capacity 
of 802, a gallery of 440 square 
meters and a multi-purpose hall 
larger than 600 square meters. 
You should definitely visit AKM 
if you want to witness different 
and prestigious cultural and ar-
tistic events on-site.     

Atatürk Cultural  
Center (AKM) / İstanbul

Renk Kitabı (2017) 
– Emine Gürsoy 
Naskali

Atatürk Kültür 
Merkezi (AKM)
İstanbul

Renk Kitabı (2017) 
Emine Gürsoy 
Naskali

MÜZE / MUSEUM

•

KİTAP / BOOK

• Renk Kitabı published in 2017, 
edited by Emine Gürsoy Naskali, 
and contributed by many rese-
archers and authors with their 
texts contains thirteen articles. 
Names such as Esma Küçük, 
Nesrin Bayraktan, Koray Üstün, 
Nevzat Çağlar, Yasemin Çürük 
aimed to determine the cultural 
accumulation in the context of 
the concept of "color" by contri-
buting with their texts. The book 
makes the reader partner with 
the adventure of colors in Tur-
kish language and culture. The 
book with interesting titles such 
as “Is a color just a color, how 

and why did the word that 
gives its name to this color 
emerge, what is the place of 
colors in our semantic world? 
What do the colors refer to in 
the names given to animals, 
plants, and people?", exami-
nes the colors taking part in 
proverbs, idioms, mythology, 
and literary works. It extends 
from the codes of colors to 
the poems of Orhan Veli. The 
blue of a sky and the red of 
a carnation await you in this 
book that you will read with 
pleasure.    

Kültür&Sanat / Culture&Art Kültür&Sanat / Culture&Art
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12 Nisan 1969’dan itibaren kültür 
ve sanat hayatımızın merkezi 
konumunda olan AKM, uzun ve 
özenli bir yenileşme çalışması-
nın ardından 29 Ekim 2021’de 
“Sinan” operası ile ilk kez per-
delerini açarak yeniden sanat-
severlerle buluştu. Librettosunu 
Halit Refiğ’in “Koca Sinan” adlı 
senaryosundan hareketle Ber-
tan Rona’nın yazdığı ve Hasan 
Uçarsu’nun bestelediği “Sinan” 
operası -15 bin seramik parça-
sıyla kaplı ve AKM binasının en 
dikkat çeken yapısı olan- kırmı-
zı opera salonunda sahnelendi. 
Opera, bale, tiyatro, konser ve 
atölyeler gibi etkinliklerle yurt 
içinden ve yurt dışından pek 
çok sanatçı ve topluluğu ağır-
layan AKM, yeniden sanatın 
nabzını tutuyor. Cumhurbaşka-
nı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açılışını yaptığı AKM; 2040 kişilik 
opera salonu, 802 kişilik tiyatro 
salonu, 440 metrekarelik gale-

2017 yılında yayımlanan, Emi-
ne Gürsoy Naskali’nin edi-
törlüğünü yaptığı, pek çok 
araştırmacı ve yazarın metin-
leriyle katkı sunduğu Renk 
Kitabı’nda on üç makale yer 
almaktadır. Esma Küçük, Nes-
rin Bayraktan, Koray Üstün, 
Nevzat Çağlar, Yasemin Çürük 
gibi isimler metinleriyle katkı-
da bulunarak “renk” kavramı 
bağlamındaki kültürel biriki-
min tespit edilmesini amaçla-
mışlardır. Kitap okuyucusunu 
renklerin Türk dili ve kültü-
ründeki serüvenine ortak et-
mektedir. “Bir renk öylesine 

risi ve 600 metrekareden büyük 
çok amaçlı salonu ile geçmişte 
olduğu gibi bugün de kültür ve 
sanatın adresi olacak. Siz de bir-
birinden farklı ve prestijli kültür 
ve sanat etkinliklerine yerinde 
şahit olmak istiyorsanız AKM’yi 
mutlaka ziyaret etmelisiniz.    

bir renk midir, bu renge adı-
nı veren sözcük nasıl ve niçin 
ortaya çıkmıştır, renklerin an-
lam dünyamızdaki yeri nedir? 
Hayvan, bitki ve kişilere veri-
len adlarda renkler neyi ifade 
eder?” gibi ilgi çekici başlıkla-
rın bulunduğu kitap; renkle-
rin atasözü, deyim, mitoloji ve 
edebî eserlerde de yer alışını 
irdelemektedir; renklerin şif-
relerinden Orhan Veli’nin şi-
irlerine uzanmaktadır. Keyifle 
okuyacağınız bu kitapta sizi, 
bir göğün mavisi, bir karanfilin 
kırmızısı beklemektedir.    



Renkli bir evrenin kapıları bu 
filmle beraber açılıyor. “Büyük 
Budapeşte Oteli”, görüntü-
sünden kostümlerine, çekim 
mekânlarından müziklerine 
kadar izleyiciyi canlı bir dün-
yaya buyur ediyor. Wes Ander-
son’ın en önemli f ilmlerinden 
olan “Büyük Budapeşte Ote-
li”; 20. yüzyılın başlarında, Av-
rupa’nın hayalî bir şehri olan 
Zubrowka’da geçiyor. Masalsı 
ve özgün hikâyesiyle izleyiciyi 
içine alan filmde, otelin müş-
terilerinden sorumlu Gustave 
H. ve komisi Zero Mustafa’nın 
eğlenceli hikâyesi anlatılmak-
tadır. İkilinin macerası seyir-
ciye aktarılırken bir yandan 
da dışarıda bir çağ değişiyor. 
Ralph Fiennes, Bill Murray, 
Adrien Brody, Edward Norton 
ve Owen Wilson gibi zengin 
bir oyuncu kadrosuna sahip 
film; baştan sona kaliteli ya-

Üç bölümlük bir mini dizi olan 
David Attenborough ile “Yaşa-
mın Renkleri” belgeseli, 2021 
yılı içinde bir dijital platformda 
izleyicinin beğenisine sunuldu. 
Hayvanların hayatta kalmak 
için renkleri nasıl kullandığını 
anlatan dizide şu ana kadar 
üç bölüm yayımlandı: “Renk-
leri Görmek”, “Renklerde Sak-
lanmak”, “Renklerin Peşinde”. 
Doğayı ve hayvanları yeni bir 
bakış açısıyla ele alan belge-
selde Kosta Rika’dan Kuzey 
İskoçya’ya, Attenborough’un 

pımıyla Oscar, BAFTA ve Altın 
Küre’de sayısız ödül alırken 
pek çok ödüle de aday göste-
rilmiştir. Yılbaşında bol renkli, 
eğlenceli, müzikli bir f ilm izle-
mek istiyorsanız işte “Büyük 
Budapeşte Oteli”!  

etkileyici anlatımıyla sürük-
leniyorsunuz. Kullanılan özel 
kamera teknolojisi de bu yol-
culukta size oldukça yardım 
ediyor. Görüntülerin benzer-
sizliği sayesinde insan gözüy-
le görülemeyen renklerin ve 
detayların dünyasını keşfe-
debiliyorsunuz. Bir kelebeğin 
kanatlarında yer alan sihirli, 
mor ötesi sinyallerden, Bengal 
kaplanının postundaki çizilerin 
şaşırtıcılığına kadar keyifli bir 
yolculuğa çıkmak isterseniz bu 
mini diziyi izleyebilirsiniz. 

The Grand Budapest 
Hotel (2014)  
Wes Anderson

Life In Color with David 
Attenborough(2021) 
David Attenborough

Büyük Budapeşte 
Oteli (2014) 
Wes Anderson

David Attenborough 
ile Yaşamın 
Renkleri (2021)  
David Attenborough

FİLM / MOVIE

•

BELGESEL / DOCUMENTARY

• The three-part mini-series 
"Life in Color" with David At-
tenborough series was offered 
on a digital platform in 2021. 
Three episodes have been re-
leased so far in the series whi-
ch tells how animals use colors 
to survive: “Seeing in Color”, 
“Hiding in Color”, “Chasing 
Color”. In the documentary 
which addresses nature and 
animals with a new perspe-
ctive, you are dragged from 
Costa Rica to Highlands with 
impressive narration of Atten-

borough. The special came-
ra technology also helps you 
a lot in this journey. You can 
discover the world of colors 
and details that cannot be 
seen with the human eye 
thanks to the uniqueness of 
the images. You can watch 
this mini-series if you want to 
set out on a pleasant journey 
from the magical, ultraviolet 
signals on the wings of a but-
terfly to the wonderfulness 
of the lines on the fur of the 
Bengal tiger. 
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Doors of a colorful universe open 
with this movie. The “Grand Buda-
pest Hotel” welcomes the audien-
ce into a vivid world, from its looks 
to its costumes, from its movie 
shooting locations to its soundt-
rack. “The Grand Budapest Ho-
tel”, one of Wes Anderson's most 
important films, takes place in 
Zubrowka which is a fictional city 
in Europe at the beginning of the 
20th century. In the movie which 
impresses the audience with its 
epic and original story, the enter-
taining story of Gustave H., who is 
responsible for the hotel's custo-
mers, and Zero Mustafa, his bel-
lboy is depicted. An era is chan-
ging outside while the adventure 
of the duo is conveyed to the au-
dience. The movie has a rich cas-
ting having actors such as Ralph 
Fiennes, Bill Murray, Adrien Brody, 
Edward Norton, and Owen Wil-
son. While receiving numerous 

awards at Oscar, BAFTA, and Gol-
den Globes with its quality pro-
duction from beginning to the 
end, it also has been nominated 
for many awards. If you want to 
watch a colorful, fun, and musical 
movie on New Year's Day, here is 
the “Grand Budapest Hotel”!  



Dünyada 130’dan fazla şehir-
de 8 milyon insana dokunmuş 
olan “Karanlıkta Diyalog”, 20 
Aralık 2013’te İstanbul Gayret-
tepe Metro İstasyonu’nda açıl-
dı. Aslında bir müze olmaktan 
çok empati kurma alanı olan 
“Karanlıkta Diyalog”, görme 
duyunuz yerine farklı duyu-
larınızı kullanabilmenizi ve 
böylelikle görme engelliler ile 
aynı hisleri paylaşmanızı sağ-
lamayı amaçlıyor. Tamamen 
karanlık bir ortamda, görme 
duyunuzun ve algınızın en aza 
indiği bu yerde, size görme 
engelli bir rehber eşlik ediyor. 
60 dakikadan ve 6 aşamadan 
oluşan deneyimde, parkurlar 
ziyaretçilerini bekliyor. Bir gör-
me engellinin yaşamı boyun-
ca hangi zorluklarla karşılaş-
tığını deneyimleyebileceğiniz 
bu yerde, etrafınızdaki engelli 
kişilerin hayatlarını anlayabili-
yor ve saygı duyabiliyorsunuz. 
Eğer diyalog varsa karanlık ve 

engel yoktur anlayışıyla hareket 
eden bu deneyime siz de ortak 
olabilirsiniz. Burayı ziyaret ettik-
ten sonra hayata farklı bir açıdan 
bakacağınızdan hiç kuşkunuz 
olmasın.  

Being visited by 8 million people 
in more than 130 cities around the 
world, "Dialogue in the Dark" was 
opened on 20 December 2013 at 
İstanbul Gayrettepe Metro Station. 
"Dialogue in the Dark", which is ac-
tually a space for establishing em-
pathy rather than being a museum, 
aims to enable you to use your diffe-
rent senses instead of your eyesight, 
and in this way, to share the same 
feelings with the visually disabled. 
You are accompanied by a visually 
disabled guide in this place where 
your eyesight and perception are 
minimized in a completely dark en-
vironment. The parkours await their 
visitors in the experience consisting 
of 60 minutes and 6 stages. In this 
place where you can experience 
the difficulties faced by a visually 
disabled person throughout his life, 
you can understand and respect 
the lives of people with disabilities 
around you. You can be a partner in 
this experience, which acts with the 
understanding of "if there is a dialo-

gue, there is no darkness and there 
are no obstacles". There is no dou-
bt that you will perceive the life in 
a different perspective after visiting 
this place.  

Düş Suda

Dialog in the Dark

Düş Suda

Karanlıkta  
Diyalog

SERGİ / EXHIBITION

•

MÜZE / MUSEUM

•
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Perili Köşk’te açılan ve küratör-
lüğünü Dr. Necmi Sönmez’in 
yaptığı, Edip Cansever’in aynı 
adlı 10 bölümlük şiirinden yola 
çıkılarak kurgulanan “Düş 
Suda” sergisi, sanal ortamda 
meraklılarıyla buluşuyor. Bo-
ğaz’ın kıyısında bir su yoluna 
eşlik eden Perili Köşk, dalga ve 
ışık oyunlarıyla bir diyalog ku-
rarken içindeki sanat eserleri 
de su ile imge arasında benzer 
bir ilişkiyi oluşturuyor. Bu an-
lamda şiir niteliğinde bir sanat 
deneyimi sunan “Düş Suda”; 

The exhibition, "Düş Suda", cu-
rated by Dr. Necmi Sönmez, 
based on Edip Cansever's 10-
part poem of the same name, 
meets with its enthusiasts 
in a virtual environment. Ac-
companying a waterway on 
the shore of the Bosphorus, 
while Perili Köşk establishes a 
dialogue with waves and play 
of lights, the artworks inside 
create a similar relationship 
between water and image. In 
this sense, offering an artis-
tic experience in the quality 
of poetry, "Düş suda" conta-

şiirsel imgeler ve mimarinin bir 
aradalığını içeriyor. Peter Cof-
f in, Thierry Dreyfus, Boomoon, 
Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael 
Wolf, Antti Laitienen, Rafaël Ro-
zendaal, Jim Campbell, Marizio 
Nannucci ve Hans Kotter gibi 
sanatçıların çalışmalarının bu-
lunduğu sergi; kullandığı tek-
nolojik araçlarla sanal gerçeklik 
deneyimi sunuyor. Bu şiirsel ve 
düşsel yolculuğa çıkmak için 
Borusan Contemporary’nin web 
sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ins the combination of poetic 
images and architecture. The 
exhibition which includes 
works by artists such as Peter 
Coffin, Thierry Dreyfus, Boo-
moon, Ellen Kooi, Frank Thiel, 
Michael Wolf, Antti Laitienen, 
Rafaël Rozendaal, Jim Cam-
pbell, Marizio Nannucci and 
Hans Kotter, offers virtual rea-
lity experience with the tech-
nological tools it uses. You can 
visit Borusan Contemporary's 
website to set out on this poe-
tic and imaginary journey.       

17ARALIK / DECEMBER



Seyyah / Voyager

19

Fatih Çavuşoğlu

18

Seyyah / Voyager

ARALIK / DECEMBER

HER MEVSIM 
BAŞKA GÜZEL

SAFRANBOLU
A BEAUTY  IN EACH SEASON 

SAFRANBOLU
Geleneksel Türk evleri ve Osmanlı mimarisini yansıtan sokaklarıyla UNESCO Dün-
ya Mirası Listesi’ne giren Safranbolu, Batı Karadeniz’in yemyeşil doğasında dingin 
ve huzurlu bir durak. Karabük ilimize bağlı bu tarihî ilçe; kırmızı, beyaz ve yeşilin 
tonlarını harmanlayan bir tablo gibi canlı. Safranbolu’nun renklerini birlikte keş-
fetmeye ne dersiniz?

Included in the UNESCO World Heritage List with its traditional Turkish houses and streets 
reflecting Ottoman architecture, Safranbolu is a serene and peaceful stop in the lush 
nature of the Western Black Sea Region. This historical district of our Karabük province is 
vivid like a painting blending tones of red, white, and green. What about discovering the 
colors of Safranbolu together?
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TARIHÎ ÇARŞI

Safranbolu gezimize ilçe merkezinde-
ki Tarihî Çarşı’dan başlıyoruz. Demirci, 
bakırcı, gümüşçü, çinici, çömlekçi… 
Geleneksel el zanaatlarının en güzel 
örneklerini sergileyen çarşı, Osman-
lı’daki lonca kültürünü yaşatıyor. Eski 
at arabası tekerleklerinden ahşap ça-
palara kadar pek çok ürünü görebi-
leceğiniz çarşıda; günümüze ait süs 
eşyaları ile biblo, takı, anahtarlık gibi 
hediyelik ürünler ve tatlı, lokum gibi 
şekerlemeler de bulabilirsiniz. 

TARIHÎ CINCI HANI VE HAMAMI

Tarihî Çarşı’daki en dikkat çekici yapı-
lardan biri Cinci Han. Kazasker Hüse-
yin Efendi tarafından 17. yüzyılın orta-
larında yaptırıldığı düşünülen hanın 
teras katı Safranbolu’nun en güzel 
manzaralarından birine sahip.  Geniş 
avlusunun ortasında bir süs havuzu 
bulunuyor. Günümüzde otel olarak 
hizmet veren han, restoran ve kafe 
olarak da ziyaretçileri ağırlıyor. Han ile 
aynı dönemde inşa edilen yapılardan 
biri olan Cinci Hamamı da özgün ya-
pısını koruyor ve geleneksel hamam 
kültürünü devam ettiriyor.

HISTORICAL BAZAAR

We start our Safranbolu trip from the 
Historical Bazaar in the town center. 
Hammersmith, coppersmith, silver-
smith, ceramist, potter… Exhibiting the 
best examples of traditional handicrafts, 
the bazaar keeps the Ottoman guild 
culture alive. In the bazaar where you 
can see many products from old horse 
cartwheels to wooden anchors, you can 
also find contemporary knickknacks, 
souvenirs such as trinkets, jewelry, key 
holders, and dessert and sweets such as 
Turkish delight. 

HISTORICAL CINCI HAN AND BATH

One of the most remarkable buildings 
in the Historical Bazaar is Cinci Han. The 
terrace floor of the inn, which is thought 
to have been built by Kazasker Hüseyin 
Efendi in the middle of the 17th centu-
ry, has one of the most beautiful views 
of Safranbolu.  There is an ornamental 
pool in the middle of its wide yard. The 
inn, serving as a hotel, also entertains 
visitors as a restaurant and cafe. The 
Cinci Bath, one of the buildings built at 
the same time as the Han, preserves its 
original structure and continues the tra-
ditional bath culture.

Safranbolu sadece 
Osmanlı mahalle 
kültürünü değil, 
esnafımızın lonca 
geleneğini de 
yaşatıyor.
Safranbolu not only 
keeps the Ottoman 
neighborhood 
culture alive, but also 
the guild tradition of 
our shopkeepers.

•
Safranbolu 

sokakları, 
tarihe açılan 
bir kapı gibi.

Safranbolu 
streets are 

like doors 
that open to 

history.

Safranbolu, geleneksel Türk evleriyle süslü 
düzenli mimarisiyle tanınıyor. Çoğu, Osman-
lı İmparatorluğu döneminde inşa edilen bu 
evlerin dış cephesi genellikle beyaz. Ahşap 
panjur ve cumbaları, kiremit rengi çatıları ve 
balkonlardan sarkan çiçekleriyle süslü Saf-
ranbolu evleri; “Osmanlı konağı” olarak da 
adlandırılıyor ve Batı Karadeniz’in yemyeşil 
doğasına çok yakışıyor. 

İsmini bölgede yetişen ve nadir bulunan bir 
bitki olan safrandan alan Safranbolu, günü-
müzde Karabük ilimize bağlı. İstanbul ve An-
kara gibi büyükşehirlere yakınlığının yanı sıra 
Bolu, Amasra gibi iç turizm rotaları üzerinde 
olması sayesinde adını seyahat defterlerine 
yazdıran ilçe; her mevsim ayrı bir güzelliğe sa-
hip. Tarihî yapıları ve doğal güzellikleri ilçenin 
turizm potansiyelini artırıyor. İlçenin turizm 
tesisleri, şehir hayatının stresinden uzaklaşıp 
dinginlik arayanlarla dolup taşıyor.

Safranbolu is known for its organized architec-
ture adorned with traditional Turkish houses. The 
exteriors of these houses, most of which were 
built during the Ottoman Empire, are usually 
white. Safranbolu houses decorated with wood-
en shutters and bay windows, brick red roofs and 
flowers hanging from balconies. It is also called 
the “Ottoman mansion” and it fits the lush na-
ture of the Western Black Sea Region well. 

Safranbolu, named after saffron which is a 
rare plant grown in the region, is in province of 
Karabük. Registered its name in travel books, the 
district, has its own beauty each season due to its 
proximity to metropolitan cities such as İstanbul 
and Ankara, as well as being on domestic tourism 
routes such as Bolu and Amasra. It increases the 
tourism potential of the district its historical struc-
tures and natural beauties  The tourism facilities 
of the district are brimming with people seeking 
tranquility away from the stress of city life.
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TARIHÎ SAAT KULESI

Kent Tarihi Müzesi’ne gelmişken Ta-
rihî Saat Kulesi’ne uğramamak olmaz. 
Padişah III. Selim’in Safranbolu’lu olan 
Sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafın-
dan 1797 yılında yaptırılan kare planlı 
kule, 1990’lı yıllarda restore edilmiş. 
Kulenin yakınındaki 1 dönümlük açık 
alanda da Türkiye’nin farklı şehirlerin-
de ve Bosna Hersek’te bulunan 15 saat 
kulesinin minyatürü sergileniyor.

HIDIRLIK TEPESI

Safranbolu’yu yüksekten izlemek ve 
fotoğraflamak isterseniz, şehir turu-
nuzun ardından Hıdırlık Tepesi’ne 
uğramalısınız. Buradaki mekânlarda 
kahvenizi yudumlarken yorgunluğu-
nuzu atabilir ve Safranbolu’yu pano-
ramik olarak izleyebilirsiniz. Hıdırlık 
Tepesi’nin manevi bir önemi de bu-
lunuyor. Safranbolu’ya gelen Türkler 
ilk olarak bu bölgede konuşlanmış. 
Yağmur duası ile Hıdırellez kutlama-
ları hep bu bölgede yapılmış. Tepede; 
Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa’nın 
Türbesi, Hızır (Hıdır) Paşa’nın mezarı 
ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 
Dr. Ali Yaver Ataman’ın anıt mezarı ile 
iki adet namazgâh da bulunuyor.

HISTORICAL CLOCK TOWER

While visiting the City History Museum, 
you should definitely stop by the His-
torical Clock Tower. The square planned 
tower, which was built in 1797 by Sultan 
Selim III.'s Grand Vizier, İzzet Mehmet 
Pasha, who was from Safranbolu, was 
restored in the 1990s. The miniatures of 
15 clock towers in different cities of Tür-
kiye and in Bosnia and Herzegovina are 
exhibited in an open area of 1 decare 
near the tower.

HIDIRLIK HILL

If you want to watch and photograph 
Safranbolu from the top, you should 
stop by Hıdırlık Hill after your city tour. 
You can relieve your tiredness while 
sipping your coffee at the places here 
and watch Safranbolu panoramically. 
Hıdırlık Hill also has a spiritual signifi-
cance. The Turks who came to Safran-
bolu first settled in this region. Celebra-
tions of Hıdırellez with rain prayers have 
always been held in this region. On the 
hill there are the tomb of Köstendil Dis-
trict Governor Hasan Pasha, the tomb of 
Hızır (Hıdır) Pasha and one of the heroes 
of the War of Independence,  there is 
also a mausoleum of Dr. Ali Yaver Ata-
man and two prayer places.

Safranbolu 
manzarasını 
doyasıya izlemek 
isterseniz 
Hıdırlık Tepesi’ne 
uğramalısnız.
If you want to enjoy the 
scenery of Safranbolu, 
you should stop by 
Hıdırlık Hill.

TARİHÎ SAAT KULESİ

HIDIRLIK TEPESİ’NDEN GÖRÜNÜM

HISTORICAL CLOCK TOWER

THE WIEV FROM HIDIRLIK HILL
22

KÖPRÜLÜ MEHMET PASHA MOSQUE

One of the historical buildings in the 
town center is the mosque, which is 
thought to have been built by Köprülü 
Mehmet Pasha in the 17th century. Re-
flecting the architectural features of 
the period with its fountain, sundial, 
and library in its courtyard, Köprülü Me-
hmet Pasha Mosque was reopened for 
worship in 2019 after a restoration that 
lasted about three years.

KAYMAKAMLAR (GOVERNORS) MU-
SEUM HOUSE

The historical mansion belonging to 
Hacı Mehmet Efendi, the command-
er of Safranbolu Barracks, has been 
turned into a museum under the own-
ership of the Ministry of Culture and 
Tourism. There are cedar, armchairs, 
copper pots and wax sculptures found 
in traditional Turkish houses which re-
flects the culture and technologies of 
the Turkish society in the 18th and 19th 
centuries, in the museum. The garden 
of the museum serves as a cafeteria.

CITY HISTORY MUSEUM

One of the museums that keeps Sa-
franbolu's history alive is the City Histo-
ry Museum, which was founded in the 
building that was used as the Govern-
ment House in the past. It is possible to 
meet the cultural, historical, and social 
richness of Safranbolu in the museum 
opened in 2006. The museum, con-
taining all kinds of information, docu-
ments, goods, visual materials, audio, 
and video recordings about Safranbo-
lu, is a triplex house. The museum, each 
floor of which is organized in a separate 
concept takes its visitors on a historical 
journey from the Roman, Byzantine, 
and Ottoman periods to the present.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMII

İlçe merkezindeki tarihî yapılardan biri de 
17. yüzyılda Köprülü Mehmet Paşa tara-
fından yaptırıldığı düşünülen cami. Avlu-
sundaki şadırvan, güneş saati ve kütüp-
hanesi ile dönemin mimari özelliklerini 
yansıtan Köprülü Mehmet Paşa Camii; 
yaklaşık üç yıl süren bir restorasyonun 
ardından 2019 yıllında yeniden ibadete 
açılmış.

KAYMAKAMLAR MÜZE EVI

Safranbolu Kışlası kumandanı Hacı Meh-
met Efendi’ye ait tarihî konak, Kültür ve 
Turizm Bakanlığının mülkiyetinde müze-
ye dönüştürülmüş. 18 ve 19. yüzyılda Türk 
toplumunun kültürünü ve kullandığı 
teknolojileri yansıtan müzenin içinde ge-
leneksel Türk evlerinde rastlanan sedirler, 
koltuklar, bakır kaplar ile bal mumu hey-
keller bulunuyor. Müzenin bahçesi ise ka-
feterya olarak hizmet veriyor.

KENT TARIHI MÜZESI

Safranbolu tarihini yaşatan müzelerden 
biri de eskiden Hükümet Konağı olarak 
kullanılan binada kurulan Kent Tarihi Mü-
zesi. 2006 yılında hizmete açılan müzede; 
Safranbolu’nun kültürel, tarihsel ve sosyal 
zenginlikleriyle tanışmak mümkün. Saf-
ranbolu ile ilgili her türlü bilgi, belge, eşya, 
görsel malzeme, ses ve görüntü kayıtları-
nı bünyesinde bulunduran müze; üç kat-
lı. Her katı ayrı bir konseptte düzenlenen 
müze, ziyaretçilerini; Roma, Bizans ve Os-
manlı döneminden günümüze uzanan 
bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.
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TOKATLI KANYONU

İlçe merkezinden biraz uzaklaştığı-
nızda Batı Karadeniz’in doğal güzel-
likleriyle buluşmanız mümkün. Hızar 
Çayı'nın yatağındaki kireç taşı tabaka-
larının binlerce yılda aşınmasıyla olu-
şan Tokatlı Kanyonu;  sincap, at, kaz 
gibi hayvanları doğal ortamlarında 
gözlemleyebileceğiniz muhteşem bir 
yer. Yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüş par-
kuru bulunan kanyonda, doğa sporları 
yapabileceğiniz tesisler de mevcut.

INCEKAYA SU KEMERI

Tokatlı Kanyonu’nun güzelliğini ta-
mamlayan İncekaya Su Kemeri, yak-
laşık 116 metre uzunluğunda ve 60 
metre yüksekliğinde. 6 kemerli tarihî 
yapının altından Tokatlı Deresi akıyor. 
Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tara-
fından Safranbolu’ya su getirmek için 
yaptırılan kemerin ilk inşa tarihi tartış-
malı olsa da 1794 – 1798 tarihleri arasın-
da tamirat geçirdiği biliniyor.

TOKATLI CANYON

It is possible to meet the natural beau-
ties of the Western Black Sea Region 
when you get away a bit from the 
town center. Tokatlı Canyon, which 
was formed by the erosion of the lime-
stone layers in the bed of the Hızar 
Stream over thousands of years is an 
amazing place where you can observe 
animals such as squirrels, horses, and 
geese in their natural habitats. There 
are also facilities where you can do 
outdoor sports with a walking track 
of approximately 9 kilometers in the 
canyon.

INCEKAYA AQUEDUCT

Incekaya Aqueduct is approximately 
116 meters long and 60 meters high 
completing the beauty of Tokatlı Can-
yon. Tokatlı Stream flows under the 
historical building with 6 arches. Al-
though the first construction date is 
controversial of the aqueduct built 
by the Grand Vizier İzzet Mehmet Pa-
sha to bring water to Safranbolu, it is 
known that it went through repara-
tion between 1794 and 1798.

Tokatlı 
Kanyonu’nda 
bulunan cam 
teras eşsiz bir 
doğa manzarası 
sunuyor.
The glass terrace in 
Tokatlı Canyon offers a 
unique view of nature.

MENCILIS MAĞARASI

Safranbolu merkezine 8,5 kilometre 
mesafedeki Bulak Köyü’nde yer alan 
Mencilis Mağarası, doğaseverlerin ve 
araştırmacıların ilgisini çekiyor. Hidrolo-
jik hareketliliğin devam ettiği mağara, 
“doğal varlık” olarak tescillenmiş. Dik 
kayalar üzerindeki mağarada; yer altı 
nehirleri, göletler ve şelaleler ile sarkıt ve 
dikit oluşumları gözlemlenebiliyor. 

YÖRÜK KÖYÜ

Yörük Köyü, Safranbolu’ya 11 km uzak-
lıkta. “Müze Köy” olarak tanımlanan yer-
leşim, gerçek bir Türk – Türkmen Köyü 
oluşu ve tarihî yapılarının görkemi ne-
deniyle 1997 yılında koruma altına alın-
mış. 93 tescilli eserin bulunduğu köyü, 
Safranbolu’nun küçük bir maketi gibi. 
Safranbolu’yla özdeşleşen yapı stilini 
en otantik hâliyle görebileceğiniz köy, 
ziyaretçilerine zamanda yolculuk hissi 
uyandırıyor.

MENCILIS CAVE

Mencilis Cave, located in Bulak Village 8.5 
kilometers from Safranbolu center, at-
tracts the attention of nature lovers and 
researchers. The cave, where hydrologi-
cal activity continues, has been officially 
registered as a "natural asset". Under-
ground rivers, ponds and waterfalls, and 
stalactite and stalagmite formations can 
be observed in the cave which is on the 
steep rocks. 

YÖRÜK VILLAGE

Yoruk Village is 11 km away from Safran-
bolu. The settlement defined as “Muse-
um Village” was taken under protection 
in 1997 due to the fact that it is a real 
Turkish-Turkmen Village and the mag-
nificence of its historical structures. The 
village, where 93 officially registered work 
of arts are located, is like a small mod-
el of Safranbolu. The village, where you 
can see the building style identifies with 
Safranbolu in its most authentic form, 
arouse a feeling of travelling through 
time for its visitors.

Safranbolu’ya  
11 km uzaklıktaki 
Yörük Köyü, 
ilçeyle özdeşleşen 
geleneksel 
mimarinin en 
güzel örneklerini 
sergiliyor.
Yoruk Village, 11 km 
away from Safranbolu, 
exhibits the best 
examples of traditional 
architecture identified 
with the district.

TOKATLI KANYONU YÖRÜK KÖYÜ

MENCİLİS MAĞARASIİNCEKAYA SU KEMERİ

TOKATLI CANYON YÖRÜK VILLAGE

MENCİLİS CAVEİNCEKAYA AQUEDUCT
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WHAT DO COLORS TELL US?

Renkler; kişiliğimizi, tarzımızı ve ruh hâlimizi yansıtır. Ev dekorasyonundan dijital 
pazarlamaya, modadan hobilerimize, bahçe düzenlemesinden sofra sunumuna ka-
dar hayatın her alanında renkleri kullanır; dünyamızı sevdiğimiz renklerle donatı-
rız. İnsanlarla iletişim kurarken renklerin etkisinde kalır, satın alma kararlarımızı 
da çoğu zaman renklere göre veririz. Renkler; matemi, neşeyi, güveni ya da masu-
miyeti ifade edebilir. Bazen de hiçbir şey ifade etmez, sadece “yakışır”.

Renklerin bize neler söylediğini keşfetmeye ne dersiniz?

Colors reflect our personality, style, and mood. We use colors in every part of life, from 
home decoration to digital marketing, from fashion to our hobbies, from landscape 
gardening to dinner table arrangement, we bedizen our world with colors we like. 
We are under the influence of colors while communicating with people, we make our 
purchasing decision based on the colors. Colors may express mourning, joy, trust, or 
innocence. Sometimes it does not express anything, it just “fits”.

What about discovering what colors tell us?

RENKLER
BIZE NE
SÖYLER?

A’dan Z’ye / From A To Z
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Renkler; cisimlerin üzerine düşen ışı-
ğın bir kısmının soğurulması ve bir 
kısmının da yansıtılması ile oluşur. 
Dolayısıyla renkler, gözlerimizin ışığı 
algılama durumudur. Eğer bir cisim; 
üzerine düşen ışığın tamamını yansı-
tıyorsa beyaz, tamamını soğuruyorsa 
siyah algılanır. Hangi ışık dalgalarının 
yansıtılıp hangilerinin soğurulduğuna 
göre de çeşitli renkler ortaya çıkar.

İnsan, fiziğin bu muhteşem işleyişin-
den ilham alarak renkleri taklit etme-
ye başlamış, doğayı ve nesneleri renk-
lerle anlamlandırmaya çalışmıştır. Eski 
dönemlerdeki filozoflar da renklerin 
doğası üzerine tartışmışlar ve temel 
renklerin toprak, ateş, su gibi ögelerin 
biçimleri olduğunu iddia etmişlerdir.

Doğadan ilhamla ortaya çıkan boya-
lar ve pigmentler ise insanlar tarafın-
dan özel olarak sentezlenmiş kimyasal 
maddelerdir. Antik dönemde insanlar 
toprak, hayvan yağı, bitki, çiçek, yan-
mış kömür ve tebeşir gibi maddelerle 
ilk renk pigmentlerini elde etmişlerdir. 
Bu renkler ilk etapta kırmızı, sarı, kah-
verengi, siyah ve beyazdan oluşmuş; 
teknik ilerlemeler sayesinde ara renk-
ler ve tonlar elde edilmiştir.

Renkler coğrafyadan 
coğrafyaya, 
dönemden döneme 
farklı anlamlar 
kazanabilir. 
Çoğumuzun 
zihninde beyazla 
özdeşleşen gelinlik; 
Çin, Hindistan 
ve Pakistan gibi 
Asya ülkelerinde 
genellikle kırmızıdır.
Colors may take on 
diverse meanings 
depending on 
geography and time 
period. The wedding 
dress, which is 
identified as white for 
most of us, is usually 
red in Asian countries 
such as China, India, 
and Pakistan.

Siyah birçok ülkede 
matemi temsil 
ederken bazı 
kültürlerde asaleti, 
ağırbaşlılığı ve gücü 
çağrıştırır.

While black 
represents mourning 
in many countries, 
in some cultures it 
connotes nobility, 
dignity and power.

•

KIŞILIĞIMIZI YANSITIR

Tarih boyunca renkler, kültürel ve top-
lumsal anlamlar kazanmaya devam 
eder ve renklere atfettiğimiz değerler 
çeşitlenir. Renklerin hayatımıza etkile-
ri araştırıldığında kişiliğimizi yansıtan 
boyutuyla karşılaşılır. İnsanın renklerle 
ilişkisi vücuduna sürdüğü boya, kına 
ve dövmelerle başlayıp kıyafet seçi-
miyle devam eder.

Renk seçimi bazen bireysel bir tercih 
olarak kişiliğimizi yansıtırken bazen 
de bir aileye, sınıfa, dine ya da mille-
te aidiyetimizin ifadesi olur. Öyle ki 
ülkelerin bayrakları bile milletlerin ta-
rihini ve kültürünü yansıtan renklerle 
tasarlanır. Yani insanlık doğada görüp 
hayran olduğu renkleri âdeta yeni bir 
dil, anlatı aracı ya da sembol olarak ge-
liştirir. Renklere duyduğumuz bu me-
rak, renk bilimi ve renk psikolojisi gibi 
alanların doğumuna yol açar.

Colors are formed through the absorp-
tion of part of the light that shines on 
things as well as the reflection of some 
of it. Therefore, colors are the state of 
perceiving the light by our eyes.  The ob-
ject is white if it reflects back all the vis-
ible wavelengths of light that shine on 
it, and it is black if it absorbs all of them. 
Various colors emerge based on which 
light wave is reflected, and which is ab-
sorbed.

Mankind started to imitate colors by 
getting inspired by the perfect func-
tioning of physics, tried to interpret the 
nature and objects with colors. Philoso-
phers from ancient times also discussed 
the nature of colors and claimed that 
primary colors are versions of elements 
such as soil, fire, water.

Emerging paints and pigments by the in-
fluence of nature are chemical substanc-
es which are synthesized specially. In 
ancient times, people extracted the first 
color pigments with substances such as 
soil, animal fat, burnt coal and chalk. At 
first stage, these colors were only formed 
of red, yellow, brown, black, and white. 
Accent colors and semi tones were later 
obtained due to technical progress.

IT REFLECTS OUR PERSONALITY

Colors continue gaining cultural and 
social meanings throughout the his-
tory and values we attributed to colors 
become diversified. When impacts of 
colors on our lives are researched, the 
dimension that reflects our personality 
is encountered. Humans' relations with 
colors starts with paints they apply on 
their body, henna, and tattoos, and con-
tinues with outfit choice.

While color choice sometimes reflects 
our personality as an individual prefer-
ence, it is sometimes the expression of 
our belonging to a family, class, religion, 
or nation. In fact, flags of countries are 
designed according to colors that reflect 
their cultures. In other words, humanity 
develops colors they see and admire in 
nature as a new language, narrative tool, 
or symbol. This interest we have in colors 
leads to the birth of fields such as color 
science and color psychology.
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RENKLERIN DILI

Pek çok psikolog, kişinin renk tercih-
lerinin psikolojik ve fizyolojik durumu 
hakkında ipuçları verdiğini ifade edi-
yor. Kişilerin yaşı, ruh hâli ve akıl sağlığı 
renk algılarını etkileyebiliyor. Renkle-
rin duygularımızla ilgili bize söylediği 
şeyler genel olarak kırmızı, turuncu, 
sarı ve kahverengi gibi renklerin sıcak; 
mavi, yeşil ve gri gibi renklerinse so-
ğuk olarak algılanmasıyla ilişkilidir.

Kırmızı, turuncu ve sarı renk tonlarının 
genellikle heyecan, neşe gibi duygu-
ları yansıttığı, aynı zamanda uyarıcı ol-
duğu ve saldırganlığı tetiklediği kabul 
edilir. Mavi ve yeşil gibi renk tonlarının 
ise güvenlik, sakinlik ve barışı çağrış-
tırdığı bilinir. Görüldüğü gibi renkler 
kimi zaman birbirinden çok farklı kimi 
zaman da benzer çağrışımlar yapabil-
mektedir. Renklerin psikolojik algıları-
nın öznel hatta kültürel olduğu ve pek 
çok etkene göre değişiklik gösterdiği 
de kabul edilmektedir. 

HAYATIMIZDAKI RENKLER

Renklerin çağrışımları ve oluşturduk-
ları algılar hayatımızın pek çok ala-
nında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 
insan gözünün algıladığı öncelikli bir 
renk olan sarı, özellikle siyah ile kulla-
nıldığında hafızada kalıcı bir algı yara-
tır. Uzak mesafeden kolaylıkla seçildiği 
için uyarı işaretlerinde, trafik tabelala-
rında ve taksilerde kullanılır. Güven ve-
rici ve rahatlatıcı etkileri olan mavi ise 
özellikle hastanelerin acil servislerinde 
tercih edilir.

MIMARIDE RENKLER

Mimaride de renklerin önemli bir yeri 
vardır. Güneş ışığını daha fazla yansıt-
mak ve iç mekân sıcaklığını düşürmek 
için yazlık evlerin dış cepheleri genel-
likle beyaza boyanır. İç mekânlardaki 
renk tercihleri de odaların daha geniş, 
sıcak ya da serin algılanmasını sağ-
layabilir. Açık renklere boyanan oda-
lar koyu renklere boyanan odalardan 
daha geniş algılanır. Mavinin tonları 
ile dekore edilmiş bir oda, turuncuya 
boyanmış bir odaya göre daha serin 
algılanır.

LANGUAGE OF COLORS

Many psychologists state that a person's 
color preferences give clues about their 
psychological and physiological state. 
People’s age, mood, and mental health 
can affect their color perception. What 
colors tell us about our emotions is gen-
erally about the fact that they are asso-
ciated with the perception of colors like 
red, orange, yellow and brown are warm, 
while blue, green, and gray are cold.

Red, orange, and yellow hues are gener-
ally considered to reflect emotions such 
as excitement and joy, but also accepted 
to be stimulating and to trigger aggres-
sion. Color tones such as blue and green 
are known to evoke safety, calmness, 
and peace. Colors can sometimes have 
very different connotations from each 
other and sometimes similar as can be 
seen. It is also accepted that the psycho-
logical perceptions of colors are subjec-
tive and even cultural and vary accord-
ing to many factors. 

COLORS IN OUR LIVES

The connotations of colors and the per-
ceptions they create take place in many 
areas of our lives. For example, yellow, a 
primary color perceived by the human 
eye, creates a permanent perception in 
the memory, especially when used with 
black. It is used in warning signs, traffic 
signs and taxis as it is easily seen from 
a distance. Blue, having reassuring and 
relaxing effects, is especially preferred 
in the emergency departments of hos-
pitals.

COLORS IN ARCHITECTURE

Colors also have an important place in 
architecture. The exteriors of summer 
houses are usually painted white to re-
flect more sunlight and decrease the in-
door temperature. Color choices in inte-
riors can also make the rooms perceived 
more spacious, warm, or cool. Rooms 
painted in light colors are perceived 
as larger than rooms painted in dark 
colors. A room decorated with shades 
of blue is perceived cooler than a room 
painted orange.

Sarı kolay 
seçilebilen bir 
renk olduğu 
için trafik 
tabelalarında 
ve taksilerde sık 
kullanılıyor.
Since yellow is a 
color, which is easy 
to distinguish, it is 
frequently used in 
traffic signs and taxis.

Tüketicinin satın alma 
davranışında renkler 
de etkileyici oluyor. 
Bu nedenle firmalar, 
logo ve ambalajlarını 
belirlerken 
bulundukları sektörün 
renk kodlarını dikkate 
alıyor.
Colors are also effective 
in the buying behavior of 
the consumer. Therefore, 
companies consider the 
color codes of the sector they 
are in when determining 
their logos and packaging.



A’dan Z’ye / From A To Z A’dan Z’ye / From A To Z

32 33ARALIK / DECEMBER

HANGI RENK DAHA IYI SATAR?

Renkler, pazarlama stratejilerinin 
araçlarından biridir. Marka logoların-
dan ürünlerin tasarım ve ambalajlan-
masına kadar her alanda renklerden 
faydalanılır. Hemen her şirket bulun-
duğu sektörün kodlarına uygun renk-
leri tercih etmeye çalışır. Çoğu zaman 
da alan araştırmalarıyla ürünlerin logo 
ve ambalaj renklerini belirler. Örneğin 
enerjik ve canlı bir renk olan kırmızı, 
koku ve tat alma duyularımızı da etki-
lediğinden iştah açıcı özelliğe sahiptir. 
Bu nedenle pek çok fast food zinciri-
nin tabelasında ve paketlerinde kırmı-
zıya rastlanır. Güvenle ilişkilendirilen 
mavi ve lacivert tonları da bankacılık 
ve finans sektöründe sık tercih edilir.

Günümüzde hayatımızın tam içinde, 
gözümüzün baktığı her yerde renk-
lerin binbir tonu ile karşılaşıyoruz. Bu 
renkler kimi zaman bize yaşam enerji-
si veriyor kimi zaman hüznümüze eş-
lik ediyor kimi zamansa yeni bir sayfa 
açmamıza yardımcı oluyor. Yeni bir 
yıla başlarken hayatınıza güzel renkler 
katmanız ve mutlu olmanız dileğiyle…

WHICH COLOR SELLS MORE?

Colors are one of the tools of market-
ing strategies. Colors are made use of 
in all areas, from brand logos to the 
design and packaging of products. 
Almost every company attempts to 
choose colors that are suitable for 
the codes of the sector in which it 
is located. They determine the logo 
and packaging colors of the products 
through field research most of the 
time. For example, red, an energet-
ic and lively color, has an appetizing 
feature as it also affects our senses 
of smell and taste. Therefore, red is 
found on the signs and packages of 
many fast-food chains. Associated 
with trust, blue and dark blue tones 
are also frequently preferred in the 
banking and finance sectors.

We encounter various kinds of shades 
of colors in our lives today wherever 
we look. These colors sometimes give 
us life energy, sometimes accompa-
ny our sadness, and sometimes help 
us turn a new page. I hope you’ll add 
beautiful colors to your life and be 
happy in the new year...

Ülkelerin 
bayraklarında 
kullandıkları 
renkler, 
milletlerin 
kültürüne, 
tarihine ve 
inançlarına göre 
farklı anlamlar 
kazanıyor.

Lokumlar, baharatlar, çiniler, kumaşlar…  
İstanbul’daki Mısır Çarşısı’nda bir renk cümbüşü ile karşılaşırız.

The colors used in the 
flags of the countries 
gain different 
meanings according 
to the culture, history, 
and beliefs of the 
nations.

Turkish delights, spices, tiles, fabrics… We encounter an array of bright colors at the Spice Bazaar in İstanbul.
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Hayatımızdaki pek çok şeyi renklerle düşünüp renklerle tanımlar ve dünyamı-
zı daha fazla renklendirmek için çabalarız. Sahip olduklarımızı sıradanlıktan 
uzaklaştırmak ve ürettiklerimize özgünlük katmak için renkleri kullanır; renk-
lerden enerji ve heyecan alırız. Sevdiğimiz renkleri; halılara, kilimlere, duvar-
lara, tavanlara, tablolara, camlara, ahşaba ve çiniye yansıtmamız ve renklerle 
dans etmemiz bundandır.

We define many things in our life through colors and we strive to color our world 
much more. We use colors to diverge from dullness and add uniqueness into our cre-
ative works feeling the energy and excitement of colors. That's why we bedeck our 
carpets, rugs, walls, ceilings, paintings, glasses, wooden works, and tiles with our 
favorite colors. In other words, we dance with colors.

HOBILERLE
RENKLENEN
DÜNYA

Sebahat Meraki

THE WORLD COLORED WITH HOBBIES
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Yapılan araştırmalar tüm dünyada hobi 
faaliyetlerine yönelimde ciddi bir artış ol-
duğunu gösteriyor. Elbette pandemi sü-
recinde yaşanan kısıtlamaların ve karan-
tina önlemlerinin hobilere ilgiyi arttırdığı 
bir gerçek. Ancak hobilere duyulan ilgi, 
pandemi öncesinde de artış eğilimin-
deydi.

Pandemi değişkenini bir kenara bırakır-
sak; insanların zamanı değerlendirme, 
psikolojik rahatlama, meslek edinme 
ve ev ekonomisine katkı gibi gerekçe-
lerle hobilere yöneldiğini gözlemliyoruz. 
Teknolojik imkânlarla birlikte de hobiler 
hem çeşitleniyor hem de internet üze-
rinden kolaylıkla öğreniliyor. Hobi mal-
zemelerinin tedariki, üretilen ürünlerin 
sergilenmesi ve ticareti de internet saye-
sinde artık çok daha kolay.

Hobiler, çok farklı şekillerde karşımıza çı-
kıyor. Her ilgi alanına ve bütçeye uygun 
bir hobi bulmak mümkün. Boyama sa-
natları da hızla yayılan hobiler arasında. 
Renklerle uğraşmanın insanı psikolojik 
olarak rahatlattığı, içimizdeki üretken-
liği açığa çıkardığı, dikkat dağınıklığı ve 
odaklanma problemlerine yardımcı ol-
duğu, el – göz koordinasyonunu artırdığı 
ve hafızayı güçlendirdiğine dair uzman 
görüşleri boyama hobilerine ilgiyi daha 
da artırıyor.

According to research, a remarkable in-
crease has been observed in the tendency 
towards leisure time activities all around 
the World. For sure, it is substantially be-
cause of the restrictions and quarantine 
measures taken during the pandemic. 
However, the tendency to find hobbies 
was already in escalation before the pan-
demic.

Apart from the pandemic factor, we can 
observe that people turn to hobbies for 
reasons such as spending time, psycho-
logical relaxation, obtaining a profession 
and contributing to the household econ-
omy. With the help of technological facil-
ities, the range of hobbies is expanding, 
and they become easier to learn through 
the internet as well. Materials for hobbies 
can be supplied more simply and the ex-
hibition and trade of the final products 
are way easier due to the internet.

We see a great variety of hobbies. It is 
quite convenient to attain a hobby suit-
able to all fields of interest and budgets. 
Coloring is among rising hobbies. Spe-
cialist opinions on dealing with colors can 
help people to discharge their emotional 
loads, reveal their intrinsic creativity, over-
come attention deficit, and focus prob-
lems, strengthen their hand-eye coordi-
nation and memory lead to an increase in 

Boya; resim, 
minyatür, çini, 
ebru, tezhip, 
mühür baskı 
gibi geleneksel 
sanatlarımızın ana 
maddesidir.
Coloring is the essence of 
our traditional pieces of art 
such as painting, miniature, 
tile, marbling, manuscript 
illumination, and seal 
printing.

CAM BOYAMA

Cam boyama yüzyıllar evvelinden gü-
nümüze uzanan bir sanat dalıdır. Eski 
mimari yapılarda da kullanımı yoğun 
olan cam boyama için ilk önce boya-
nacak malzeme seçilir. Bu malzeme 
cam ya da porselen olabilir. Boya ola-
rak kesinlikle cam boyası alınmalıdır. 
Önce kullanılacak desen ve renkler 
belirlenir. Sonra fırça ya da sünger yar-
dımıyla malzeme üzerine istenen şekil 
verilir.

AHŞAP BOYAMA

Sık tercih edilen bir diğer hobi de ah-
şap boyamadır. Marangozdan hazır 
alınan çeşitli ahşap objeler veya mal-
zemelerin ya da bizzat hobi sahibinin 
uğraşarak yaptığı ahşap nesnelerin 
boyandığı bir hobidir. Ahşap boyası sü-
rülen yüzeyler kuruduktan sonra ver-
niklenir ve daha parlak bir görünüm 
kazanır. Dekorasyonda kullanılan bu 
ahşap ürünler sayesinde evler daha 
renkli ve nostaljik bir hava kazanır.

GLASS PAINTING

Glass painting is a field of art which  
dates back to the ancient times. For 
glass painting, which is commonly 
used in traditional architecture, first, 
the materials to paint are selected. 
These materials can be glass or porce-
lain. Using glass paint is imperative for 
coloring. First, patterns and colors to 
use are determined. Then, any desired 
patterns can be drawn on the material 
through the use of a brush or sponge.

WOOD PAINTING

Another commonly preferred hobby 
is wood painting. This hobby includes 
painting various ready-to-dye wood-
en objects or materials purchased 
from a carpenter or made by the hob-
by-pursuer themselves. When paint-
ed wooden surfaces are dried, they are 
varnished and thus feature a brighter 
appearance. Thanks to these wooden 
materials used in decoration, houses 
are provided with a more colorful and 
vintage identity.

Cam, ahşap, 
seramik ve taş gibi 
yüzey boyama 
hobileri çocukların 
el becerilerini ve 
sanatsal zevklerini 
geliştiriyor. 
Boyama hobileri 
yetişkinler için de 
stresten uzaklaşma 
ve psikolojik 
rahatlama sağlıyor.
Painting on surfaces 
such as glass, wood, 
ceramic, and stone 
enhance the manual 
skills and artistic 
tastes of children. 
Painting hobbies help 
adults reduce their 
stress and achieve 
psychological peace.
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YAĞLI BOYA TABLO

İçinizdeki ressamın sesini dinlemek is-
terseniz belediyelerin ve özel sanat atöl-
yelerinin kurslarına katılarak resim sa-
natını öğrenebilir ve birbirinden güzel 
yağlı boya tablolar yapabilirsiniz. Eğer 
sergilenmesini istediğiniz bir resim ya-
pacaksanız; tuvali yerleştirmek için şö-
valyeye, boyaları koymak için palete ve 
çeşit çeşit fırçalara ihtiyacınız olacaktır.

BOYAMA KITAPLARI

“Ben çok teferruatlı bir şey istemiyo-
rum” diyenler de kırtasiyeden ya da 
köşedeki süpermarketten alacakları bir 
boyama kitabı ile yaşamlarına renk ka-
tabilirler. Hint kültüründen esinlenerek 
“Mandala” da denilen bu kitaplarda-
ki desen ve motifleri kuru boya ya da 
renkli keçeli kalemlerle boyayabilir ve 
zihninizi dinlendirebilirsiniz. 

OIL PAINTING

If you like to lend an ear to the painter in-
side you, you can attend painting cours-
es provided by municipalities and special 
art studios, learn how to paint, and cre-
ate appealing oil paintings. If you prefer 
to exhibit the paintings you have creat-
ed; you will need a frame to place your 
canvas, a palette to pour your paints, and 
various brushes.

COLORING BOOKS

For those who don’t seek "elaborate 
things", they can simply add some color 
to their life by buying an ordinary color-
ing book from a bookstore or market in 
the vicinity. Being inspired by Indian cul-
ture, you can color patterns and motives 
included in the books called "Mandala" 
with dry paint or marker pens and give 
your mind a rest. 

SERAMIK BOYAMA

Seramik son yıllarda hızla gelişen bir el 
sanatıdır. Özellikle pandemi sürecinde 
seramik boyamaya ilginin arttığı göz-
lemlenmiştir. Sosyal medyada ve video 
paylaşım sitelerinde; bardak, tabak, vazo, 
mumluk ve sukulent saksılığı gibi pek 
çok ürünün boyama tekniğine ait pay-
laşımlar bulunmaktadır. Akrilik boya ve 
vernik kullanılarak seramik ve kil obje-
ler üzerine uygulanan bu sanat, yaşam 
alanlarımıza renk ve canlılık vermektedir.

TAŞ BOYAMA

Taş boyama en zahmetsiz ve masrafsız 
meşgalelerden biridir. Bu hobi, doğada 
bulacağınız ya da sahilden toplayaca-
ğınız her büyüklükte, şekilde ve renkte 
taşla yapılabilir. Taşlarınızı ister sulu boya 
ister akrilik boya ile renklendirip deko-
ratif ürünler hâline getirebilir, hatta bo-
yadığınız taşlardan üç boyutlu tablolar 
yapabilirsiniz.

CERAMIC PAINTING

Ceramic has attracted a great attention 
in recent years. Notably, during the pan-
demic, ceramic painting began to be 
preferred by more people. On the social 
media and video sharing platforms; lots 
of images and videos including various 
coloring techniques for a great range 
of products such as glass, plate, vase, 
candle holders, and succulent pots are 
shared. This field of art, applied on ce-
ramic and clay objects using acrylic 
paint and varnish, gives a special dyna-
mism and vividness to our living accom-
modations.

STONE PAINTING

Stone printing is one of the easiest and 
low-cost hobbies. You can simply per-
form this hobby using stones that you 
can find in nature or collect from the 
seaside in any size, shape, and color. You 
can choose to color your stones with wa-
tercolor paint or acrylic paint and turn 
them into decorative objects and even 
create three-dimensional paintings with 
your colored stones.

Selçuklu ve 
Osmanlı eserlerinde 
rastlanan motif ve 
renkler, kültürel 
devamlılığın 
yansıması olarak 
günümüzde de 
kullanılıyor.

Sanatsal 
çalışmalarını 
geliştirip 
ticari açıdan 
değerlendirenlerin 
sayısı da az 
değil. Özellikle 
ev kadınlarının 
ürünlerini 
kermeslerde ya da 
internet üzerinden 
satarak ev 
ekonomisine katkı 
sağladığı biliniyor.

Motives and colors, 
commonly seen in 
Seljuk and Ottoman 
works, are still used as 
a reflection of such a 
cultural unity.

A remarkable number of 
people commercialize their 
artistic works. Especially 
women are well known 
to sell their handcrafts in 
charity bazaars or on the 
internet and thus contribute 
to household economy.
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TURKISH POST BEGIN SERVICE IN ANKARA  
WITH ELECTRIC DELIVERY VEHICLES

PTT AŞ’NİN ELEKTRİKLİ  
DAĞITIM ARAÇLARI ANKARA’DA  

HİZMETE BAŞLADI 

PTT AŞ’nin posta ve kargo dağıtım hizmet-
lerinde kullandığı elektrikli dağıtım araçla-
rı İstanbul’dan sonra Ankara’da da hizmete 
başladı. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, 
elektrikli araçlarla posta ve kargo dağıtımında 
önemli bir adım atıldığını, lojistik sektöründe 
araç teknolojisine ayak uydurmayı amaçla-
dıklarını ifade etti. Gülten, elektrikli dağıtım 
araçlarını ülke geneline yaymak istediklerini 
de söyledi. Başkentte hizmet vermeye başla-
yan 5 elektrikli dağıtım aracıyla hava ve gürül-
tü kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlandı-
ğına dikkat çeken Genel Müdür Gülten şöyle 
konuştu:

Turkish Post (PTT) started using electric delivery 
vehicles for postal and cargo delivery services in 
Ankara after İstanbul. General Director of Turkish 
Post (PTT) Hakan Gülten stated that an impor-
tant step has been taken in the delivery of mail 
and cargo with electric vehicles and that they 
aim to keep pace with the vehicle technology in 
the logistics sector. Gülten said that they want 
to spread the electric delivery vehicles through-
out the country. Pointing out that the 5 electric 
delivery vehicles that commenced services in 
the capital also contributed to the reduction of 
air and noise pollution, General Director Gülten 
stated:

“Enerji maliyeti açısından 7 kat 
daha fazla avantaj sağlayan, 
%100 elektrikli ve sıf ır karbon sa-
lınımlı araçlarla verilen hizmeti-
mizi tüm Türkiye'de yaygınlaş-
tırmayı hedefliyoruz. Maksimum 
menzili 220 kilometre olan elekt-
rikli dağıtım araçlarımız, düşük 
şarj maliyetiyle de dikkat çekiyor. 
Toplam kapasitesi iki kişi olan 
araçlar, 4-9 saatlik sürede şarj 
edilebiliyor.”

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan 
Gülten, elektrikli dağıtım araçla-
rının kullanışlı tasarımları saye-
sinde en dar sokaklara bile kolay-
lıkla girebildiklerini, iki farklı hız 
moduna sahip bu araçların sa-
atte 55 kilometreye kadar hız ya-
pabildiğini söyledi. Genel Müdür 
Gülten, 2030’a kadar araç filola-
rının %40’ının elektrikli olmasını 
planladıklarını, araç teknolojisin-
deki gelişime bağlı olarak bu ra-
kamı revize edeceklerini vurgu-
ladı. Gülten, araçları kullanacak 
personellere özel bir eğitim veril-
diğini de sözlerine ekledi. 

"We intend to extend our service, 
which is offered by vehicles that 
are 100% electric and have zero 
carbon emissions, providing seven 
times the savings in terms of en-
ergy expenses, throughout Tür-
kiye." Our electric delivery vehicles, 
which have a maximum range 
of 220 kilometers, are especially 
notable for their cheap charging 
costs.  Having a maximum seat-
ing capacity of two people, the ve-
hicles take 4 to 9 hours to charge."

General Director of Turkish Post 
Hakan Gülten said that electric 
delivery vehicles can easily enter 
alleyways due to their useful de-
sign, and that, having two differ-
ent speed modes, these vehicles 
can speed up to 55 kilometers per 
hour. General Director Gülten em-
phasized that they plan to have 
40% of their vehicle fleet run by 
electricity by 2030 and that they 
will revise this figure depending 
on the advancements in vehicle 
technology. Gülten added that 
special training was provided to 
the employees that would drive 
the vehicles. 
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TURKISH POST OPENS A NEW  
CONCEPT POST OFFICE IN BURSA

PTT ISSUES A COMMEMORATIVE  
STAMP THEMED "ANTIQUE STOVES" 

PTT AŞ BURSA’DA YENİ KONSEPT  
İŞ YERİNİ HİZMETE SUNDU

PTT AŞ’DEN “ANTİKA SOBALAR”  
KONULU ANMA PULU 

Türkiye genelinde yaygın iş yeri ağıyla vatandaşların 
hayatını kolaylaştıran PTT AŞ yeni konsept iş yerleriyle 
hizmet kalitesini artırıyor. PTT, Bursa’nın Osmangazi il-
çesindeki Gençosman PTT Müdürlüğü ile yeni konsept 
iş yerlerine bir yenisini ekledi. Konuyla ilgili bilgilendir-
me toplantısında konuşan PTT AŞ Genel Müdürü̈ Ha-
kan Gülten, PTT AŞ’nin 45 bin personel, 5 bin iş yeri ve 
11 bin araçlık filosuyla vatandaşlara hizmet sunduğunu 
kaydetti.

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Sayın Ahmet Yıldız, 181 yıldır sınırsız hizmet 
anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ’nin ülkemiz 
için önemine vurgu yaparak, “Halkımıza kaliteli hizmet 
için çalışan ve Bursamıza önemli hizmetler kazandıran 
PTT’ye teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi. 

Yeni iş yerleri ile vatandaşlar ve çalışanlar için daha kul-
lanışlı, erişilebilir ve inovatif bir ortam oluşturduklarını 
ifade eden PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ayrıca, 
Bursa Gençosman PTT Müdürlüğünün toplam alanı-
nın 750 metrekare olduğunu belirterek, söz konusu iş 
yerinin 4 posta kargo gişesi, 8 banka işlemleri gişesi ve 
1 engelli gişesi olmak üzere toplam 13 banko ile mo-
dern mimarisi, ferah ve kullanışlı iç alanları ile Bursa’ya 
artı değer kattığını vurguladı. 

PTT AŞ, ısınmanın en zarif hâli olan antika sobaları 
pullarına taşıdı. Sadberk Hanım Müzesi koleksiyo-
nundaki L.C. Hardtmuth yapımı soba görseline 
yer verilerek hazırlanan ek değerli “Antika Soba-
lar” konulu anma pulu ile Millî Saraylar Müzesi’n-
de yer alan 19. yüzyıl İsveç menşei çini sobalar ve 
Harbiye Müzesi’nde sergilenen çini soba görselle-
rinden hazırlanan ilkgün zarfı 16 Aralık 2021 tari-
hinde tedavüle sunuldu. 

Tedavüle sunulan "Antika Sobalar" konulu 4TL + 
10 Kr (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, 
söz konusu pula ait 6,50 TL bedelli ilkgün zarfı 
PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.
tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında 
satışa sunuldu. 

Antique stoves, the most elegant form of heat-
ing, were brought on Turkish Post's stamps. 
An additional valuable commemorative stamp 
themed "Antique Stoves" designed with the im-
age of the L.C.  Hardtmuth-made stove in the 
Sadberk Hanım Museum collection, one of the 
antique stoves, which is the most elegant form 
of heating, and the first-day cover designed by 
including the images of the 19th-century Swed-
ish tile stoves in the National Palaces Museum 
and the tile stoves exhibited in the Harbiye Mu-
seum, were introduced on December 16, 2021. 

The commemorative stamp themed "Antique 
Stoves" is on sale for 4 TRY + 10 Kr (sized 36 x 52 
mm) and its first-day cover is on sale for 6.50 TRY 
at PTT Offices, on the www.filateli.gov.tr website, 
and on the PTT philately mobile app. 

Turkish Post, which facilitates the lives of citizens with 
its widespread workplace network throughout Tür-
kiye, increases its service quality with its new concept 
post offices. Turkish Post (PTT) has made a new addi-
tion to its new concept post offices with the Genços-
man Turkish Post (PTT) Directorate in the Osmangazi 
district of Bursa. In his speech at the press meeting, 
Director General of Turkish Post (PTT) Hakan Gül-
ten noted that Turkish Post (PTT) provides services 
to citizens with its 45 thousand employees, 5 thou-
sand post offices, and a fleet of 11 thousand vehicles. 

The Deputy Metropolitan Municipality Mayor of Bur-
sa Ahmet Yıldız has emphasized in his statement at 
the meeting the importance of Turkish Post (PTT), 
which has been operating with an unlimited service 
approach for the last 181 years, for Türkiye and said, "I 
would like to thank Turkish Post (PTT), which operates 
to provide quality service to our people and provides 
important services to Bursa, and I wish them success. 

Stating that they have created a more useful, accessible, 
and innovative environment for citizens and employees 
with their new workplaces,  and also indicating that the 
total area of Bursa Gençosman PTT Directorate is 750 
square meters, Director General of Turkish Post (PTT) 
Hakan Gülten emphasized that the post offices add val-
ue to Bursa with its modern architecture, spacious and 
useful interior spaces, with a total of 13 counters, includ-
ing 4 postal cargo counters, 8 bank transactions and 1 for 
individuals with disabilities.

42
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THE DIGITAL ERA IN TURKISH POST SERVICES

PTT AŞ HİZMETLERİNDE  
DİJİTAL DÖNEM 

PTT AŞ; inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel ala-
rak büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıyor. 
Posta, kargo, lojistik, bankacılık, e ticaret ve bilişim 
gibi birçok faaliyet alanında müşteri odaklı hizmet 
veren PTT AŞ, bu hizmetlerdeki dijital dönüşüm ge-
lişmeleriyle ülkemize katma değer sağlamaya de-
vam ediyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Ha-
kan Gülten, teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte “dijital 
çağ” olarak adlandırılan 
bu dönemde dijital dönü-
şümün gerekliliğine dik-
kat çekerek şunları söyledi: 
“Şirket olarak tüm hizmet 
alanlarımızda dijital dönü-
şümü öngören bir strate-
jiyi kararlılıkla uyguluyo-
ruz. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığımızın desteğiyle 
dijital hizmetlerde sektöre 
öncülük eden yatırımlar 
yapıyor; devlet kurumları-
mızla, üniversitelerimizle 
ve özel sektörde yer alan 
firmalarla iş birliklerimizi 
geliştiriyoruz. Dijital dönü-
şümü çözüm üretmenin 
yanı sıra geleceğin önemli 
bir parçası olarak görüyo-
ruz.”

Salgın döneminin dijital-
leşme sürecini hızlandır-
dığına da dikkat çeken 
Gülten, PTT AŞ’nin dijital dünyanın insanlığa sundu-
ğu kolaylığı ve getirdiği fırsatları değerlendiren bir 
vizyona sahip olduğunu vurguladı. Gülten, aynı za-
manda değişime ayak uydurduklarını ve bu konuda 
güven aşıladıklarını, dijitalleşmeye yatırım yaparak 
müşterilere inovatif ürün ve çözümlerle iyi bir hizmet 
sunduklarını ekledi. 

Turkish Post is making a big change and transformation 
based on innovation, R&D and digitalization. Providing 
customer-oriented services in many fields of activity 
such as postal, cargo, logistics, banking, e-commerce, 
and informatics, Turkish Post continues to provide add-
ed value to our country with the digital transformation 
developments in these services.

Highlighting the importance 
of digital transformation in 
this period known as the 
"digital age" due to techno-
logical advancement, Gen-
eral Director of Turkish Post, 
Hakan Gülten stated, "As a 
company, we resolutely im-
plement a strategy that en-
visages digital transforma-
tion in all our service areas." 
We make industry-leading 
investments in digital servic-
es, we develop our coopera-
tion with our government 
institutions, universities, and 
companies in the private 
sector with the support of 
our Ministry of Transport and 
Infrastructure. We regard 
digital transformation as an 
important part of the future 
as well as creating solutions.”

Pointing out that the pan-
demic period accelerated 
the digitalization process, 

Mr. Gülten emphasized that Turkish Post has a vision 
that evaluates the convenience and opportunities that 
the digital world offers to humanity. Gülten added that 
they also keep up with changes and instill confidence 
in this regard, that they provide customers good service 
with innovative products and solutions by investing in 
digitalization. 

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, “Evrensel Posta Hiz-
meti sağlayıcısı olarak, başka kargo firmalarının ve 
bankaların bulunmadığı 1.144 yerleşim yerine hiz-
metlerimizi götürüyor ve vatandaşımızın yanında 
oluyoruz. Salgın döneminde teknolojinin avantajları-
nı kullanarak müşterilerimize sunduğumuz hizmet-
lerimizi geliştirme ve çeşitlendirme fırsatı bulduk. 
Salgın öncesi ve içinde bulunduğumuz salgın süreci 
karşılaştırıldığında, PTTMatik ile sunduğumuz hiz-
metlerimizin kullanım oranında yüzde 35’lik bir artış 
gerçekleşti. Bu artışta müşterilerimizin bankacılık 
alışkanlıklarının değişmesi de büyük önem taşıyor. 
Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 2020 
yılı Mart ayından 2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar ge-
çen süre zarfında dijital kanallarımızda; kullanıcı sa-
yısında yüzde 58, işlem adetlerinde ise aylık ortalama 
yüzde 51 artış gerçekleşti” dedi.

PTT AŞ’nin dijitalleşme sürecinde gerçekleştirdiği 
e-ticaret atılımıyla yurt içi ve yurt dışında adından 
söz ettirdiğini, birçok ülkeye sağladıkları e-ticaret alt-
yapısıyla yerli KOBİ’lerin, ürün ve hizmetlerini dünya 
ile buluşturduklarını ve ülkemizin ihracat hedefleri-
ne katkı sağladıklarını dile getiren Gülten, salgın sü-
recinde artan e-ticaret eğiliminden dolayı kargo hiz-
metlerinin de etkilendiğini ifade etti ve şunları ekledi: 

“Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı için ted-
bir alarak kargo hizmetimizde temassız teslimat uy-
gulamamızı başlattık. Müşterilerimizden imza ve T.C. 
kimlik numarası alınmaksızın, sadece cep telefonla-
rına gönderilen SMS bilgisi ile teslimat yapılmasını 
sağladık. Bu süreçte personelimizin sağlığını korumak 
için gerekli her türlü tedbiri aldık. Aynı zamanda PTT 
Ailesi olarak, vatandaşlarımıza evlerinde sosyal yar-
dım ve maaş ödemelerini gerçekleştirdik. Kargomat 
7/24 hizmetimize salgın döneminde talep yoğun oldu. 
Salgının başladığı 2020 Mart ayından 2020 Aralık ayı 
sonuna kadar olan dönemde, kargolarını Kargomat’la-
rımızdan teslim alan müşterilerimizin gönderilerinin 
sayısında yüzde 300 artış yaşandı. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli’nde toplam 
405 Kargomat 7/24 cihazımızla hizmet vermeyi sürdü-
rüyor ve bu hizmetimizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

Gülten, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) 
de yaygınlaştığına vurgu yaptıktan sonra PTT AŞ’nin 
hizmet yelpazesini her geçen gün genişlettiğini, 181 
yıllık tecrübelerini, gelişen teknolojinin sunduğu im-
kânları harmanlayarak yola devam edeceklerini ve 
Türkiye’nin öncü markalarından biri olarak ülkemizin 
geleceğine yön vereceklerini dile getirdi.

General Director of Turkish Post, Mr. Gülten stated, “As a 
Universal Postal Service provider, we take our services to 
1,144 settlements where there are no other cargo compa-
nies and banks, and we stand by our citizens. During the 
pandemic, we found the opportunity to develop and diver-
sify the services we offer to our customers by using the ad-
vantages of technology. When the pre-pandemic and the 
current pandemic process are compared, there has been 
a 35 percent increase in the usage rate of the services we 
offer with PTTMatic. Change of banking habits of our cus-
tomers is also of great importance in this increase. During 
the period from March 2020, when the first coronavirus 
case was seen in our country, to the end of October 2021, 
on our digital channels, there was an increase of 58 percent 
in the number of users and an average of 51 percent in the 
number of transactions per month."

Gülten stated that Turkish Post made a name for itself 
in the country and abroad with its e-commerce break-
through in the digitalization process, that domestic SMEs 
brought their products and services to the world with the 
e-commerce infrastructure they provided to many coun-
tries, and that they contributed to our country's export tar-
gets during the pandemic process. He stated that cargo 
services were also affected due to the increasing e-com-
merce trend and added: 

“We started our contactless delivery while delivering car-
gos by taking precautions for the health of our citizens and 
employees. We have ensured that deliveries are made only 
with SMS information sent to their mobile phones, without 
obtaining signatures and T.R ID numbers from our custom-
ers. In this process, we have taken all necessary measures to 
protect the health of our staff. As Turkish Post Family, we 
carried out social assistance and salary payments to our 
citizens at their homes. The demand for our small parcel 
locker 24/7 service was high during the pandemic period. 
There was a 300 percent increase in the number of ship-
ments of our customers who received their cargo from our 
small parcel lockers in the period from March 2020, when 
the pandemic started, to the end of December 2020, we 
continue to serve with a total of 405 small parcel lockers 
24/7 in İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir and 
Kocaeli, and we aim to expand this service.”

Emphasizing that the National Electronic Notification Sys-
tem (UETS) has also become widespread, Gülten stated 
that Turkish Post has expanded its service range day by 
day, that they will continue to work by blending their 181 
years of experience and the opportunities offered by de-
veloping technology, and that they will shape the future of 
our country as one of the leading brands of Türkiye.
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YOU CAN GET FAST, SAFE AND ECO-FRIENDLY  
NOTIFICATIONS USING TURKISH POST UETS

PTT UETS İLE TEBLİGATLARINIZ  
HIZLI, GÜVENLİ, ÇEVRECİ

PTT AŞ’nin dijital dönüşüm stratejilerinden biri 
olarak 2019 yılında hayata geçirilen Ulusal Elekt-
ronik Tebligat Sistemi (UETS), bir hizmet alanının 
daha başarılı şekilde dijitalleşmesine katkı sağ-
lıyor. 6 ay gibi kısa bir sürede tüm güvenlik ön-
lemleri ve uluslararası iletişim standartları göze-
tilerek kurulan UETS, PTT AŞ’ye duyulan güvenin 
ve PTT AŞ’nin saygınlığının bir göstergesi kabul 
ediliyor. 

1.644.000’den fazla adresin yer aldığı UETS Adres 
Rehberi sayesinde tebligatlar anlık olarak paylaşı-
labiliyor. Sistem üzerindeki verilerin güvenliği PTT 
AŞ tarafından sağlanıyor ve kullanıcılar e-devlet, 
mobil imza, e-imza ve tek kullanımlık SMS gibi 
kimlik doğrulama yöntemleriyle sisteme güvenli 
bir şekilde giriş yapabiliyor. Elektronik ortamda 
alıcısına ulaşan tebligatlar sayesinde kullanıcılar 
zaman ve iş gücü açısından önemli miktarda ta-
sarruf sağlıyor. 

UETS ile tebligat oluşturmak, almak ve okumak 
bir tık uzaklıkta. Tebligatın kabul ve dağıtım süre-
cinde geçen sürenin azalması ile dava süreçlerin-
de yaşanan gecikmelerin önüne geçiliyor. Bir di-
ğer kazanç ise e-tebligatın fiziksel tebligata göre 
daha düşük maliyete sahip olması. E-tebligatın 
en önemli faydalarından biri de doğamıza sun-
duğu katkı. Sürdürülebilir çevre ilkelerine uyum-
lu olan UETS sayesinde ciddi oranda kâğıt tasar-
rufu sağlanıyor. Çevreci bir teknoloji olan UETS, 2 
yıl gibi kısa bir sürede 50.000 ağacın kesilmesini 
önledi. PTT AŞ her geçen gün genişlettiği hizmet 
yelpazesiyle; posta, kargo, lojistik, bankacılık ve 
e-ticaret sektöründe çağın gerekliliklerine uy-
gun dijital çözümler üretiyor.

The National Electronic Notification System (UETS), 
which was implemented in 2019 as one of the digital 
transformation strategies of Turkish Post, contributes 
to a service area in order to have more successful di-
gitalization. Established in a short period of 6 months 
by observing all security measures and international 
communication standards, UETS is considered an in-
dicator of the trust placed in Turkish Post and the re-
putability of Turkish Post. 

Notifications can be shared instantly due to the 
UETS Address Directory, which includes more than 
1,644,000 locations. The security of the data on the sys-
tem is provided by Turkish Post, and users can secu-
rely log in to the system with authentication methods 
such as e-government, mobile signature, e-signature, 
and disposable SMS. Users save a significant amount 
of time and labor force thanks to the notifications rea-
ching the recipient in the electronic environment. 

Creating, receiving, and reading notifications with 
UETS is one click away. Delays in lawsuit processes 
are prevented by reducing the time spent on the ac-
ceptance and delivery processes of the notification. 
Another benefit is that e-notification has a lower cost 
than physical notification. One of the most important 
benefits of e-notification is its contribution to our na-
ture. A significant amount of paper is saved thanks 
to UETS which is in compliance with sustainable envi-
ronmental principles. As an environmentally friendly 
technology, UETS saved 50,000 trees in just 2 years. 
Turkish Post produces digital solutions in accordance 
with the needs of the time in the postal, cargo, logis-
tics, banking, and e-commerce sectors with its wide 
range of services day by day.
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Tekrar tekrar hatırlamak istediğimiz anları zihnimizin kafesinden uçmasın diye fotoğrafla-
rız. Peki ya merceklerin yokluğunda, kaydedilmeye değer anlar nasıl saklanıyormuş yarınlara?  
16. yüzyıl Osmanlısına baktığımızda nakkaşların, devrin mercekleri olduğunu fark ederiz. İlk 
fotoğraf makinesi icat edilip siyah – beyaz fotoğraflarını çekmeye başlamamışken nakkaşları-
mız renk renk boyalarla tarihi kaydetmeye çoktan başlamıştı bile. Hatta minyatürlerde kullanı-
lan bu renkler, fotoğraf makinelerinin çektiklerini kıskandıracak canlılıktaymış.

İşte Matrakçı Nasuh da tarihi, renklerle kaydeden nakkaşlarımızdan biri. Hatta belki de en bi-
lineni. Kanuni devrinin şaşaalı günlerine tanıklık eden Nasuh’un minyatürleri hem birer sanat 
eseri hem de birer tarihî belge olarak 16. yüzyıldan günümüze bir pencere açıyor.

O pencereden görünen manzaraya birlikte bakıyoruz.

We photograph the moments we want to remember over and over again so that our minds don't 
fly out of their cage. But in the absence of lenses, how were the moments worth recording kept 
for the coming days? We realize that the muralists were the lenses of the period when we look 
at the 16th century Ottoman.  Before the first camera was invented and started to take black and 
white photographs, our muralists had already started recording history with colorful paints. In-
deed, those colours used in miniatures, were so vivid that they would make the cameras jealous. 
 
Matrakçı Nasuh is one of the muralists that records history with colors. Perhaps the most well-
known of them. Miniatures of Nasuh that witness Suleiman the Magnificent period’s splendid days 
open a window from the 16th century to today both as works of art and as historical documents.

•

WITNESS OF HISTORY:  
MINIATURE ART

AND MATRAKÇI NASUH

MATRAKÇI NASUH
TARIHIN TANIĞI MINYATÜR SANATI VE
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Bosnalı bir aileden gelen Matrakçı Na-
suh’un doğum tarihi bilinmiyor. Hak-
kında anlatılanların da çoğu tahmine 
dayalı. Ama minyatürleri, Kanuni Sul-
tan Süleyman döneminde yaşadığını 
ve Osmanlı’nın yükselme devrine ta-
nıklık ettiğini kanıtlıyor. 1533 yılında 
Safeviler üzerine düzenlenen Irakeyn 
Seferi’ni resmetmesi de bu sefere ka-
tılmış olduğunu düşündürüyor.

NIYE “MATRAKÇI” DENIYOR?

Küçük yaşta saraya alınan Nasuh; II. 
Bayezid zamanında, Enderun Mek-
tebi’nde öğrenim görmüş. “Matrakçı” 
olarak anılmasının sebebi ise acemi 
erlere “matrak” denilen değnekler-
le savaş talimi yaptırmasıymış. Hatta 
matrak oyununda rakibine üstün gel-
mesi ve rakipsizliği Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın 1530 yılında verdiği beratla 
belgelenmiş.

Birth date of Nasuh who has a Bos-
nian family is unknown. Things that 
have been said about him are based 
on assumptions. However, his minia-
tures prove that he lived in the period 
of Suleiman the Magnificent and wit-
nessed the rise of the Ottoman Em-
pire. The fact that he did a painting of 
the Irakeyn Expedition against the Sa-
favids in 1533 makes us think that he 
participated in this expedition.

WHY IS HE CALLED "MATRAKÇI"?

Nasuh who is brought to palace at a 
young age, studied in Enderun Mek-
tebi (The Palace School of Ottoman 
Empire) during the reign of Sultan 
Bayezid II. The reason he was called 
"Matrakçı" was that he had the new 
recruits practice battle with sticks 
called "Matrak". In fact, his superiori-
ty over his opponent in the game of 
matrak and his being of unrivaled 
were documented with the charter 
by Suleiman the Magnificent in 1530.

ÇOK YÖNLÜ BIR SANATÇI

Matematikçi ve tarihçi kimliğiyle de 
bilinen Nasuh, saray bürokrasisin-
de çeşitli görevler almış ve savaşlara 
katılmış. Ancak günümüzde en çok 
nakkaş kimliğiyle ve minyatürleriyle 
biliniyor. Aslında minyatürleri onun 
yalnızca sanatsal yönünü göster-
mekle kalmıyor, tarihçi olmasıyla da 
ilişkileniyor. Çünkü minyatürleri birer 
tarihî belge olarak dönemin coğraf-
yasını, peyzajını, mimarisini, kıyafet-
lerini, insan ilişkilerini ve tarihî olayları 
en sanatsal hâliyle yansıtıyor.

A SOPHISTICATED ARTIST

Known also as a mathematician and 
historian, Nasuh, took charge in various 
positions in the palace bureaucracy 
and joined wars. However, today, he is 
known by being muralist and his min-
iatures the most. In fact, his miniatures 
not only show his artistic side, but also 
it relates to his historian identity. Be-
cause his miniatures reflect geography, 
landscape, architecture, clothes, hu-
man relations, and historical events of 
the period in their most artistic form as 
historical documents.

MATRAKÇI 
NASUH

Minyatürler ilk başta 
el yazması eserleri 
görsel olarak süslemek 
ve desteklemek için 
kullanılmıştır. Minyatür 
sanatı zaman içinde 
gelişerek hem bir görsel 
sanat hem de belgeleme 
metodu hâlini almıştır.
Miniatures were 
used for decoration 
and reinforcement of 
manuscripts at the 
beginning. Miniature 
craft has become 
both visual art and 
documentation method 
developing over time.

GALATA MİNYATÜRÜ

MİNYATÜR: SULTANAHMET MEYDANI’NDA 
MATRAK OYUNU SAHNESI

OSMANLI DONANMASININ TOULON'DA KIŞLAMASI

AN OTTOMAN MINIATURE 
OF GALATA

AN OTTOMAN MINIATURE SHOWING 
A GAME OF MATRAKBARBAROSSA FLEET WINTERING IN TOULON

DİYARBAKIR MİNYATÜRÜ
PLAN OF DİYARBAKIR
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Kanuni Sultan Süleyman’ın Barbaros Hayrettin Paşa’yı kabul ederken resmeden bu minyatür,  
16. yüzyılda Osmanlı minyatür sanatının kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor. Arifi’nin minyatüründe 
mekân oldukça detaylı tasvir edilmiş. Kanuni’nin kaftanı ve oturduğu taht da gerçek altın ile boyanmış.

This miniature depicting Suleiman the Magnificent receiving Barbaros Hayrettin Pasha shows 
the progress made by Ottoman miniature art in the 16th century. In the miniature of Arifi, the 
place was depicted quite detailed.  The kaftan and the throne Suleiman the Magnificent sits on 
are also painted with real gold.

YENI BIR ÜSLUP

Matrakçı Nasuh’un minyatürleri 
stil yönünden Avrupa’daki çağ-
daşlarına benzese de onlardan 
çok daha ayrıntılı. “Türk Rönesans-
çısı” olarak da anılan Nasuh, ken-
di zamanının önemli olaylarını da 
minyatürleriyle yansıtmış. Yaşadı-
ğı ve gezdiği yerlerin topoğrafya-
larını çok başarılı çizmesi nedeniy-
le nakkaşın eserleri günümüzde 
haritacılık ve peyzaj açısından da 
inceleniyor. 

A NEW TURN OF PHRASE

Even though miniatures of Ma-
trakçı Nasuh are similar in style 
to their European contemporar-
ies, his miniatures are much more 
detailed. Also known as the "Ot-
toman Renaissance Man", Nasuh 
reflected the important events 
of his time with his miniatures. 
Since he draws the topographies 
of the places he lived and visited 
very successfully his works are also 
examined in terms of cartography 
and landscaping. 

Osmanlı minyatürlerinde 
varlıklar ayrıntılarıyla 
resmedilir. Önemsenen kişi 
veya mekân, minyatürdeki 
diğer unsurlara göre 
daha büyük ve daha 
detaylı çizilir. Renkler 
gerçeğe bağlı olmaksızın 
kullanılabilir. En eski 
örneklerde cisimlerin 
gölgeleri ve üçüncü 
boyutları ihmal edilerek 
cepheden çizildiği görülür. 
Sonraki örneklerde yandan 
ve üç boyutlu gelişmiş 
çizimlere rastlanır.
In Ottoman miniatures entities are 
depicted in detail. The person or 
place that is considered important, 
is drawn bigger and more detailed 
compared to other elements in 
the miniature. Colors can be used 
regardless of reality. It is seen that 
the shadows and third dimensions 
of the objects are neglected and 
drawn from the front in oldest 
examples. Advanced drawings in 
profile and in three dimensions are 
found in the following examples.

ADANA MİNYATÜRÜ
PLAN OF ADANA

KONYA MİNYATÜRÜ
PLAN OF KONYA
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IRAKEYN SEFERI’NDE  
BIR NAKKAŞ

Matrakçı Nasuh, 1534 yılında Kanuni 
Sultan Süleyman’ın İran Seferi’ne ka-
tılmış. Osmanlı Ordusu İstanbul’dan 
yola çıkıp Tebriz üzerinden Bağdat’a 
giderken Nasuh da güzergâh üzerin-
deki şehirleri resmetmiş. Konya, Sivas, 
Erzurum, Kayseri, Erzincan, Adana, 
Tebriz, Halep gibi şehirlere ait minya-
türleri; 16. yüzyıl Osmanlı sefer tarihi-
nin bir kısmını Nasuh’un renkleriyle 
kayda geçiriyor.

NASUH’UN RENK DÜNYASI

Nasuh, Irakeyn Seferi’nde çizdiği min-
yatürlerde varlıkları doğadaki renkle-
riyle resmediyor: Ağaçlar yeşil, çiçek-
ler parlak kırmızı, deniz mavi ve dağlık 
yerler kahverengi. İnsan ürünü varlık-
lar ise olgusal renklerine boyanmış: 
Köprü ve kemerler kahverengi, yapı-
ların çatıları parlak kırmızı, kubbeler 
mavi. Dahası, bu renklerin tonları o 
kadar başarılı işlenmiş ki resmedilen 
bölgenin bitki örtüsü ve iklimi hak-
kında yorum yapmak işten bile değil. 

A MURALIST IN  
IRAKEYN EXPEDITION

Matrakçı Nasuh joined Iran Expedition 
of Suleiman the Magnificent in 1534. 
While Ottoman Army setting off from 
İstanbul for Bagdad through Tabriz, 
Nasuh was painted the cities on the 
route. Miniatures of cities such as Kon-
ya, Sivas, Erzurum, Kayseri, Erzincan, 
Adana, Tabriz, Aleppo which are some 
parts of expedition history, put on the 
record with colors of Nasuh.

COLOR PALETTE OF NASUH

In his miniatures during Irakeyn Expedi-
tion, Nasuh portrays the nature with their 
own colours. Trees are green, flowers are 
bright red, the sea is blue and mountain-
ous terrains are brown. The built environ-
ment is painted in factual colors. Bridg-
es and archways are brown, roofs of the 
structure are bright red, domes are blue. 
Furthermore, the tones of those colours 
are so well crafted that it is a simple mat-
ter to make a comment on the nature of 
the vegetation and climate of the illus-
trated region.

TEBRİZ MİNYATÜRÜ
PLAN OF TABRIZ
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Sekine Beyza Köse

Black&White, Colored, Filtered
 BRIEF HISTORY OF  
 A PHOTOGRAPH

SIYAH – BEYAZ, RENKLI, FILTRELI

FOTOĞRAFIN  
KISA TARIHI
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Fotoğraf teknolojisi fizikçilerin 
renk, ışık ve optik üzerine yaptığı 
çalışmaların bir ürünüdür. Aristo’ya 
kadar uzanan ve yüzyıllar süren 
bu çalışmalar 1800’lü yıllara ge-
lindiğinde meyvelerini vermiş ve 
1814 yılında, Fransız mucit Joseph 
Nicéphore Niépce tarafından fo-
toğraf makinesi icat edilmiştir. Bu 
makineye dönem filmlerinden 
aşina olabilirsiniz: Ortasında ufak 
dairesel bir delik olan, ahşaptan 
yapılma kocaman bir kutu. Niep-
ce, ışığa maruz bıraktığı manzara 
görüntüsünün levha üzerine be-
lirmesini tam 8 saat bekliyor ve so-
nunda muradına eriyor. Niepce’nin 
1826’da çektiği “Pencereden Le 
Gras’a Bakış” adlı fotoğraf, tüm fo-
toğrafların atası kabul ediliyor.

Photography technology is a prod-
uct of work of physicists conduct-
ed on color, light, and optics. These 
works, which date back to Aristot-
le and had lasted for centuries, 
blossomed forth in the 1800s, and 
the camera was invented by the 
French inventor Joseph Nicéphore 
Niépce in 1814. You may be famil-
iar with this machine from period 
dramas, a huge wooden box with 
a small circular hole in the middle. 
Niepce waits 8 hours for the land-
scape image he has exposed to 
light to appear on the plate, and 
finally he attains his desire. Nie-
pce's photograph, “Looking at Le 
Gras through the Window”, taken 
in 1826, is considered the ancestor 
of all photographs.

Dijital teknolojilerin gelişimi fotoğrafçılığı ve fotoğraf sanatını da etkiledi. Fotoğraf al-
bümleri cep telefonlarına, bilgisayar ekranlarına ve harici belleklere taşınırken fotoğraf 
çekmek de hızla yaygınlaştı ve hatta bir çılgınlığa dönüştü. Yürürken, otururken, yemek 
yerken, kahve içerken, araç kullanırken… Artık her yerde ve her durumda özenli özensiz 
yüzlerce fotoğrafımız var. Foto blog tarzı sosyal medya uygulamalarında paylaşılan bu fo-
toğraflar gerçeküstü görünümleriyle de etik tartışmaların odağında. Uyguladığımız filt-
re ve efektlerle çok daha renkli ve canlı görünen fotoğraflar, gerçeklik algımızı ve güven 
duygumuzu derinden etkiliyor. Ancak yine de dijital fotoğrafa duyulan ilgi hız kesmiyor. 

The development of digital technologies has also affected photography and the art of 
photography. Taking photos became widespread and even a craze while photo albums are 
transferred to mobile phones, computer screens, and external memory. While walking, sitting, 
eating, drinking coffee, driving… Now we have hundreds of photos, sloppy or not sloppy, 
everywhere and in every situation. Photos in style of photo blog which are posted on social media 
applications, are at the center of ethical discussions with their surreal appearance. Photos that 
look much more colorful and vibrant with the filters and effects we apply deeply influence our 
perception of reality and our feeling of confidence. However, the interest in digital photography 
continues without slowing down.

•

Journalism accelerated 
the development of 
photograph technology. 
War correspondents 
succeeded to take 
pictures that never 
forgotten.

Gazetecilik faaliyetleri 
fotoğraf teknolojisinin 
gelişimini hızlandırdı. Savaş 
muhabirleri zihinlerden 
silinmeyen fotoğraflara 
imza attı.

•
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FOTOĞRAFLAR RENKLENIYOR

Ressam ve kimyager Louis Jacques 
Mandé Daguerre fotoğrafın kâğıda 
aktarılma süresini yarım saatin altına 
indirmeyi başarıyor ve 1838 yılında 
tarihteki ilk insan fotoğrafını çekiyor. 
Fizikçi James Clerk Maxwell’in çalış-
malarıyla da fotoğraflar renklenme-
ye başlıyor. Maxwell 1861 yılında kır-
mızı, mavi ve sarı filtreler kullanarak 
ilk renkli fotoğrafı çekiyor: “Ekose 
Kurdele”.

ILK TICARI FOTOĞRAF  
MAKINESI

Fotoğraf teknolojisi hızla gelişirken 
Daguerre’in yöntemi sayesinde kısa 
sürede çekilebilen fotoğraflar daha 
kalıcı ve net olmaya başlıyor. Paris’te 
‘prenslerin tüccarı’ olarak anılan lüks 
mobilya ve mücevher üreticisi Alp-
honse Giroux bu ilgiyi gözden kaçır-
mıyor ve 1839’da bu yöntemle fotoğ-
raf makinesi üretmeye karar veriyor. 
Daguerre ve Niepce ile bir anlaşma 
yapıyor ve tanesi tüm aksesuarları ile 
beraber 400 franka mal olan ilk ticari 
fotoğraf makinesini geliştiriyor.

PHOTOGRAPHS BECOME COLORFUL

Painter and chemist Louis Jacques 
Mandé Daguerre manages to reduce 
photograph transfer time to less than 
half an hour, and he takes the first 
human photograph in history in 1838. 
Photographs are starting to become 
colorful with the work of physicist 
James Clerk Maxwell. Using red, blue, 
and yellow filters in 1861, Maxwell took 
the first color photograph: the “Tar-
tan Ribbon”

THE FIRST PHOTOGRAPHIC  
CAMERA DEVELOPED FOR  
COMMERCIAL MANUFACTURE

As photography technology develops 
rapidly, photographs that can be taken 
in a short time begin to come to stay 
and clear due to Daguerre's method. 
Alphonse Giroux, the luxury furniture, 
and jewelry manufacturer known as 
'the merchant of the princes' in Paris 
realizes this attention and he decides 
to produce a camera with this method 
in 1839. He makes a deal with Daguerre 

Our youth photos 
are kept as romantic 
memories for years.

Gençlik fotoğraflarımız 
romantik birer hatıra 
olarak yıllarca saklanır.

•

Fotoğraf sanatçımız Ara Güler (d. 1928 – ö. 2018) yaşamı boyunca çektiği fotoğraflarla  
İstanbul’u dünyaya tanıttı. Bu fotoğrafta da onun objektifinden muhteşem bir Eminönü 
manzarası görülüyor.

Our photographer Ara Güler (b. 1928 – d. 2018) has introduced İstanbul to the world 
with the photographs he took throughout his life. In this photo, a magnificent view of 
Eminönü can be seen through his lens.

TARTAN RIBBON BY  
JAMES CLERK MAXWELL

JAMES CLERK MAXWELL 
“EKOSE KURDELE”
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ILK TAŞINABILIR KAMERA  

1878 yılında George Eastman isimli, 
hâli vakti yerinde, bankacı bir genç 
tatile gitmek için fotoğraf makinesi 
alıyor. Fakat makineler hâlâ çok bü-
yük ve ağır olduğu için aldığı ma-
kineleri yanında gezdiremiyor. Bu-
nun üzerine fotoğrafın nasıl daha 
az maliyetli ve taşınabilir hâle gele-
bileceğini araştırmaya başlıyor. Ken-
di işinden ayrılıp fotoğraf makinesi 
üretmek için bir şirket kuruyor ve is-
mini “Kodak” koyuyor. 1888’de içinde 
rulo film tutabilen ve 100 poz çekebi-
len ilk taşınabilir fotoğraf makinesini 
üretiyor. 1900’lü yıllara gelindiğinde 
fotoğraf makineleri taşınabilir bir 
forma ulaşıyor ve fotoğraf tarihinde 
yeni bir dönem başlıyor. 

and Niepce and develops the first com-
mercial camera that costs 400 francs 
each with all its accessories.

FIRST PORTABLE CAMERA  

A well-off young banker named George 
Eastman buys a camera to go on va-
cation in 1878. However, since the ma-
chines are still too big and heavy, he 
cannot carry the machines he brought 
with him. Then he begins to do re-
search how photography can become 
low-cost and portable. He quits his job 
and starts a company to manufacture 
cameras and gives the name "Kodak". 
He launched the first portable camera 
that could take 100 exposure films in 
1888. By the 1900s, cameras become 
portable, and a new era begins in the 
history of photography. 

ILK DIJITAL FOTOĞRAF  
MAKINESI 

Günümüze yaklaştıkça serüven 
hızlanıyor. 1975’e kadar polaroid 
makine, flaş ve renkli filmler icat 
ediliyor. Kameralar ihtiyaca göre 
sınıflandırılabilir hâle geliyor: Su altı 
kameraları, ordu için üretilen ka-
meralar, uzaya gönderilmek üzere 
üretilen kameralar gibi. 1975’e gel-
diğimizde Kodak’ta çalışan mü-
hendislerden biri olan Steven Sas-
son tüm bu gelişmeler ışığında ilk 
dijital kamerayı geliştiriyor. Bu tost 
makinesi büyüklüğündeki makine 
23 saniyede tek bir kare çekebiliyor. 
Tasarımı bazı çevreler tarafından 
zor kabul görse de birçok farklı gi-
rişimciye ilham oluyor ve 1991 yılına 
geldiğimizde ilk profesyonel dijital 
kameranın icat edilmesini sağlıyor. 

THE FIRST DIGITAL CAMERA 

The adventure accelerates as we get 
closer to the present. The polaroid 
camera, flash and color films were 
invented by 1975. Cameras reach the 
state that they can be classified ac-
cording to the need such as under-
water cameras, cameras produced 
for the military, cameras produced 
for space. Steven Sasson, one of the 
engineers working at Kodak, is de-
veloping the first digital camera in 
the light of all these developments 
in 1975. The machine in the size of 
a toast machine took 23 seconds to 
create a single photo. Although its 
design was hardly accepted by some 
circles, it inspired many different en-
trepreneurs and led to the invention 
of the first professional digital cam-
era in 1991. 

Fotoğraf çekmek en 
yaygın hobilerden 
biri. Fotoğraf 
tutkunları gruplar 
hâlinde doğaya 
çıkıp eşsiz kareler 
yakalamaya 
çalışıyor.

Cep telefonları 
fotoğrafın ölüm 
fermanı mı, yoksa 
yeniden doğuşu mu? 
Buna henüz karar 
verebilmiş değiliz.

Taking photos is one 
of the most common 
hobbies. Photography 
enthusiasts go into 
nature in groups and try 
to capture unique shots.

Are mobile phones the 
death warrant or rebirth 
of photography? We 
haven't made up our 
minds yet.

GEORGE EASTMAN
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ILK KAMERALI CEP TELEFONU 

90’ların sonuna geldiğimizde hayatı-
mızın vazgeçilmezi olan cep telefon-
larına kamera ekleniyor ve fotoğraf 
için yeni bir dönem başlıyor. Başlan-
gıçta epey düşük çözünürlüklü gö-
rüntü sağlayabilen bu telefonlar, ilk 
kez Japonya’da piyasaya sürülüyor ve 
daha sonra birçok farklı şirket tarafın-
dan üretilmeye başlanıyor. Bu sayede 
fotoğrafçılık artık çok daha ulaşılabi-
lir hâle geliyor. Bu durum “Kameralı 
telefonlarla çekilen fotoğraflar da fo-
toğraf mıdır?” yahut “Ulaşılabilirlik ve 
özensizlik güzelim fotoğraf sanatına 
reva mıdır?” tarzı tartışmalara sebep 
olsa da insanların bu yeni kameralı 
telefonlara olan ilgisi engellenemi-
yor. Günümüzde de fotoğraf sektörü 
yeni nesil makineler ve foto blog tarzı 
uygulamalar ile çığ gibi büyümeye 
devam ediyor.

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation

THE FIRST CAMERA PHONE 

Camera feature is added to mobile 
phones, which are indispensable in 
our lives at the end of 90's, beginning 
a new era for photography. These 
phones, which can provide a very 
low-resolution image at the begin-
ning, are released in Japan first and 
then started to be produced by many 
different companies. Photography 
is now much more accessible due to 
these developments. Even though 
this situation leads to discussions such 
as "Are photos taken with camera 
phones also real photos?" or " Are ac-
cessibility and heedlessness deemed 
proper to the art of photography?", 
people's interest in these new cam-
era phones cannot be prevented. The 
photography industry keeps snow-
balling with new generation cameras 
and photo blog-style applications.

Fotoğraflar 
en mutlu 
anlarımızın 
tanığıdır.
Photos are the 
witnesses of 
our happiest 
moments.
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The Most Colorful 
Cities of the World

DÜNYANIN 
EN RENKLI 
ŞEHIRLERI

Gurbet Demiroğlu

Some cities are fascinated by the magic of colors and offer a sparkling 
atmosphere to their visitors. Epic, cheerful, a bit romantic…

What about visiting the cities of the world that find their identity with 
their colors together?

Bazı şehirler renklerin büyüsüne kendini kaptırır ve ziyaretçilerine 
ışıl ışıl  bir atmosfer sunar: Masalsı, neşeli, biraz da romantik…

Renkleriyle kimlik bulan dünya şehirlerini birlikte gezmeye ne  
dersiniz?

•
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MASALSI ORTA ÇAĞ ŞEHRI: 
COLMAR

Fransa’nın kuzeydoğusunda 
yer alan Colmar, 9. yüzyılda ku-
rulmuş ve özenle korunmuş ta-
rihî bir şehir. Ziyaretçilerine Orta 
Çağ ruhunu hissettiren Col-
mar’daki yapılar, şeker hamu-
ruyla yapılmış renkli kurabiye-
leri andırıyor. Bu yapılar, şehrin 
“Little Venice” (Küçük Venedik) 
olarak tanımlanan merkezinde 
yoğunlaşıyor. Birbirine açılan 
dar sokaklara dizili evler, pence-
relerden sarkan çiçekler, kanal-
lar ve köprüler masalsı bir gö-
rüntü sunuyor. Yılbaşı gibi özel 
günlerde görkemli hazırlıkların 
yapıldığı şehirde, araç trafiğine 
kapalı alışveriş caddeleri olduk-
ça zengin bir görüntüye sahip.

SARI ŞEHIR: IZAMAL

Izamal; Meksika’da yer alan sı-
cak, samimi, küçük bir kasaba. 
“Sarı şehir” olarak anılan Iza-
mal’da; evlerden manastırlara, 
restoranlardan kiliselere tüm 
yapılar sarı renge boyalı. Ya-
pılardaki sarı rengin, binaların 
mimari karakterini vurguladı-
ğı düşünülüyor. Kasabadaki 
San Antonio de Padua Manas-
tırı, doğayla bütünleşmiş etki-
leyici bir mimariye sahip. 

YELLOW CITY: IZAMAL

Izamal is a warm, friendly, 
small town located in Mexi-
co. In Izamal, known as the 
“yellow city”, all buildings are 
painted yellow from houses 
to monasteries, from res-
taurants to churches. The 
yellow color in the buildings 
is thought to emphasize the 
architectural character of 
the buildings. The San Anto-
nio de Padua Monastery in 
the town has an impressive 
architecture integrated with 
nature. 

THE EPIC MEDIEVAL CITY:  
COLMAR

Located in the northeast of France, 
Colmar is a carefully preserved his-
torical city founded in the 9th cen-
tury. Evoking the spirit of the Middle 
Ages for its visitors, the buildings 
in Colmar resemble colorful cook-
ies made with sugar paste. These 
structures center around the mid-
town, which is defined as “Little 
Venice”. The houses lined up on 
narrow streets that open to each 
other, the flowers hanging from 
the windows, the canals and the 
bridges present an epic image. In 
the city where magnificent prepa-
rations are made on special days 
such as New Year's, the shopping 
streets closed to vehicle traffic have 
a very rich appearance.

IZAMAL

IZAMAL

COLMAR

COLMAR

Izamal’daki 
Kinich Kakmo 
Piramidi 
turistlerin 
ilgisini çekiyor.
The Kinich Kakmo 
Pyramid in Izamal draws 
the attention of tourists.
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KARTPOSTALLAR ŞEHRI:  
REYKJAVÍK

Kutup ülkesi İzlanda’nın başken-
ti Reykjavík; iç içe geçmiş, renkli 
evleriyle “sımsıcak” bir görünüme 
sahip. Evlerin birbirine yakınlığı ve 
renklerinin uyumu, ziyaretçilerine 
yılbaşı kartpostallarını anımsatan 
manzaralar sunuyor. Reykjavík, so-
ğuk havaları sevenlerin kesinlikle 
gitmesi gereken yerlerden. Yüzü-
nüze vuran serin rüzgâr eşliğinde 
şehrin dar sokaklarına kendinizi 
bırakıp karın tadını çıkarabilirsiniz. 

ŞIRIN ADA: PROCIDA
Rengârenk evlerin, denizin mavisiy-
le bütünleştiği  Procida Adası; İtal-
ya’nın Napoli Körfezi’nde yer alıyor. 
Bu şirin tatil beldesinde güne “mer-
haba” demek harika bir deneyim 
olmalı. Yerli nüfusun balıkçılık ya-
parak geçimini sağladığı adanın tu-
rizm altyapısı oldukça gelişmiş. Ada, 
yılın neredeyse tamamında ılıman 
olan iklimi sayesinde sadece yazları 
değil, kışın da turist çekiyor. 

GÖKKUŞAĞI MAHALLESI:  
LA BOCA

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e 
bağlı La Boca Mahallesi, turistlerin 
vazgeçilmez adresi. Bu mahalle-
deki renkli evler, diğer şehirlerdeki 
renkli evlerden çok daha farklı. Çün-
kü evlerin her biri birden fazla ren-
ge boyanmış. Sokaklarda gezerken 
gökkuşağının tüm renklerine rastlı-
yor ve kendinizi bir festival alanında 
ya da lunaparkta hissediyorsunuz. 
Yani La Boca’da dolaşmak oldukça 
eğlenceli.

MAVI MASAL: ŞAFŞAVAN

Fas’ın tarihî kentlerinden biri olan 
Şafşavan; görenleri içine çeken 
masmavi bir deniz gibi. Birbiri ardı-
na dizilen evlerin maviyle birleşen 
mimarisi, şehri bir masal ülkesine 
dönüştürüyor. Şehirde; kapılardan 
pencere pervazlarına, basamaklar-
dan duvar dibindeki saksılara kadar 
her şey mavi. Bu maviliğe masum 
bir beyaz eşlik edince ortaya muh-
teşem bir görüntü çıkıyor. 

RAINBOW DISTRICT: LA BOCA

La Boca Neighborhood of Buenos 
Aires, the capital of Argentina, is the 
indispensable address of tourists. 
The colorful houses in this neigh-
borhood are very different from the 
colorful houses in other cities. Beca-
use each of the houses is painted in 
more than one color. While walking 
on the streets, you come across all 
the colors of the rainbow, and you 
feel like you are in a festival area or 
an amusement park. In a word, wal-
king around La Boca is pretty fun.

BLUE FAIRY TALE: CHEFCHAOUEN

Chefchaouen, one of the historical 
cities of Morocco is like a deep blue 
sea that engulfs those who see it. 
The architecture of the houses lined 
up one after the other, combined 
with the blue, turns the city into a 
land of fairy tales. In the city every-
thing is blue from doors to window 
sashes, from steps to flowerpots on 
the wall. When an innocent white 
accompanies this blue, a magnifi-
cent image shows up. 

CITY OF POSTCARDS: REYKJAVÍK

Reykjavík, the capital of the arctic 
country Iceland has a “warm” appea-
rance with its colorful houses that are 
intertwined. The closeness of the hou-
ses and the harmony of their colors 
present scenic reminiscent of New Ye-
ar's postcards. Reykjavík is one of the 
places where those who love cold we-
ather should definitely go. You can let 
yourself go the narrow streets of the 
city and enjoy the snow, accompanied 
by the cool wind stroking your face. 

CUTE ISLAND: PROCIDA

Procida island, where colorful houses 
meet the blue sea is located in the 
Gulf Naples, Italy. “Welcoming” the 
day in this holiday village must be a 
wonderful experience. The tourism 
infrastructure of the island, where 
the local population makes a living by 
fishing, is quite developed. The island 
attracts tourists not only in summer 
but also in winter thanks to its mild 
climate almost throughout the year. 

REYKJAVÍK PROCIDA ŞAFŞAVAN
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LA BOCABaşkent Reykjavík 
büyüyen çok canlı bir 
şehir. İster yazın ister 
kışın ziyaret edin, 
yapacak birçok şey 
bulabilirsiniz.

La Boca'nın renkli 
sokakları yetenekli 
tango dansçılarının 
performanlarına ev 
sahipliği yapıyor.

The capital of Iceland 
is a growing and 
very much alive city. 
Whether you visit in 
summer or winter, 
there will be so much 
to do.

The colorful streets 
of La Boca host 
performances by 
talented tango dancers.
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ŞILI’NIN RENKLI ŞEHRI:  
VALPARAÍSO

Şili’nin önemli liman kentlerinden 
biri olan Valparaíso, sokak sanatla-
rıyla ünlü. Tepeler üzerine kurulu 
şehrin evleri, farklı ve canlı renklere 
boyanmış. Tepelerden birine çıkıp 
şehrin manzarasını izlemek, çocuk-
ların yaptığı resimlere bakmak gibi 
keyifli. Edebiyat ve müzik gibi sanat 
dallarında pek çok sanatçı yetiştiren 
şehirde; ünlü şair Pablo Neruda’nın 
evi de müze olarak hizmet veriyor.

BIR ANDERSEN MASALI:  
NYHAVN

Danimarka’nın başkenti Kopen-
hag’da bulunan Nyhavn Limanı, ül-
kenin en gözde yerlerinden. Liman-
daki sıra sıra ve renk renk dizilmiş 
evlerin görüntüsünden etkilenme-
mek mümkün değil. Gün batımında 
liman, usta bir ressamın elinden çık-
mış bir tabloya bürünüyor. Nyvan’da 
bir sandal turuna çıktığınızda kendi-
nizi bir masalın ortasında buluyor-
sunuz. Masal demişken; Andersen 
Masalları’nın yazarı Hans Christian 
Andersen’in uzun yıllar Nyhvan’da 
yaşadığı ve en güzel masallarını bu 
şehirde kaleme aldığı biliniyor.

COLORFUL CITY OF CHILE: 
VALPARAÍSO

Valparaíso, one of Chile's important 
port cities, is famous for its street arts. 
The houses of the city, which is built 
on hills, are painted in different and 
vibrant colors. Going up one of the hil-
ls and watching the view of the city is 
as enjoyable as looking at the pictures 
made by the children. Raising many 
artists in the fields of art such as lite-
rature and music, there is the house 
of the famous poet Pablo Neruda also 
serves as a museum in the city.

AN ANDERSEN TALE: NYHAVN

Nyhavn Port, located in Copenhagen, 
the capital of Denmark, is one of the 
most popular places in the country. 
It is impossible not to be impressed 
by the view of the houses lined up in 
rows and colors in the port. The port 
turns into a painting by a master pa-
inter at sunset. You find yourself in 
the middle of a fairy tale when you 
go on a boat tour in Nyvan. Speaking 
of fairy tales, it is known that Hans 
Christian Andersen, the author of 
Andersen Tales, lived in Nyhvan for 
many years and wrote his most bea-
utiful fairy tales in this city.

ÇIÇEK BAHÇESI: ZALIPIE

Zalipie, Polonya’nın en turistik, en gü-
zel köylerinden biri. Köydeki evlerin iç 
ve dış duvarları canlı renk ve desen-
lerle bezenmiş. Zalipie halkı, başlarda 
ahşap evlerde meydana gelen çatlak 
ve kırılmaları gizlemek ve sobaların 
sebep olduğu isleri örtmek amacıyla 
bu alanları boyamış. Yapılan bu ilk bo-
yamalar sonradan bir geleneğe dö-
nüşmüş. Felicja Curyłowa Müzesi, Za-
lipie’de en fazla dikkat çeken yerlerin 
başında geliyor. Felicja’nın evinin her 
köşesini çiçek ve desenlerle boyaması 
onu diğer evlerden ayırıyor. Felicja’nın 
ölümünden sonra ev, müzeye dönüş-
türülmüş.

CAPE TOWN’DAKI RENK  
CÜMBÜŞÜ: BO-KAAP

Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde 
yer alan bu tatlı mahalle, maket ev-
ler satan bir oyuncakçı dükkânı gibi. 
Ağırlıklı olarak Müslümanların yaşa-
dığı mahalle, kentin en eski camile-
rinden birine de ev sahipliği yapıyor. 
Yakın zaman önce Cape Town’daki 
Bo-Kaap Müzesi’nde Osmanlı mirası-
na ait bir bölüm açılmış. Müzenin bu 
bölümünde Türk bayrağı, Osmanlı 
arması ve Sultan Abdülhamid Han’ın 
fotoğrafı sergileniyor.

FLOWER GARDEN: ZALIPIE

Zalipie is one of the most touristic and 
beautiful villages of Poland. The inner 
and outer walls of the houses in the vil-
lage are adorned with vibrant colors and 
patterns. The people of Zalipie initially 
painted these areas in order to hide the 
cracks and breaks in the wooden hous-
es and to cover the soot caused by the 
stoves. After the first paintings, it be-
came a tradition later. Felicja Curyłowa 
Museum is one of the most remarkable 
places in Zalipie. The fact that Felicja's 
painted every corner of her house with 
flowers and patterns sets it apart from 
other houses. The house was turned 
into a museum after Felicja's death.

RIOT OF COLORS IN CAPE TOWN: 
BO-KAAP

This sweet neighborhood, located in 
Cape Town, South Africa, is like a toy 
shop selling model houses. The neigh-
borhood where Muslims live predomi-
nantly hosts one of the oldest mosques 
in the city. A section of Ottoman herit-
age has been opened at the Bo-Kaap 
Museum in Cape Town recently.  Turk-
ish flag, Ottoman coat of arms, and 
a photograph of Sultan Abdulhamid 
Xhan are exhibited in this part of the 
museum.

VALPARAÍSO

ZALIPIE

NYHAVN BO-KAAP
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ÇIZGILI KÖY: COSTA NOVA

Costa Nova, Portekiz’in Atlantik Ok-
yanusu kıyısındaki şehri Averio’ya çok 
yakın bir balıkçı köyü. Köydeki evlerin 
üzerinden beyaz çizgiler geçiyor. Sa-
hil kasabasındaki bu renkli köy turist-
lerin de ilgi odağı.

GAUDÍ’NIN RENKLI DÜNYASI: 
PARK GÜELL

İspanya’nın en önemli turizm şehir-
lerinden biri olan Barselona, ünlü 
mimar Antoni Gaudí'nin renkli dün-
yasını yansıtıyor. Bu renkli dünyanın 
tüm ışıltısıyla parladığı yer ise Bar-
selona’nın kuzeyindeki Park Güell. 
Gaudí, Park Güell’i masalsı kulübeler, 
renkli mozaikler ve heykellerle süsle-
miş. Ziyaretçilerine bir şehir parkın-
dan çok daha fazlasını vadeden Park 
Güell, Barselona’nın en beğenilen 
yerlerinden.

STRIPED VILLAGE: COSTA NOVA

Costa Nova is a fishing village very 
close to Averio which is a Portugal 
city on the Atlantic Ocean. White li-
nes cross over the houses in the villa-
ge. This colorful village in the seaside 
town is also the center of attention 
of tourists.

GAUDÍ'S COLORFUL WORLD:  
PARK GÜELL

Being one of the most important 
tourism cities in Spain, Barcelona 
reflects the colorful world of the fa-
mous architect Antoni Gaudí. The 
place where this colorful world shi-
nes brightly is in Park Güell, in the 
north of Barcelona. Gaudí decorated 
Park Güell with epic cottages, color-
ful mosaics, and sculptures. Promi-
sing much more than a city park to 
its visitors, Park Güell is one of the 
most admired places in Barcelona.

Küba’nın başkenti Havana’nın renkli sokaklarında klasik otomobillerle  
yapacağınız bir tur, sizi 1950’lerin nostaljik atmosferine götürecek.

A classic car tour through the colorful streets of Havana, which is the capital of Cuba, will 
take you back to the nostalgic atmosphere of the 1950s.

PARK GÜELL

COSTA NOVA
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Okan Özkartal

Spor / Sport Spor / Sport

Görme engellilere özgü bir takım sporu olan goalball, II. Dünya Savaşı’nda görme 
yetisini kaybeden gazilerin rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla 1946 yılında 
geliştirilmiş. 1976 yılında ise Uluslararası Görme Engelliler Sporları Federasyo-
nu (IBSA) tarafından paralimpik spor programına dâhil edilmiş. Günümüzde üç 
büyük uluslararası turnuva ve ulusal liglerle görme engellilere heyecan yaşatan 
spor, paralimpik sporlar arasında hızla öne çıkıyor. Son yıllarda büyük bir ivme 
kazanan goalball, millî takımlarımızın başarılarıyla ülkemizi gururlandırıyor.

Being a team sport specific to the individuals with a vision impairment, goalball 
has been developed with the aim of providing rehabilitation for veterans who lost 
their sight in World War II in 1946. It was included in the Paralympic sports prog-
ram by the International Blind Sports Federation (IBSA) in 1976. The sport giving 
excitement to the visually disabled with three major international tournaments 
and national leagues, quickly comes to the forefront among Paralympic sports. 
Goalball, which has gained great momentum in recent years, makes our country 
proud with the achievements of our national teams.

•

Beceri, Hız ve Isabetliliği Birleştiren Dinamik 
ve Benzersiz Bir Takım Sporu:

GOALBALL
A UNIQUE AND DYNAMIC TEAM 
SPORT OF SKILL, SPEED AND 

ACCURACY
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Goalball görme engelli sporcuların vo-
leybol sahası büyüklüğünde bir alan-
da, çıngıraklı bir topla oynadıkları pa-
ralimpik bir spordur. “Görme engelli 
futbolu” olarak da anılan goalball, ilk 
olarak 1946 yılında Avusturyalı Hans 
Lorenzen ve Alman Sepp Reindl tara-
fından geliştiriliyor. II. Dünya Savaşı’n-
da görme yetilerini kaybeden gazile-
rin rehabilitasyonuna destek vermek 
için geliştirilen spor; savaştan büyük 
travmalar ve kayıplarla dönen askerle-
rin fiziksel ve psikolojik tedavisine yar-
dımcı oluyor.

Sonraki yirmi yıl boyunca görme en-
gelliler arasında tanınmaya ve se-
vilmeye başlayan spor, 1976 yılında 
paralimpik spor dalları arasına kabul 
edilerek Toronto Paralimpik Olimpiyat 
Oyunları’na dâhil oluyor. Uluslararası 
Görme Engelli Sporları Federasyonu 
(IBSA) tarafından 4 yılda bir gerçek-
leştirilen Goalball Dünya Şampiyonası 
ise ilk olarak 1978 yılında Avusturya’da 
düzenleniyor. Bu iki uluslararası orga-
nizasyonun yanı sıra, Avrupa şampiyo-
nası ve ulusal liglerde de goalball he-
yecanı devam ediyor.

Goalball is a Paralympic sport which 
is played by visually disabled athletes 
with a rattle ball in an area the size of a 
volleyball court. Goalball, also known 
as " football of individuals with a vision 
impairment" is being developed by 
Austrian Hans Lorenzen and German 
Sepp Reindl in 1946. Sports developed 
to support the rehabilitation of veter-
ans who lost their sight in World War 
II helps the physical and psychologi-
cal treatment of soldiers returning 
from the war with great traumas and 
losses.

The sport, which started to be known 
and loved among the visually disa-
bled for the next two decades, was ac-
cepted among the Paralympic sports 
branches in 1976 and included in the 
Toronto Paralympic Olympic Games. 
Goalball World Championship, which 
is held every 4 years by International 
Blind Sports Federation (IBSA) was 
first held in Austria in 1978. The ex-
citement of goalball continues in Eu-
ropean championships and national 
leagues in addition to these two inter-
national organizations.

GOALBALL KURALLARI

l Bir takım sporu olan goalball, 18 
metreye 9 metre ölçülerinde dik-
dörtgen bir sahada oynanıyor. Her 
üç metrede bir elle hissedilebilir 
çizgiler var. Bu çizgiler; takım alanı, 
ara alan ve tarafsız alan bölgelerini 
oluşturuyor.

l Sahada mücadele eden takım-
lar 3’er sporcudan oluşuyor. Her 
takıma saha kenarında 3 yedek 
sporcu bulundurma hakkı veriliyor. 
Sahadaki sporcular, aralarında ge-
lişebilecek herhangi bir eşitsizliğe 
meydan vermemek için görüşü ta-
mamen engelleyen göz maskeleri 
takıyor.

l Oyun, futbolda olduğu gibi yazı 
tura atışıyla başlıyor. Yazı tura atışı-
nı kazanan takım topu ya da kaleyi 
seçebiliyor.  Çıngıraklı bir topla oy-
nanan oyunda sporcuların her atı-
şı, zil sesinin net duyulabilmesi için 
yerden yapması gerekiyor. Hava-
dan yapılan atış, faul kabul ediliyor. 
Herhangi bir takım gol attığında 
savunmaya geçiyor ve karşı takı-
mın atağıyla oyun yeniden başlıyor. 

GOALBALL RULES 

l Goalball which is a team sport is 
played in a court that is nine meters 
wide and 18 meters long. There are 
palpable lines every three meters. 
These lines consist of the team zone, 
the intermediate zone, and the neu-
tral zone.

l The teams competing on the field 
consist of 3 athletes each. Each team 
is given the right to have 3 substitute 
players on the side of the field. Ath-
letes on the field wear eye shades with 
eye patches that completely block the 
view to avoid any inequality that may 
arise between them.

l The game begins with a toss-up, as 
in football. The team that wins the toss 
can choose the ball or the goal.  As 
the game is played with a rattle ball, 
the players have to make each shot 
from the ground so that the sound of 
the bell can be heard clearly. The ball 
must touch the ground, if not then it 
is a foul. When any team scores a goal, 
they go to the defense area and the 
game starts again with the attack of 
the opposing team. 

Millî Sporcumuz 
Sevda Altunoluk hem 
Rio hem de Tokyo 
Olimpiyatları'nda 
takımımızın ve 
turnuvanın en çok 
gol atan sporcusu 
olarak adını spor 
tarihimize yazdırdı. 

“Görme engelli 
futbolu” olarak 
da bilinen 
goalball, özel 
tasarlanmış 
çıngıraklı bir 
topla oynanıyor.

Our National Athlete 
Sevda Altunoluk made 
her name written in our 
sports history as the top 
scorer of our team and the 
tournament in both the 
Rio and Tokyo Olympics. 

Goalball, also known 
as " football of 
individuals with a vision 
impairment", is played 
with a specially designed 
rattle ball.

SEVDA ALTUNOLUK
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ÜLKEMIZDE GOALBALL

Türkiye’de 1999 yılından itiba-
ren gelişmeye başlayan goalball, 
2000 yılında Görme Engelliler 
Spor Federasyonu’nun kurulma-
sıyla büyük bir ivme kazanmış. 
Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim 
Vakfı’nın (TEYSEV) çabaları da 
goalball sporunun ilerlemesine 
katkı sağlamış. Erkekler için 2, 
kadınlar için 1 ligimizin bulundu-
ğu bu spor dalında; sporcu, ant-
renör ve hakem olarak yüzlerce 
görme engelli ter döküyor.

Liglerde yarışan goalball takım-
larımızdan seçilen millî goalball 
takımlarımız, ülkemizi uluslara-
rası turnuvalarda başarıyla temsil 
ediyor. Hem erkek hem de ka-
dın takımlarımız katıldıkları her 
uluslararası turnuvada ülkemizin 
gurur kaynağı oluyor. Goalball er-
kek millî takımımız; 2013 Avrupa 
Goalball Şampiyonası’nda bronz, 
2015 Avrupa Goalball Şampiyona-
sı’ndaysa altın madalya kazandı. 
En prestijli turnuva olarak bilinen 
Paralimpik Olimpiyatları’nda ise 
2012’de alınan bir bronz madalya-
mız bulunuyor. 

Goalball kadın millî takımımız 
ise 2013, 2015, 2017 ve 2019 yılla-
rında katıldığı Avrupa Goalball 
Şampiyonası turnuvalarında 
iki gümüş ve iki altın madalya-
yı ülkemize getirdi. Kadın millî 
takımımızın 2016 Rio Paralim-
pik Olimpiyat Oyunları'nda 
kazandıkları altın madalya ise 
Türkiye’nin Paralimpik Olimpi-
yatları'nın  takım sporlarında ka-
zandığı ilk altın madalya olarak 
spor tarihimizde özel bir yerde 
duruyor. Kadın millî takımımız, 
2020 Tokyo Oyunları'nda da fi-
nalde ABD’yi 9-2 yenerek bir 
altın madalya daha kazandı ve 
ülkemizi gururlandırdı.

GOALBALL IN OUR COUNTRY

Goalball, which has started to de-
velop in Türkiye as of 1999, picked 
up steam with the establishment 
of the Sports Federation of Visually 
Disabled in 2000. The efforts of the 
Türkiye Handicapped Sports, Edu-
cation, and Assistance Foundation 
(TEYSEV)  also contributed to the 
progress of goalball. In this sports 
branch, we have 2 leagues for men 
and 1 league for women. Hundreds 
of visually disabled people are 
sweating as athletes, coaches, and 
referees in goalball.

Our national goalball teams, select-
ed from our goalball teams compet-
ing in the leagues, successfully rep-
resent our country in international 
tournaments. Both our men's and 
women's teams become a source 
of pride for our country in every in-
ternational tournament they partic-
ipate in. Our men's national goalball 
team won the bronze medal at the 
2013 European Goalball Champi-
onship and the gold medal at the 
2015 European Goalball Champion-
ship. We have a bronze medal won 
in 2012 in the Paralympic Olympics, 
known as the most prestigious 
tournament. 

Our women's goalball national 
team brought two silver and two 
gold medals to our country in the 
European Goalball Championship 
tournaments they participated in in 
2013, 2015, 2017 and 2019. The gold 
medal won by our women's nation-
al team at the 2016 Rio Paralympic 
Olympic Games holds a special 
place in our sports history as the 
first gold medal won by Türkiye in 
team sports at the Paralympics. Our 
women's national team won anoth-
er gold medal by beating the USA 
9-2 in the final and made our coun-
try proud in the 2020 Tokyo Games.

Goalball 
oyuncuları 

maç esnasında 
göz maskesi 

kullanıyor. Görme 
engelinin derecesi 

kişiden kişiye 
değişebildiğinden 

göz maskeleri 
ile daha adil 

bir müsabaka 
sağlanıyor.

Goalball players use eye 
patches during the match. 
Since the degree of visual 

disability can vary from 
person to person, a fairer 

competition is ensured 
with eye patches. 

Goalball 
sahası üçer 
metre aralıklı 
hissedilebilir 
çizgilerle 
bölünüyor. 
Goalball court is 
divided into two parts 
by three meters apart 
palpable lines. 
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Ressamlarımız; renklerin dünyasını anlamada ve yansıtmakta en yetenekli kişi-
lerdir. Bir renk onların elinde gonca bir güle, berrak bir suya, iştah açan bir mey-
veye dönüşür. Tuvale düşen özgün fırça darbeleri bazen çiçeklerin açtığı, güneşin 
parladığı, çocukların güldüğü manzaralarla içimizi ferahlatır bazen de bizi derin 
düşüncelere daldırır.

Our painters are the most talented people in understanding and reflecting world 
of colors. Color turns into a rosebud, clear water, a lickerish fruit. The genuine 
brushstrokes falling on the canvas sometimes refresh us with the scenery where 
the flowers bloom, the sun shines and the children laugh, and sometimes it ma-
kes us muse.

•

Kültür ve  
Sanatımızın Renkleri
TÜRK RESSAMLAR

Colors of Our Culture and  
Art TURKISH PAINTERS

Gurbet Demiroğlu
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BEDRI RAHMI EYÜBOĞLU IBRAHIM ÇALLI

OSMAN HAMDI BEY ŞEKER AHMET PAŞA
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18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı’da 
başlayan yenileşme hareketle-
ri, sanat alanında da hissedilir. 
Yabancı sanatçı ve ressamların 
elçi olarak Osmanlı topraklarına 
gelmesi ve öğrencilerin yurt dışı 
eğitimlerine gönderilmesiyle re-
sim sanatımızda da gelişmeler 
görülür.  Nihayetinde ülkemizde 
renklerin ve fırçanın ustası isimler 
doğar: Şeker Ahmet Paşa, Osman 
Hamdi Bey, İbrahim Çallı, Malik 
Aksel, Fikret Mualla, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, Nuri İyem, Nazlı Ecevit, 
Devrim Erbil ve daha niceleri…

The innovation movements that 
started in the Ottoman Empire in 
the 18th and 19th centuries can be 
seen in the field of art as well. De-
velopments in painting art can be 
observed with the arrival of foreign 
artists and painters to the Ottoman 
lands as ambassadors and sending 
of students abroad.  Ultimately, mas-
ters of colors and brushes emerge 
in our country: Şeker Ahmet Pasha, 
Osman Hamdi Bey, İbrahim Çallı, 
Malik Aksel, Fikret Mualla, Bedri Rah-
mi Eyüboğlu, Nuri İyem, Nazlı Ecevit, 
Devrim Erbil and many more…

Resim sanatının saygın isimleri-
nin yanında kendilerini yetiştiren 
ressamlarımız, zaman içinde öz-
gün sanat anlayışlarını geliştirir. 
Manzara resimlerinden portre ça-
lışmalarına, natürmorttan soyut 
resme kadar pek çok türde eser-
ler vererek ülkemizin renklerini 
dünyaya tanıtırlar. “Kaplumbağa 
Terbiyecisi” (Osman Hamdi Bey), 
“Narlar ve Ayvalar” (Şeker Ahmet 
Paşa), “Mavi Vazoda Güller” (İbra-
him Çallı), “Tophane” (Bedri Rah-
mi Eyüpoğlu), “Üç Güzeller” (Nuri 
İyem) Türk ressamlar tarafından 
yapılıp tüm dünyada ün kazanan 
eserlerden yalnızca birkaçıdır. 

PTT Ailesi olarak; geçmişten bu-
güne saygınlığını koruyan ve genç 
ressamlarımızla gelişimini sürdü-
ren resim sanatımızı destekliyor, 
ressamlarımıza duyduğumuz say-
gıyı pullarımıza yansıtıyoruz. Tarihi-
mize, kültürümüze ve sanatımıza 
hizmet ederken dünyamıza renk 
katan ressamlarımızı sevgi, saygı ve 
minnetle anıyoruz.

Our painters who improve themsel-
ves beside the respected names of 
the art of painting, develop unique 
understanding of art over time. They 
introduced colors of our country to 
the world by creating works in many 
genres including landscape paintin-
gs, portraits,  still-life and abstract 
painting. "The Tortoise Trainer" (Os-
man Hamdi Bey), Pomegranates 
and Quinces (Şeker Ahmet Paşa), 
"Flowers in Vase" (İbrahim Çallı), 
“Tophane” (Bedri Rahmi Eyüpoğlu), 
"Three Beauties" (Nuri İyem) are only 
a few of the works that have been 
created by Turkish painters and be-
come famous all over the world. 

We support our painting art that 
sustains its respectability from past 
to present and continues its deve-
lopment with our young painters, 
and we reflect the respect we have 
for our painters on our stamps as 
Turkish Post Family. We remercie 
our painters who add color to our 
world while serving our history, cul-
ture and art.

IBRAHIM ÇALLI - "M. KEMAL ATATÜRK" ŞEKER AHMET PAŞA 

Devrim Erbil is one of our 
important artists who has 
developed a unique new 
language of expression by 
synthesizing classical western art 
and eastern art.

Devrim Erbil, klasik batı sanatı 
ile doğu sanatını sentezleyerek, 
kendine has yeni bir anlatım 
dili geliştirmiş önemli 
sanatçılarımızdandır.

•
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Canı sıkılana, keyifle oturana, yalnızlara, 
kalabalıklara, çocuğa ve yetişkine iyi gelir 
örgü örmek. Yaşamın her alanında varlığını 
farklı şekillerde gösterebilen örgü, ninele-
rimiz ve annelerimiz için bazen bir hobi, 
bazen ev ekonomisi, bazen de sorunlardan 
uzaklaştıran bir terapi yöntemidir. Ruhu-
muza sakinlik veren aşamaları, üretkenli-
ğimizi yansıtan motifleri ve bittiğinde göz 
alan sonuçlarıyla giyeni ısıtan bir sıcaklığa 
dönüşür ve her daim ilgi çeker. 

Knitting is good for those who are bored, sit-
ting with pleasure, lonely people, heaps, for 
children and adults. Knitting, which is in all 
different areas of life, is sometimes a hobby for 
our grandmothers and mothers, sometimes 
a home economy, and sometimes a therapy 
method that keeps their head above water. It 
turns into a coziness that warms those who 
wear it with its calming stages, motifs that ref-
lect our productivity, and eyeful results when 
finished, and always attracts attention. 

Yaşamın Içinden Bir Ilmek
ÖRGÜ ÖRMEK
A Thumb Knot Through Life Knitting

Hatice Kübra Baylan
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Yakınlarıyla bir araya gelen kadınla-
rın çantalarından görülen şişler ve 
yumaklar yeni bir patiği simgeler 
bazen. Ayşe teyze torun bekledik-
lerini böyle anlatır mahalleliye. Ba-
zense misafirliğe giderken eli boş 
gitmemenin karşılığı oluverir örü-
len atkılar, kazaklar ve eldivenler. 
Hane halkının kazancına ortak ol-
mayı anlatır biraz da. Yeni kıyafetler 
almak yerine örülenlerden giydirilir 
çocuklara. Üstelik çocuklardan biri 
değil sırayla hepsi faydalanır el ör-
güsü kıyafetten. Kendi ördüğümüz 
bir yeleği giyip boy göstermek ina-
nılmaz başarılı hissettirir insanı.

MOTIF MOTIF ÖRGÜ

Yumakların dili olsa, renginden baş-
layıp vitrininde boy gösterdiği tuha-
fiyeye; onu satın alan kişiden, örülen 
malzemeye kadar tek tek kendisi 
anlatırdı gelenekselliğini. Yumaklar 
bizim anlayacağımız şekilde konuş-
masa da motifleriyle anlatabilir der-
dini aslında. Şiş ve yumak yan yana 
gelince çeşit çeşit motifler çıkar or-

The knitting needles and ball of 
twines seen in the bags of women 
who come together with their rel-
atives sometimes symbolize a new 
bootee. This is how Aunt Ayşe tells 
the neighborhood that they are ex-
pecting grandchildren. Sometimes, 
knitted scarves, sweaters and gloves 
help us not going empty-handed 
when visiting guests. It also tells a 
little about helping with home eco-
nomics. Children are dressed in knit-
ted clothes instead of buying new 
clothes. Moreover, not one of the 
children but all of them in turn ben-
efit from the hand-knitted clothes. 
Wearing a vest we knitted by our-
selves and making the scene makes 
people feel incredibly successful.

KNITTING IN MOTIVES

If balls of twines could speak, they 
would tell us about its traditionalism 
starting from the color, to the vari-
ety store in the showcase, from the 
person who bought it to the knitted 
material. Although balls of twines 
do not speak in a way that we can 
understand, they can actually make 

taya. Farklı isimleri olur bu modelle-
rin: Selanik örgüsü, haraşo örgüsü, 
çıkmaz sokak örgüsü, ajur örgüsü 
diye uzayıp gider liste. Bir tanesini 
örmeye başlayanlar üretmenin da-
yanılmaz çekiciliğine karşı koyamaz 
ve mutlaka yeni bir tanesini dene-
meye çalışır. Modeller işlenirken ço-
cukların da zihinlerinde yer edinir 
örgü örme becerileri. 

ILMEKLERDEKI HISLER

Acı bir şeyler yaşadığında kaçıverir 
örgüye insan. Kalbinden geçenler 
örgü ipi gibi uzun olsa da takıp çe-
kerek yeni bir forma sokuverir onu. 
Yeni şeyler üretmek sorunları ha-
fifleten ya da unutturan bir araca 
dönüşür. Bazen özlemini gidermek 
için sarılır yumağına. Kendi kararıyla 
başladığı örgüsüne bakarken sevi-
nir; ilerledikçe zafer ve başarı hissiyle 
dolar. Bazen de sevgisini ifade eder 
ördükleriyle: Torununa ördüğü pa-
tik, yeğenine ördüğü yelek, nişanlısı-
na ördüğü atkı “Sevgi neydi? Sevgi, 
emekti” demenin bir yolu olur.

themselves understood with their mo-
tives. When knitting needles and ball 
of twine come side by side, various 
motives emerge. These models have 
different names such as Thessaloniki 
knitting, harosha knitting, dead-end 
knitting, ajour knitting and the list 
goes on. Those who start to knit one 
model cannot resist the irresistible at-
tractiveness of producing and will defi-
nitely try a new one. Knitting skills are 
imprinted on children’s minds while 
the models are being created. 

FEELINGS IN THUMB NOTS

When you experience something 
painful, you find yourself knitting. Even 
though what goes through their heart 
is as long as knitting yarn, they put it in 
a new form by stringing it and pulling 
it. Producing new things turns into a 
tool that alleviates problems or makes 
them forget. Sometimes they hug their 
ball of twine to fulfill their longing. They 
rejoice when they look at their knitting 
they started with their own decision. As 
it progresses, they are filled with a feel-
ing of victory and achievement. Some-
times they express their love with their 

Hazır giyimin 
gelişmesiyle 
uzunca bir süre 
ihmal edilen örgü 
kazaklar, son 
yıllarda yeniden 
moda oldu.
Knitted sweaters, which 
have been neglected 
for a long time with the 
development of ready-
made clothing, have 
become fashionable 
again in recent years. Örgü örmenin; 

odaklanmayı artıran, 
hafızayı güçlendiren 
ve motor kaslarımızı 
çalıştıran pek çok 
faydası var.
Knitting has many 
benefits that increase 
focus, improve memory 
and activate our motor 
muscles.
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YUMAK CENNETI

Rengârenk yumaklar tuhafiyelerin vitrinlerini süslediğinde 
kulaktan kulağa haber salınır. Kadınlar arasındaki iletişimin 
kuvvetini gösterir bu haberler. Binbir güçlükle seçilir yumak 
renkleri. Akşam olup tüm işler bittikten sonra şişlerle beraber 
ele alınır. Çeyiz için lif örerken ekrana dalınıp gidilebilir. Bazen-
se sadece örgü örülür. Bu zihnimizin arka plan sekmelerini 
kapatmak için kısa bir bellek dinlendirme yöntemi olur. Birbi-
rini takip eden ritmik hareketler motor kaslarımız için egzersiz 
yöntemidir.

ÖRGÜ ÖNCÜLERI

Varlığını toplum içinde çeşitli şekillerde hissettiren örgü, mahal-
ledeki tecrübeli bir büyüğün rehberliğinde öğrenilir. Örnekler 
ona sorulur, model fikirleri ondan alınır. Bu hem bir usta – çırak 
ilişkisinin devamıdır hem de bir dayanışma yöntemidir. Bu sa-
yede mahalle sakinleri arasında iletişim kendiliğinden yoğun-
laşır, komşuluk bilinci gelişir, yardımlaşma ve paylaşma artar.

Örgünün kadınlar arasında iş birliğini geliştirme yönü de var-
dır. Kalıpla hazırlanan örgü kıyafetler dikiş bilen birine teslim 
edilir. O kişiler doğru yerlerden örgüyü dikerek son hâline 
getirir. Örgü örmek çok pencereli bir evde yaşamak gibi iyi 
gelir uğraşanlara. Örgü işlerini giymek, hediye etmek ve ker-
meslerde satmak kadın üretkenliğinin en renkli ve en sıcak 
görünümlerinden biridir.

knits: The booties they knitted for their 
grandson, the vest they knitted for their 
nephew, the scarf they knitted for their fi-
ancée all becomes a way of saying "What 
was love? It is putting an effort."

PARADISE OF BALL OF TWINES

When the colorful ball of twine adorn the 
display windows of the variety stores, the 
news is spread around the people. These 
news show the strength of communica-
tion between women. Colors of ball of 
twines are chosen with great difficulty. 
When it is evening and after all the work 
is done, it is grabbed with knitting nee-
dles. You can lost in thoughts looking at 
the screen while knitting washcloth for 
dowery. Sometimes you only knit. This 
would be a short memory rest method to 
close the background tabs of our minds. 
Successive rhythmic movements are an 
exercise method for our motor muscles.

KNITTING PIONEERS

Knitting, which makes its presence felt 
in the society in various ways, is learned 
under the guidance of an experienced 
elder in the neighborhood. Samples 
are asked to her, model ideas are taken 
from her. This is both a continuation of 
a master-apprentice relationship and a 
method of solidarity. By this means com-
munication among the residents of the 
neighborhood intensifies automatically, 
the awareness of neighborliness devel-
ops, cooperation and sharing increase.

Knitting also has aside of developing 
cooperation among women. Knitted 
clothes prepared with patterns are de-
livered to someone who knows how to 
sew. Those people sew the knitting on 
the right places and put the last touches 
on. Knitting is good for those who do it. 
It makes you feel like you live in a house 
with many windows. Wearing, gifting, 
and selling knitwear at bazaars is one of 
the most colorful and warmest aspects 
of woman productivity.

Örgü işleri yalnız kıyafet olarak değil, ev dekorasyonunda da karşımıza çıkıyor. 
Yastık, kilim, perde, battaniye, masa örtüsü… Kadının üretkenliğini yansıtan pek 
çok örgü işi evlerimize renk ve sıcaklık katıyor.

Knitting works are not only found as clothes, but also in home decoration. Pil-
lows, rugs, curtains, blankets, tablecloths… Many knitting works reflecting the 
productivity of women add color and warmth to our homes.
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    MALZEMELER

 12 parça tavuk but 

 2 adet havuç 

 5 – 6 adet bebek patates 

 2 adet mor soğan 

    SOSU IÇIN 

 3 yemek kaşığı yoğurt 

 2 diş sarımsak

 1 yemek kaşığı domates salçası 

 2 dal taze kekik 

 6 yemek kaşığı zeytinyağı 

 2 yemek kaşığı nar tanesi

 1 çay kaşığı karabiber

 1 tatlı kaşığı tuz 

    ÜZERI IÇIN 

 2 yemek kaşığı bal

 3 yemek kaşığı nar tanesi 

 1 adet mor turp 

 ¼ demet maydanoz 

    INGREDIENTS

 12 chicken drumsticks 

 2 carrots 

 5-6 baby potatoes 

 2 red onions  

   FOR THE MARINADE 

 3 tablespoons of yoghurt 

 2 cloves of garlic

 1 tablespoon of tomato paste 

 2 sprigs of fresh thyme 

 6 tablespoon of olive oil 

 2 tablespoon of  
    pomegranate seeds

 1 teaspoon of black pepper

 1 dessert spoon of salt 

   FOR THE TOP 

 2 tablespoons of honey

 3 tablespoon of  
    pomegranate seeds 

 1 purple radish 

 ¼ bunch of parsley 

HAZIRLANIŞI

Butları derin bir kâseye alıp yoğurt, sa-
rımsak, domates salçası, kekik, zeytin-
yağı, nar taneleri, karabiber ve tuz ile 
marine edelim. Soğanları halka halka, 
havuçları iri iri doğrayalım ve patates-
leri ikiye bölelim. Doğradığımız soğan, 
havuç ve patatesleri geniş bir fırın tep-
sisine dizelim. Üzerine marine ettiği-
miz butları ekleyelim. Butların üzerine 
bir fırça yardımıyla bal sürelim ve 180 
dereceye ayarladığımız fırında butla-
rın üzeri iyice kızarana kadar pişirelim. 
Kızarmış butları fırından alıp üzerine 
nar tanelerini, dilimlediğimiz turpları 
ve maydanozu ekleyelim. Sıcak sıcak 
servis edelim. 

PREPARATION 

In a deep bowl, combine the chic-
ken drumsticks, yoghurt, garlic, to-
mato paste, thyme, olive oil, pomeg-
ranate seeds, black pepper, and salt  
Cut onions into rings, cut the carrot 
into big pieces and lice potatoes in 
half. Align chopped onions, carrots, 
and potatoes on a large oven tray. 
Add marinated chicken drumsticks. 
Use a brush to baste the chicken 
with honey and bake them in the 
oven set at 180 degrees until golden 
brown. Take the roasted chicken 
thighs out of the oven and add po-
megranate seeds, sliced radish, and 
parsley. Serve hot. 

FIRINDA NARLI 
TAVUK BUT 
OVEN ROASTED 
CHICKEN 
DRUMSTICKS 
WITH 
POMEGRANATE 
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    MALZEMELER 

 5 adet yumurta

 Yarım çay bardağı sıvı yağ 

 1 çay bardağı süt

 1 çay bardağı toz şeker 

 1 su bardağı un 

 Yarım paket krem şanti 

 8 adet küçük boy mandalina

 
    ÜZERI IÇIN 

 3 yemek kaşığı pudra şekeri

    INGREDIENTS

 5 eggs

 1/2 teacup of oil 

 1 teacup of milk

 1 teacup of granulated sugar  

 1 cups of flour 

 1/2 pack cream chantilly 

 8 small-size tangerines

   FOR THE TOP 

 3 table spoons  
   of powder sugar

HAZIRLANIŞI 

Kek hamurunu hazırlamak için yu-
murta sarılarını ve beyazlarını iki ayrı 
kaba ayıralım. Yumurta sarılarını 
yağ, süt ve un ekleyerek karıştıralım. 
Yumurta beyazlarının üzerine şeker 
ekleyerek köpük köpük olana kadar 
çırpalım. Köpürttüğümüz yumurta 
akını kek hamuruna ekleyelim. Kek 
hamurunu pişirme kâğıdı serdiği-
miz tepsiye döküp 180 dereceye 
ayarladığımız fırında 15 dakika ka-
dar pişirelim. Pişen keki oda sıcak-
lığında soğumaya bırakalım. Daha 
sonra üzerine krem şanti sürüp orta 
kısmına soyduğumuz mandalinala-
rı yerleştirelim. Keki pişirme kâğıdı 
yardımıyla rulo şekline getirip buz-
dolabında bekletelim. Damak zev-
kimize göre pudra şekeri, krem şan-
ti, mandalina veya çikolata parçaları 
ile süsleyip servis edelim.

PREPARATION 

To prepare the cake batter, se-
parate the egg yolks and whites 
into two separate bowls. Whisk 
until smooth by adding oil, milk 
and flour. Add sugar to the egg 
whites and whisk until stiff. Add 
the beaten egg white to the cake 
batter. Pour the batter into a she-
et pan lined with parchment pa-
per and bake it for 15 minutes at 
180 degree. Let the baked cake 
cool down at room temperature. 
Spread the cream chantilly on 
it and place the peeled tangeri-
nes in the middle part. Use the 
parchement paper to help you 
roll up the cake. Refrigerate the 
cake roll. Garnish the cake with 
powdered sugar, cream chantil-
ly, tangerines or chocolate chips 
and serve it.
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MANDALINALI 
RULO PASTA
TANGERINE  
CAKE ROLL



BULMACA
CROSSWORD

Resimdeki
İslam türbe
mimarisinin
en önemli

eserlerinden
anıt mezar

İlinek

Tiyatro
edebiyatı

Öz su Dağkırlangıcı

ABD’de bir
eyalet

İzin

Dağservisi
Afetler

Maun

Bulunak

Çok uzakta
bulunan

Yansız

Karışık renkli

Biraz ufak

Eski bir
uygarlık
Tuhaf,

alışılmadık,
garip şey

Mazeretli

Fiyatı
artırma

Bahar

Bir portakal
türü

Manevi haz

Ordu ilçesi

İlgisiz,
umursamaz,

kayıtsız

Vahşi yaşam
gezisi

İngiltere'nin
başkenti

Maorilerin
savaş dansı

Âdet yerini
bulsun diye

Hainlik

Bir mevsim

Çok anlayışlı
ve sezgili

kimse
Dış ticarette

takas

Tütün rengi

Işığın gözde
oluşturduğu

duyum

Boyut

Ölünün
sarıldığı bez

Umut

Yoldaki
çukur

Bağırsak

Bir göz rengi

Amerika
Birleşik

Devletleri
(kısa)

Ekmek

Sınamak,
tecrübe
etmek

Fayda

İstenç

Geçinme

İhtiyaca yet-
meyecek
kadar az

Verme,
ödeme

Hırvatis-
tan'ın

başkenti
Çevik Tesadüf Fal

Koldaki
eklemin arka

yanı

Lakin

Radyum
simgesi

Yardım
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TAC MAHAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SUDOKU
SUDOKU

KOLAY
EASY

ORTA
MEDIUM

ZOR
HARD

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

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

HAZIRLAYAN / EDITOR:   Bertan Kodamanoğlu
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H A K A A L E L U S U L
A A R İ F T A B A O

İ L K B A H A R K E F E N
L A K A E L A A B D

Ü M İ T N A N Y A R A R
İ R A D E K I T İ T A
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M U T L U Y I L L A R

9 8 4 2
2 9 6
6 1 2 5

4
7 1 2 4 5 6

8
4 6 2 3

1 7 9
8 3 1 5

7 6 3 8
8 7 1 9

7 6
7 4 8 6
9 4

3 6 2 5
1 4

7 5 8 9
9 4 3 7

8 6
9 4 7 5

1 3 9
9 1 3 7

5 6
8 3 2 4

6 1 9
3 1 5 6

5 4

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

9 1 3 5 8
8 3 5

9 5 7 6
6 4

3 1
8 5 4

7 5 6
6 1 4 9

4 9 3 2
9 6 4 3

5 7 8
9 4 1

5 6

5 9
5 4 6 3

7 1 2 5
3 1 8
4 3

5 8 4
6 7 3 1

3 2 4 6
1 4

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

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

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

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

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

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