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Milletimizi Layık 
Olduğu Büyük Eserlerle 
Buluşturuyoruz

We Bring Together 
Our Nation with the 
Great Works They Are 
Worthy of
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Adil KARAISMAILOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure

Dur durak bilmeden 20 yıldır ülkemizin gelişme-
si ve kalkınması için çalışan hükûmetimiz; “İnsa-
nı yaşat ki devlet yaşasın!” şiarıyla vatanımızın dört 
yanına büyük eserler kazandırarak milletimizin 
yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak haya-
ta geçirdiğimiz yatırımlar; ülkemizin dünya-
daki jeostratejik önemini artırıyor, iç ve dış 
ticaretimize ivme kazandırıyor. Teknolojinin im-
kânlarını alabildiğine kullanan ve Türkiye’nin dijital 
dönüşümüne katkı sağlayan yenilikçi projelerimiz, 
doğamızın korunmasına verdiğimiz önemi ve çev-
reye duyduğumuz saygıyı en iyi şekilde yansıtıyor. 

Tünellerle, köprülerle, geçitlerle birbirine bağladı-
ğımız yollar; aşılmaz dağları aşıp uzakları yakın edi-
yor. Ülkemizin ulaştırma altyapısını güçlendiren 
atılımlar bir yandan milletimize konforlu ve güvenli 
ulaşım imkânı sağlarken diğer yandan her birimiz 
için zaman ve enerji tasarrufu anlamına geliyor. 

2022’yi karşıladığımız Ocak ayında, Cumhurbaşka-
nı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açtı-
ğımız Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, ülkemize değer 
katan yatırımlarımızın ve hizmet siyasetimizin en ba-
şarılı göstergelerinden biridir. Konya-Karaman arasın-
daki seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Konya-Kara-
man arasındaki seyahat süresini de 2 saat 40 dakikaya 
düşüren YHT hattı; demiryolu reformumuzun örnek 

projeleri arasında yerini almış, ülkemizin dört bir ya-
nını saran demir yolu ağımızın gücüne güç katmıştır. 

İtibarı yüksek projelerimizden olan 102 kilometrelik 
bu hat kapsamında; 74 köprü ve menfez, 39 alt-üst 
geçit ve 17 de yaya alt ve üst geçidi inşa edilmiştir. 
26 çift tren olan hat kapasitesi de 60 çift tren kapa-
sitesine çıkartılmıştır. Yük ve yolcu taşımacılığının 
yapılacağı bu hat; zaman ve enerji tasarrufu sağ-
larken karbon salınımını da ciddi oranda azalta-
cak, vatandaşımıza, ülkemize taze nefes olacaktır. 

Her zaman olduğu gibi 2022 yılında da Cumhurbaş-
kanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğin-
de ülkemizin ekonomisini yatırım, üretim, istihdam 
ve ihracat temelli yaklaşımla büyütmeye ve mille-
timizi layık olduğu büyük eserlerle buluşturmaya 
devam edeceğiz. Cumhuriyet’imizin 100. yılını kut-
lamaya hazırlanırken, devam eden birçok projemi-
zi tamamlayarak bölgesinde lider, dünyada güçlü 
Türkiye olmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. 

2022 yılının başta PTT Ailesi olmak üzere, bütün mil-
letimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor; yeni 
yılınızı bir kez daha kutluyorum.

Our government, which has been working for the de-
velopment and improvement of our country for 20 
years without any interruption, continues to raise 
the living standards of our nation by bringing great 
works to all corners of our country with the slo-
gan of “Let the people live so that the state can live!” 

The investments we have brought into being as the 
Ministry of Transport and Infrastructure increase the 
geostrategic importance of our country in the world 
and accelerate our domestic and foreign trade. Our in-
novative projects, which benefit from the opportuni-
ties of technology as much as possible and contribute 
to the digital transformation of Türkiye, represent the 
importance we attach to the protection of our nature 
and our respect for the environment in the best way. 

The roads we connect with tunnels, bridges and pas-
sages cross the insurmountable mountains and burn 
the distances. While the breakthroughs that strength-
en our nation's transportation infrastructure provide 
them with comfortable and safe transportation, they 
also mean time and energy savings for each of us. 

In January, when we welcome 2022, the Konya-Kara-
man High Speed Rail-Line, which we unveil with the 
honoring of our H.E. President Recep Tayyip Erdoğan, 
is one of the most successful indicators of our invest-
ments and service politics that add value to our coun-
try. The HST line, which reduces the travel time between 
Konya and Karaman to 40 minutes and the travel time 
between Ankara and Konya and Karaman to 2 hours 
and 40 minutes, has taken its place among the exem-
plary projects of our railway reform, and our railway 
line that covers all parts of our country got stronger. 

74 bridges and culverts, 39 underpasses, and 17 pedes-
trian underpasses and overpasses were built within the 
scope of this 102-kilometer-long line, which is one of our 
highly reputable projects. The line capacity, which is 26 
double trains, has also been increased to 60 double train 
capacity. This line, where freight and passenger trans-
portation will be made, will significantly reduce carbon 
emissions while saving time and energy, and will bring a 
breath of fresh air to our nation and country.
 
As always, in 2022, under the leadership of our H.E. Pres-
ident Recep Tayyip Erdoğan, we will continue to grow 
our country's economy with an investment, production, 
employment, and export-based approach and bring 
our nation together with the great work it deserves. As 
we are getting prepared to celebrate the 100th anni-
versary of our Republic, we will complete many of our 
ongoing projects and experience the pride of being a 
leader in the region and a strong Türkiye in the world. 

I wish our nation, particularly the Turkish Post Family, 
health, and happiness in 2022, and I wish you a Happy 
New Year.
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Dört Mevsim Aynı 
Heyecanla Sahadayız

We are Here for Four 
Seasons with the Same 
Excitement

Yeni bir yıla başlamanın hepimize verdiği pozi-
tif enerjiyle ve olumlu hislerle 2022’yi karşıladık. 
Bu senenin de vatandaşlarımızın memnuniyetini 
sağladığımız, milletimiz ve ülkemiz adına başarılar 
elde ettiğimiz bir yıl olarak sona ereceğine yürek-
ten inanıyorum.

Dört mevsimin tüm güzellikleri ile yaşandığı yur-
dumuzda, kış mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz 
ocak ayının içerisindeyiz. Beyaz bir örtü ile kapla-
nan doğa, kendisini yemyeşil ve bereketli bir baha-
ra hazırlıyor. Kışın sunduğu bu muhteşem görsel 
şölenin elbette ki hayatlarımızı zorlayan yanları var.  
 
Mevsim şartlarının getirdiği zorluklar, bizim de 
çatısı altında yer aldığımız Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığımızın gayretli çalışmaları ile aşılıyor.  
PTT Ailesi olarak biz de yurdumuzun her yerine 
ulaşmaya ve üstlendiğimiz görevleri kesintisiz bir 
şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.

Başta haberleşme olmak üzere kargodan banka-
cılığa, e-ticaretten telekomünikasyona birçok alan-
da üstlendiğimiz bu görevlerin yanı sıra ülkemizin 
kültür hayatına yaptığımız katkıları sürdürüyoruz. 
Dijital ortamda kolaylıkla ulaşabileceğiniz süreli ya-
yınlarımızla PTT Pul Müzesi’nde ev sahipliği yaptığı-

We welcomed 2022 with the positive energy and 
feelings that a new year brings to all of us. I sincerely 
believe that this year will end as a year in which we 
ensure the satisfaction of our citizens and achieve 
success on behalf of our nation and country.

We are in the month of January when we feel the 
winter season thoroughly in our country, where all 
four seasons are experienced with all their beauties. 
Covered with a white blanket, nature prepares itself 
for a lush and fruitful spring. Of course, there are as-
pects of winter's magnificent visual feast that cause 
difficulties in our lives.

The challenges caused by seasonal conditions are be-
ing overcome with the diligent efforts of the Ministry 
of Transport and Infrastructure, in which we are also 
involved. We, as the PTT Family, will continue to reach 
every corner of our country and carry out our duties 
without any interruptions.

We contribute to the culture of our country in ad-
dition to the duties we have undertaken in many 
fields, including shipping, banking, e-commerce, and 
telecommunication and especially communication. 
With our periodicals that you can easily access in the  

mız sergilerle ve elbette filateli faaliyetlerimizle ta-
rihimizi yaşatma misyonumuzu yerine getiriyoruz.  
 
Bunlardan özellikle filateli alanında yürüttüğü-
müz çalışmalar sadece ülkemizle sınırlı kalmıyor. 
Bu kapsamda, Dünya Posta Birliği bünyesinde yer 
alan Dünya Filateliyi Geliştirme Birliği (WAPD) Yö-
netim Komitesi’ne seçilen dokuz teşkilattan biri 
olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. İnsanlığın or-
tak hafızası işlevini gören, büyük öneme sahip bu 
alanda nice başarılı projenin altına imzamızı ata-
cak olmanın heyecanını şimdiden duyuyoruz. 

digital environment, the exhibitions we host at the 
PTT Stamp Museum, and, of course, our philatelic ac-
tivities, we fulfill our mission of keeping our history 
alive.

The activities we conduct, especially in the field of 
philately are not limited to our country. In this sense, 
we are pleased to be one of the nine organizations 
elected to the Management Committee of the World 
Association for the Development of Philately within 
the body of the Universal Postal Union. We are already 
excited to put our signature on many successful proj-
ects in this significant field, serving as the collective 
memory of humanity.
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Hakan GÜLTEN
Director General of Turkish Post Corporation
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Türkiye’de çağdaş cam eserleri-
nin ilk defa Eskişehir Çağdaş Cam 
Sanatları Müzesi’nde sergilendi-
ğini biliyor muydunuz? Şehir için 
önemli bir konuma sahip Odun-
pazarı civarında 2007 yılında açılan 
müze, tarihî dokuyu yansıtan eski 
ahşap evlerden birinde hayat bu-
luyor. Yerli sanatçıların yanı sıra Ja-
pon, Polonyalı, Estonyalı ve Alman 
bazı yabancı sanatçıların da eşsiz 
eserlerinin sergilendiği müze; Bü-
yükşehir Belediyesi, Anadolu Üni-
versitesi ve Cam Dostları grubu-
nun iş birliği ile kurulmuş. Eskişehir 
Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’nin 
üç sergi alanından ikisi sürekli 
sergilenecek olan eserler için ay-
rılırken üçüncü sergi alanı genç 
sanatçıların eserlerinin geçici ola-
rak sergilendiği mekân olarak ta-
sarlanmış. Avlu kısmında müzenin 
kendini yansıtan renkli cam eser 
çalışması ise dikkat çekici. 

Üç Odunpazarı evinin restore edilip 
birleştirilmesiyle oluşturulan Eski-

Did you know that glass works 
were exhibited for the first time in 
Türkiye at the Eskişehir Glass Art 
Museum? The museum opened in 
2007 in the nearby of Odunpazarı 
and has an important location for 
the city, comes to life in one of the 
old wooden houses reflecting the 
historical texture. The museum, 
which exhibits works by Japanese, 
Polish, Estonian and German fore-
ign artists as well as local artists, was 
established with the cooperation 
of the Metropolitan Municipality, 
Anadolu University, and the Cam 
Dostları (Glass Friends) group. Whi-
le two of the three exhibition areas 
of Eskişehir Glass Art Museum are 
reserved for works to be exhibited 
permanently, the third exhibition 
area is designed for works of young 
artists to be temporarily exhibited. 
The colorful glasswork of the mu-
seum reflecting itself in the court-
yard is remarkable. 

Many works by domestic and in-

şehir Çağdaş Cam Sanatları Müze-
si’nde güzel sanatlar fakültesinden 
yerli ve yabancı öğrencilerin çok 
sayıda eseri müze koleksiyonunda 
sergilenmiş. Cam eserleri merak 
edenlere kapılarını açan müze Es-
kişehir’e yolu düşen ziyaretçilerini 
bekliyor.

ternational students of the faculty 
of fine arts are exhibited at the Es-
kişehir Glass Art Museum, which 
was established by restoring and 
combining of three Odunpaza-
rı houses. The museum, which is 
open to anyone interested in glass 
works, awaits its visitors who come 
to Eskişehir.Contemporary  

Glass Arts Museum

Glass Art from Sand to 
Nightingale's Eye

Çağdaş Cam 
Sanatları Müzesi

Kumdan 
Çeşmibülbül'e  
Cam Sanatı

MÜZE / MUSEUM

•

BELGESEL / DOCUMENTARY

• Cam sanatı denildiğinde aklımıza 
gelen çeşmibülbülün tarihteki yol-
culuğuna kısa bir belgeselle eşlik 
ediyoruz. Camı alabileceği en gü-
zel şekillerden birine incelikle ve 
emekle kavuşturan çeşmibülbül 
sanatının detaylarını sıcak cam us-
tası Mustafa Dalkılıç’tan dinliyoruz. 
Camların üzerindeki desen bülbül 
gözüne benzetildiği için bu eşsiz 
sanat Farsçada bülbül gözü anla-
mına gelen çeşmibülbül  olarak 
adlandırılıyor. Çekimleri Beykoz 
Cam Ocağı Vakfı’nda gerçekleşen 
belgeselde, atölye çalışmalarına da 
şahitlik ediyoruz. Camın 1300 de-
rece sıcaklıktaki fırından çıkarılıp 

We follow the nightingale's eye whi-
ch comes to mind when we think 
of glass art, on its journey through 
history, with a short documentary. 
We listen to the details of the art of 
nightingale's eye bringing the glass 
into one of the most beautiful sha-
pes it can take, from the hot glass 
master Mustafa Dalkılıç. Since the 
pattern on the glasses resembles the 
nightingale's eye, this unique art is 
known as "çeşmibülbül", which me-
ans "nightingale's eye" in Persian. We 
also witness the workshops in the 
documentary, which was shot at the 
Beykoz Cam Ocağı Vakfı (Glass Fur-
nace Foundation). The audience is 

bir kor parçasının çeşmibülbül va-
zosuna dönüşürken geçirdiği aşa-
malar izleyenleri büyülüyor. Ahşap 
kepçede döndürülmesi, renkli cam 
çubuklarının vazonun çevresine iş-
lenmesi ve ara ara yeniden fırınlan-
ması için dikkatli bir işçiliğin gerek-
tiği aşikâr. 

Renklerin cama yansımasının oluş-
turduğu parıltı, çeşmibülbülün ca-
mın alabileceği en güzel şekiller-
den biri olduğunu kanıtlar nitelikte. 
Sıcağın yüksek derecesi karşısında 
yapılan eşsiz güzellikteki eserle-
ri izlemenin soğuk kış günlerinde 
kalplerimizi ısıtacağına inanıyoruz. 

fascinated by the stages that a pie-
ce of ember, taken out of the oven at 
1300 degrees, transforms into a nigh-
tingale's eye vase. It is obvious that 
it requires careful craftsmanship to 
turn it in a wooden ladle, garnish the 
colored glass rods around the vase, 
and re-bake it from time to time. 

The glow created by the reflection of 
colors on the glass proves that the ni-
ghtingale's eye is one of the most be-
autiful forms that glass can take. We 
believe that watching the uniquely 
beautiful works created in the extre-
me heat will warm our hearts on cold 
winter days. 

Kültür&Sanat / Culture&Art Kültür&Sanat / Culture&Art
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İstanbul’un tarihî sokaklarında do-
laşırken kapılara dikkat ettiğiniz 
olmuş muydu? Ahşap, demir, çe-
lik veya kepenk olduğu gibi bazı-
larının renkli şekilde tasarlandığını 
fark edeceksiniz. 

Kapılardaki bu süslemeler şimdi-
ki adıyla vitray, eski adıyla revzen-i 
menkûş cam sanatının en güzel 
örneklerinden. İsmiyle bile sanatın 
kendisini hissettiren vitray, yalnız-
ca kapı süslemelerinde değil cami 
ve kilise gibi ibadet alanlarında da 
sıklıkla kullanılıyor. Pencerelerden 
güneş ışığının iç mekâna yansı-
masını renklerle dans edecek ka-
dar güzelleştiren bu cam mode-
linin yapımı için özel çalışmalar 
yapılıyor.

Turistik ve kültürel gezi güzer-
gâhlarının anlatıldığı bir belgesel 
serisinde karşıma çıktı vitray sa-
natı. Türkiye’nin tarihî mekânları 
hakkında merak uyandırıcı bilgiler 
verirken unutulmaya yüz tutmuş 
el sanatlarını tanıtmayı amaçla-
yan belgesel, vitray cam sanatını 

Have you ever paid attention to the 
doors while wandering the histo-
rical streets of İstanbul? Besides 
wood, iron, steel, or shutters, you 
will notice that some of them are 
designed in color. 

These decorations on the do-
ors, now known as vitrail, former-
ly known as revzen-i menkûş, are 
among the most beautiful examp-
les of glass art. Vitrail, which feels 
like art itself even with its name, is 
frequently used not only in door 
decorations but also in places of 
worship such as mosques and 
churches. Special work is being 
done to create this glass model, 
which reflects sunlight from the 
windows into the interior space in 
such a beautiful way that it dances 
with the colors.

I came across the art of vitrail in a 
documentary series about touris-
tic and cultural travel routes. The 
documentary aiming to introduce 
lost handicrafts while providing fas-
cinating information about Türki-

yakından tanımak isteyenler için 
Bursa’nın meşhur Balibey Han’ın-
da bir vitray ustasının atölyesine 
konuk oluyor. Yaptığı bir eseri tek-
rar etmemeye dikkat ettiğini söy-
leyen vitray ustası, mozaik vitray 
mum kâsesinin yapımını anlatıyor. 
Mozaik vitray sanatını ustasından 
dinlerken el işçiliğinin en güzel 
örneklerinden birini keyifle izleye-
ceksiniz.

ye's historical sites, is the guest of a 
vitrail master's workshop in the fa-
mous Balibey Han in Bursa for tho-
se who want to learn more about 
the art of vitrail. The vitrail master, 
who says he is careful not to dupli-
cate his previous work, explains the 
creation of the mosaic vitrail cand-
le bowl. While listening to the art of 
mosaic vitrail from its master, you 
will enjoy seeing one of the most 
beautiful examples of handcraft.

7 Seasons 4 Corners

Winter Tales

7 İklim 4 Bucak

BELGESEL / DOCUMENTARY

•

KİTAP / BOOK

•
Çocuk edebiyatının renkli dünya-
sında kaybolmak, içimizdeki ço-
cuğu sevindirmenin yollarından 
biri. Tarık Demirkan’ın derlediği, 
Feridun Oral’ın çizimleriyle hayat 
bulan Kış Masalları, çocuk edebi-
yatının yalnızca küçükler için ol-
madığını kanıtlar nitelikte. Uzun 
ve soğuk kış akşamlarında içimizi 
ısıtmakla kalmayan, farklı kültür-
lere ait on altı masal; dostluğu, 
sevgiyi, iyi niyetin önemini ve kış 
mevsiminin güzelliğini hatırlatı-
yor. Anadolu masalı, Fin masalı, 

Getting lost in the colorful world 
of children's literature is one of the 
ways to make happy the child in-
side of us. Winter Tales, compiled 
by Tarık Demirkan and brought to 
life with the illustrations of Feridun 
Oral, proves that children's litera-
ture is not only for the little ones. 
Sixteen tales from different cultu-
res not only warm our hearts on 
long and cold winter evenings, but 
they also remind us of friendship, 
love, the importance of goodwill, 
and the beauty of the winter. Ana-

Estonya masalı, Tibet masalı, An-
dersen’den masallar ve farklı kişi-
lerce yazılmış masallar ile tabiatın 
döngüsünü farklı coğrafyaları gez-
direrek anlatıyor okuyucuya. Peki, 
masallar bize başka neler mi anla-
tıyor? İnsanın kendi doğasını tanı-
ması için sevgi, zayıflık, kıskançlık, 
kararlılık, dostluk, açgözlülük, cö-
mertlik ve iyilik gibi farklı duygula-
rı. Bize düşen ise bir battaniye ve 
bir kış akşamı sakinliğinde masal-
ları okumak.

tolian tales, Finnish tales, Estonian 
tales, Tibetan tales, Andersen tales, 
and tales written by others all tell 
readers about the cycle of nature 
by taking them on a journey th-
rough various geographies. Well, 
what else do tales tell us? Different 
emotions such as love, weakness, 
jealousy, determination, friendship, 
greed, generosity, and goodness 
for people to learn their own natu-
re. Our part is to wrap ourselves in a 
blanket and read the stories in the 
calmness of a winter evening.
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Kış Masalları  
Derleyen ve Çeviren  
Tarık Demirkan
Resimleyen Feridun Oral

Compiled and Translated  
by Tarık Demirkan
Illustrated by Feridun Oral



Makas Eller, küçük bir kızın ninesi-
ne karın nasıl yağdığını sormasıyla 
başlıyor. Daha başlangıçta masalsı 
bir yolculuğun bizi beklediğini his-
sediyoruz. Yönetmen koltuğunda 
Tim Burton’ın oturduğu 1990 ya-
pımı filmin başrollerinde Johnny 
Depp, Winona Ryder ve Vincent 
Price gibi ünlü isimler yer alıyor. 

Makas Eller, âdeta Tim Burton’ın 
korku sinemasına ve gotik masal-
lara duyduğu sevginin bir meyvesi. 
Başrol kahramanımız Edward, bir 
mucidin makineleri birleştirerek 
insan yapma çabası sonucu ortaya 
çıkmıştır. Fakat mucidi Edward’ın 
ellerini tamamlayamadan ölmüş-
tür. Edward, ellerinin yerine takılı 
makaslarla yaşar. Uzaktan bakıl-
dığında bir masal diyarını andı-
ran Amerikan banliyösünün ya-
kınlarındaki eski bir şatoda yaşar. 
Bir gün banliyöde yaşayan Peg, 

Edward’la tanışır ve onu yaşadıkla-
rı yere davet eder. Mahalleye yeni 
gelen bu farklı varlık herkesin dik-
katini çeker. Makas eller mahareti-
ni gösterip çevrenin bahçe işlerini 
hızla yapar ve kuaförlük hünerle-
riyle herkesi büyüler. Fakat bir süre 
sonra farklılıklarından dolayı kabul 
görmez sorunlar yaşanmaya baş-
lar. Nihayetinde normal dediği-
miz insanların yanlış anlamaları 
ve dışlamaları sonucu yalnızlığa 
mahkûm edilir.

Peki, sizce filmin başında hikâye-
yi anlatmaya başlayan nine kim 
olabilir dersiniz? Bu fantastik kur-
gudaki kar sahneleriyle kış mev-
siminde oluşumuzu taçlandırma-
nın tam zamanı olabilir. Ninenin 
kim olduğunu öğrenmek için de 
güzel fırsat bizce, ne dersiniz?

Edward Scissorhands begins with 
a little girl asking her grandmot-
her how the snow is falling. At the 
very beginning, we feel that an epic 
journey awaits us. Directed by Tim 
Burton and released in 1990, the 
movie stars famous names such as 
Johnny Depp, Winona Ryder, and 
Vincent Price. 

Edward Scissorhands is the fruit 
of Tim Burton's love for horror fil-
ms and gothic fairy tales. Edward, 
our protagonist, was created as a 
result of an inventor's attempt to 
create humans by combining ma-
chines. But his inventor died befo-
re he could finish Edward's hands. 
Edward lives with scissors attac-
hed to his hands. He lives in an old 
castle that looks like a dreamland 
when looked afar in an American 
suburb. One day, Peg, who lives in 
the suburbs, meets Edward, and 

invites him to where they live. This 
different creature, who is new in 
the neighborhood, draws everyo-
ne's attention. Scissorhands shows 
his dexterity by quickly gardening 
in the surrounding area and fas-
cinating everyone with his haird-
ressing abilities. However, he is not 
accepted after a while due to his 
differences, and problems begin to 
emerge. Finally, he is sentenced to 
loneliness as a result of the misun-
derstanding and exclusion of peop-
le we call “normal”.

Well, who do you think is the grand-
mother who started to tell the story 
at the beginning of the movie? With 
the snow scenes in this fantasy fic-
tion, it might be the right time to 
crown our being in the winter sea-
son. We believe it's a good chance 
to find out who that grandmother 
is. What do you think?

A Whole Life  
Robert Seethaler

Edward Scissorhands  
Tim Burton (1990) 

Bütün Bir Ömür 
Robert Seethaler

Makas Eller  
Tim Burton (1990)
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•
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Bütün Bir Ömür, son zamanlarda 
okuduğum en çarpıcı romanlardan 
biri. Viyana'da dünyaya gelen yazar 
ve aktör Robert Seethaler’ın ilk ro-
manını “Okumanız iki saat sürse 
de unutmanız bir ömür alacak.” sö-
züyle özetliyor yazar Graham Robb. 
2016 yılında Man Booker Internati-
onal Ödülü finalistleri arasına giren 
ve Médicis Yabancı Roman Ödülü 
adaylığı olan romanda, 20. yüzyılın 
büyük bir bölümüne tanıklık eden 
Andreas Egger’ın yaşamını oku-
yoruz. Baş kahramanımız Andreas 
Egger, küçük yaşta annesini kaybe-
der ve uzak akrabası olan zalim bir 
çiftçinin yanında büyümek zorunda 
kalır. Zorlu bir çocukluğun ardından 
içine kapanık, az konuşan, kırılgan 
bir adama dönüşür. Avusturya Alp-
leri’nde insanlardan uzakta kendi 

A Whole Life is one of the most stun-
ning novels I've read recently. Author 
Graham Robb sums up the debut 
novel of the Austrian writer and actor 
Robert Seethaler in the words, "Even 
if it takes two hours to read, it will 
take a lifetime to forget." In the novel, 
which was a finalist for the Man Bo-
oker International Prize in 2016 and 
was nominated for the Médicis Fo-
reign Novel Prize, we are reading the 
life of Andreas Egger, who witnessed 
most of the twentieth century. Our 
protagonist, Andreas Egger, loses his 
mother at a young age and has to 
grow up with a cruel farmer who is a 
distant relative of his. After a difficult 
childhood, he became an introver-
ted, reticent, and fragile man. Andre-
as, who lives in his own world in the 
Austrian Alps away from people, falls 

dünyasında yaşayan Andreas, gü-
nün birinde Marie’ye âşık olur. Fakat 
Marie ilk çocuklarına hamileyken 
çığ altında kalarak hayatını kaybe-
der. Her şeyi geride bırakan Egger, 
evini terk edip 2. Dünya Savaşı’na 
katılır. Talihsizlikler peşini bırakmaz. 
Savaşta esir düşüp çalışma kam-
pına gönderilen Egger yıllar sonra 
evine geri döndüğünde kurulan te-
leferik hattıyla modernizmin o yalın 
kırsalı nasıl ele geçirdiğiyle yüzleşir. 

Basit olduğu kadar etkileyici olan ve 
gücünü yalınlığından alan bir ömür 
Egger’inki. Bir oturuşta başlayıp bi-
tirebildiğiniz gibi bitirdikten sonra 
olduğunuz yerde kalıp biraz daha 
düşünmeye de sürüklüyor okuyu-
cuyu. Çevirmen Feza Şişman, oriji-
nal dili Almanca olan romanı ince-
likle dilimize kazandırmış. 

in love with Marie one day. However, 
Marie died after being hit by an ava-
lanche while pregnant with their first 
child. Leaving everything behind, 
Egger abandons his home and joins 
World War II. Misfortunes do not le-
ave him. When Egger returns to his 
home after being captured during 
the war and sent to a labor camp, he 
finds how modernism has taken over 
the plain countryside with the estab-
lishment of the telpher line.

Egger's life is a life that is as impressi-
ve as it is simple and draws its stren-
gth from its simplicity. Besides it can 
be started and finished in one sitting, 
it also drags readers to stay where 
they are after finishing it and think a 
little more. The novel, originally writ-
ten in German, has been translated 
into Turkish by Feza Şişman.
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Beykoz, medeniyetlerin başkenti İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri. Şehirdeki tarihî do-
kuyu koruyan ve Boğaz’ın ihtişamlı görüntüsüyle bütünleşen Beykoz, Arnavut kaldırımlı 
sokakları, manzarasıyla büyüleyen koruları, barok tarzın hâkim olduğu görkemli mimari-
siyle görenlerin beğenisini topluyor. Bu sayımızda sizleri İstanbul’un gözde ilçesi, Boğaz’ın 
İncisi Beykoz’da kısa bir gezintiye çıkarıyoruz.

Beykoz is one of the most beautiful district of İstanbul, which is the capital of civilizations. Preserving 
the historic fabric of the city and integrating it with the magnificent view of the Bosphorus, Beykoz 
attracts the admiration of those who see its cobbled streets, groves that fascinate with their scenes, and 
magnificent architecture dominated by the baroque style. In this issue, we take you on a short tour of 
Beykoz, İstanbul's favorite district, and the Pearl of the Bosphorus.

Beykoz’un tarihine ilişkin en eski bilgiler 
MÖ 900’leri gösteriyor. Deniz yoluyla Bey-
koz’a ulaşan Trakların buraya yerleşen ilk 
topluluk oldukları düşünülüyor. Bilinen en 
eski adı Amikos olan, Osmanlı topraklarına 
dâhil edildikten sonra Beykoz olarak ismi 
değişen ilçe, Osmanlı’nın İstanbul'da fet-
hettiği ilk yer olması ve Anadolu Hisarı ile 
fethi müjdelemesi açısından önem taşıyor.

TAŞIN SANATA DÖNÜŞTÜĞÜ YER:  
KÜÇÜKSU KASRI 

Beykoz’un en güzel yapılarından biri olan 
Küçüksu Kasrı, Göksu ile Küçüksu dere-
lerinin arasında deniz kıyısında yer alıyor. 
Günümüze dek ulaşan Küçüksu Kasrı, Sul-
tan Abdülmecid tarafından 1856 yılında 
Nigoğos Balyan’a yaptırılmıştır. Daha ön-
celeri yerinde Boğaziçi kıyılarını sık sık zi-
yaret eden I. Mahmud’un konaklaması için 
Sadrazam Divittar Mehmet Emin Paşa ta-
rafından inşa ettirilen ahşap bir konak bu-
lunduğu bilinmektedir. Kasrın iç yapısı, süs-
lemeli tavanları ve İtalyan mermerlerinden 
yapılmış şömineleriyle göz alıyor.  Küçüksu 
Kasrı, Osmanlı padişahlarının konakladığı 
mekânlardan biri olmasının yanı sıra pek 
çok diplomatik kabule de ev sahipliği yap-
mış bir yapı. Barok tarzı mimarinin hâkim 
olduğu kasır, 1983 yılında müze olarak hiz-
mete açılmış, kapsamlı bir restorasyon ve 
güçlendirmeden sonra bugünkü görünü-
müne kavuşmuş. Taşın âdeta sanata dö-
nüştüğü Küçüksu Kasrı, Beykoz’un paha bi-
çilmez kültürel miraslarının başında geliyor 
ve günümüzde müze - saray olarak hizmet 
vermeye devam ediyor. 

The earliest information on Beykoz's history 
dates back to 900 BC. The Thracians, who ar-
rived in Beykoz by sea, are thought to have 
been the first community to settle here. The 
district, whose oldest known name was Amikos, 
and whose name was changed to Beykoz after 
it was included in the Ottoman lands, is signifi-
cant in terms of being the first place conquered 
by the Ottomans in İstanbul and heralding the 
conquest with the Anatolian Fortress.

WHERE STONE BECOMES ART:  
KÜÇÜKSU PAVILION 
The Küçüksu Pavilion, one of the most beau-
tiful structures of Beykoz, is located on the 
seaside between the Göksu and Küçüksu 
creeks. The Küçüksu Pavilion, which has sur-
vived to the present day, was built by Nigoğos 
Balyan on Sultan Abdülmecid's order in 1856. 
It is known that, formerly, there was a wood-
en mansion built by the Grand Vizier, Divitdar 
Mehmet Emin Pasha, for the accommoda-
tion of Mahmud I, who frequently visited the 
Bosphorus shores. The interior of the pavilion 
is stunning, with its ornate ceilings and fire-
places made of Italian marble.  Küçüksu Pa-
vilion was a building that hosted many diplo-
matic receptions as well as being one of the 
places where the Ottoman sultans stayed. 
The pavilion, dominated by Baroque-style ar-
chitecture, was converted into a museum in 
1983 and acquired its current appearance af-
ter undergoing extensive restoration and re-
inforcement. Küçüksu Pavilion, where stone 
becomes art, is one of Beykoz's invaluable 
cultural heritage and continues to serve as a 
museum palace today. 

KUTSAL MEKÂN: YÛŞA TEPESI 

Yûşa Tepesi, İstanbul’un en yüksek ve de-
nize en yakın tepesi. Tepedeki yapıları ve 
camiyi Mehmet Said Paşa’nın yaptırdığı 
biliniyor. Çeşitli depremler ve yangınlar-
la tahrip olan yapılar, 1863 yılında Sultan 
Abdülaziz tarafından onartılmıştır. Tepe, 
adını Yûşa Peygamber’den alıyor. Yûşa 
Peygamber’in Hz. Mûsâ ile Boğaziçi’ne 
geldiği, burada vefat ettiği söyleniyor. 
Burada gömüldüğü için de tepe, Yûşa 
Tepesi olarak adlandırılıyor. Hz. Yûşa’nın 
kabrinin tam olarak nerede olduğu bilin-
mediğinden yaklaşık 17 metrelik uzun-
lukta bir türbe içine alınmış. Tarihin ilk 
dönemlerinden itibaren kutsal sayılan 
Yûşa Tepesi’ndeki geleneğe göre buraya 
geldikten sonra duaları kabul olmuş kişi-
ler, tepeye tekrar gelir ve burada lokum 
dağıtır.

YOROS KALESI 

Anadolu Kavağı Kalesi veya Ceneviz Ka-
lesi olarak da bilinen Yoros Kalesi, Doğu 
Roma döneminden kalma tarihî bir kale. 
Boğazın bütün güzelliğiyle görüldüğü 
kale, II. Bayezid döneminde restore edil-
miş ve bu restorasyonla birlikte içine Yo-
ros Kalesi Mescidi denilen bir ibadetha-
ne yapılmıştır. Yoros Kalesi, muhteşem 
deniz manzarası ve doğal güzellikleriyle 
kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden. 
Kalede piknik yapma imkânının olması 
ziyaretçilerin daha fazla zaman geçirme-
sini sağlıyor. Ayrıca kalenin etrafında yer 
alan mekânlarda Boğaz’ın eşsiz güzelliği-
ne karşı kahvaltı yapılabilir. 

SACRED PLACE: YÛŞA HILL 

Yûşa Hill is İstanbul's highest point and the 
closest hill to the sea. It is known that the 
structures and the mosque on the hill were 
built by Mehmet Said Pasha.  Sultan Abdu-
laziz rebuilt the structures that had been 
destroyed by earthquakes and fires in 1863.  
The hill is named after the Prophet Yûşa. 
Yûşa, the Prophet, is said to have traveled 
with Moses to the Bosphorus and died the-
re. Since, he was buried here, the hill is cal-
led Yûşa Hill. Due to the fact that the exact 
location of Joshua's tomb is not known, the 
17-meter-long area was enclosed in a tomb. 
According to the tradition on Yûşa Hill, whi-
ch has been considered sacred since the 
earliest periods of history, people whose 
prayers were accepted after coming to the 
hill come back here and distribute Turkish 
delight.

YOROS CASTLE 

Yoros Castle, also known as Anadolu Kava-
ğı Castle or Genoese Castle, is a historical 
castle from the Eastern Roman period. Du-
ring the reign of Bayezid II, the castle, from 
which the Bosphorus can be seen in all its 
beauty, was restored, and a place of wors-
hip known as the Yoros Castle Masjid was 
built as part of the restoration. Yoros Castle 
is one of the places that should definitely 
be visited due to its magnificent seascape 
and natural beauty. Having the opportunity 
to have a picnic in the castle allows visitors 
to spend more time here. You can also have 
breakfast in the areas surrounding the cast-
le while admiring the unique beauty of the 
Bosphorus.

Yoros Kalesi, 
özellikle bahar 
ve yaz aylarında 
yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi 
odağı olmaktadır.
Yoros Castle is the focus 
of attention of domestic 
and foreign tourists, 
especially in spring and 
summer.
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BEYKOZ’UN TATLI SEMTI: KANLICA

Kanlıca; muhteşem doğa manzarası, Arnavut 
kaldırımlı sokakları, rengârenk çiçekleri, göste-
rişli yalıları ve olmazsa olmaz yoğurduyla ünlü. 
Semtin sokaklarında yürürken Osmanlı döne-
mine ait birçok binayı görmek mümkün. Şe-
hirdeki tarihî dokuyu korumaya devam eden 
semt, Osmanlı döneminde de eğlence yeri 
olarak kullanılmış. Kanlıca’ya gelmişken semt-
le bütünleşmiş Kanlıca yoğurdu mutlaka de-
nenmeli. Kanlıca sahilinde muhteşem manza-
raya karşı kahvaltı yapmak ve burada güneşin 
batışını izlemek ise oldukça keyifli.

MIHRABAT KORUSU 
Kanlıca’da yer alan Mihrabat Korusu, harika 
bir doğa manzarasına sahip. Koru, Osman-
lı’nın son döneminde Sadullah Paşa’nın eşi 
Necibe Hanım tarafından, Mısırlı Abbas Halim 
Paşa’nın kızı Rukiye Hanım’a hediye edilmiş. 
Kanlıca’da yer alan Mihrabat Korusu, harika 
bir doğa manzarasına sahip. Yazarların, şair-
lerin ilham aldığı mekânlardan biri olan Mih-
rabat Korusu, Yahya Kemal’in gözlerden uzak 
uzun saatler geçirdiği mekânlardan. Koru, 
aynı zamanda Özdemir Asaf’ın “Olmak İster-
dim” adlı şiirinde “Şu anda İstanbul'da olmak 
isterdim. /Mihrabat Korusu'nun dar yolların-
da seninle /Yan yana, yana yana yürümek... / 
Bir de martıların kanatlarından seyretmek İs-
tanbul'u.” dizelerinde geçer. Birden fazla ağaç 
türünün bulunduğu koru, nisan ayında ergu-
vanların çiçek açmasıyla büyülü bir güzelliğe 
boyanıyor.  Koru günümüzde nişan, düğün, 
mezuniyet gibi etkinliklere de ev sahipliği ya-

THE SWEET DISTRICT OF BEYKOZ: KANLICA

Kanlıca is well-known for its breathtaking na-
tural scenery, cobbled streets, colorful flowers, 
flamboyant mansions, and indispensable yogurt. 
Many Ottoman-era buildings can be seen whi-
le walking through the district's streets. During 
the Ottoman period, the district, which preser-
ves the city's historical texture, was also a place of 
entertainment. You must definitely taste Kanlıca 
yogurt, which is integrated with the district, du-
ring your visit to Kanlıca. It is a pleasure to have 
breakfast watching the magnificent landscape 
on the beach of Kanlıca and to see the sunset on 
Kanlıca's beach.

MIHRABAT GROVE 

Mihrabat Grove, located in Kanlıca, gives a beau-
tiful view of nature.   The grove was given to Ru-
kiye Hanım, the daughter of Abbas Halim Pasha 
of Egypt, by Necibe Hanım, the wife of Sadullah 
Pasha, during the Ottoman Empire's final period. 
Mihrabat Grove, located in Kanlıca, gives a beau-
tiful view of nature.  Mihrabat Grove, one of the 
places where writers and poets were inspired, is 
one of the places where Yahya Kemal spent long 
hours away from the eyes.  The grove is also men-
tioned in the poetry by Özdemir Asaf "Olmak İs-
terdim" in the sense of "I would like to be in İstan-
bul right now. / Walking alongside you on the tiny 
streets of Mihrabat Grove / And to see İstanbul 
from the wings of seagulls." When the redbuds 
bloom in April, the forest, which contains multiple 
tree types, is painted with dazzling beauty. Today, 
the Grove also hosts special occasions such as en-
gagements, weddings, and graduations.

Gerçek 
Kanlıca 
yoğurdu 
manda, inek 
ve koyun 
sütlerinden 
yapılıyor.

KANLICA MIHRABAT KORUSU ANADOLU HISARI
MIHRABAT GROVE ANATOLIAN FORTRESS

BEYKOZ CAM VE BILLUR MÜZESI

Beykoz Cam ve Billur Müzesi adını 
Osmanlı döneminde kurulan, devrin 
önemli cam fabrikası Beykoz Cam ve 
Billurât Fabrika-i Hümâyûnu’ndan alı-
yor. Tarihî binası Abraham Paşa tarafın-
dan yaptırılmış müze, 19. yüzyılın mimari 
özelliklerini taşıyor. Türkiye’nin ilk ve en 
zengin cam müzesi olan mekânda bi-
nin üzerinde eser sergileniyor. Türk cam 
sanatını dünyaya tanıtmayı amaçlayan 
müzede mutfak malzemeleri, parfüm 
şişeleri, lalelikler gibi pek çok eser yer alı-
yor. Beykoz Cam ve Billur Müzesi, ağaç-
larla bezeli bir korunun içinde yer alıyor 
ve bu koru botanik bir müze kadar güzel 
tasarlanmış. 

ANADOLU HISARI

Anadolu Hisarı; etrafı görkemli yalılarla 
süslü, İstanbul’un en güzel semtlerinden 
biri. Semt, adını Güzelce Hisarı olarak da 
bilinen Anadolu Hisarı'ndan alıyor. Ana-
dolu Hisarı, Yıldırım Bayezid tarafından 
İstanbul’un fethi için yaptırılmış. İç ve dış 
kaleyi, surları ziyaret ettikten sonra dar 
sokaklarda yürüyüp muhteşem boğaz 
manzarasını izlemek ve güzel havanın 
tadını çıkarmak Anadolu Hisarı’nda ya-
pılacak etkinlikler arasında.

BEYKOZ GLASS AND CRYSTAL MUSEUM

The Beykoz Glass and Crystal Museum 
takes its name from the Beykoz Cam 
and Billurât Fabrika-i Hümâyûnu, a major 
glass factory constructed during the 
Ottoman period. The museum, whose 
historical edifice was established by Ab-
raham Pasha, retains 19th-century arc-
hitectural elements. The space, which is 
Türkiye's first and richest glass museum, 
houses more than thousands works of 
art. Many items, including kitchenware, 
perfume bottles, and tulips, are on display 
at the museum, which strives to introdu-
ce Turkish glass art to the rest of the wor-
ld. The Beykoz Glass and Crystal Museum 
is set in a tree-lined woodland that is as 
well-designed as a botanical garden.  

ANADOLU FORTRESS

Anadolu Fortress is one of İstanbul's 
most picturesque areas, surrounded 
by exquisite houses. Anadolu Fortress, 
also known as Güzelce Fortress, inspired 
the district's name. Yıldırım Bayezid bu-
ilt Anadolu Fortress for the conquest of 
İstanbul.  Walking the tiny alleyways to 
admire the wonderful Bosporus perspe-
ctive and enjoying the beautiful weather 
are among the activities to do in Anadolu 
Fortress after touring the inner and out-
side castles and walls.

Ağaçlarla bezeli 
bir korunun 
içinde yer alan 
Beykoz Cam ve 
Billur Müzesi, 117 
çeşit ağaca sahip 
bahçesiyle botanik 
müze olarak da 
değerlendirilebilir.
Beykoz Glass and Crystal 
Museum, nestled in 
a tree-lined forest, 
can also be termed a 
botanical museum due 
to its 117-tree garden.

BEYKOZ CAM VE BILLUR MÜZESI
BEYKOZ GLASS AND CRYSTAL MUSEUM

Real Kanlıca 
yogurt is 
made from 
buffalo, cow, 
and sheep 
milk.
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TARIH KOKAN BALIKÇI KASABASI: 
ANADOLU KAVAĞI

Anadolu Kavağı, Beykoz’da bulunan bir 
balıkçı kasabası. Yaz aylarında çok faz-
la ziyaretçi ağırlayan Anadolu Kavağı, 
suyu ve inciriyle ünlü. Yemyeşil tepeleri 
ve Boğaz manzarasıyla şehrin kalabalı-
ğından uzaklaşmak ve dinlenmek iste-
yenler için harika bir yer. 

GÖKSU DERESI

Göksu Deresi, Anadolu Hisarı semtin-
de yer alıyor. Kış aylarında bile yemye-
şil kalan ağaçları ve asırlık çınarlarıyla 
eşsiz bir doğa harikası olan Göksu 
Deresi, mesire alanları ile semt sa-
kinlerinin ve ziyaretçilerin ilgi odağı. 
İstanbul’daki en taze balıkları bulabi-
leceğiniz derenin kenarlarına kurulan 
mekânlar ziyaretçilerin oturup, din-
lenmelerine fırsat sağlıyor.   

MERMERDEN BIR KASIR: BEYKOZ 
MECIDIYE KASRI

Beykoz Sarayı olarak da bilinen Beykoz 
Mecidiye Kasrı, Hünkâr İskelesi bölge-
sinde yer alıyor.  Mısır Valisi Mehmet Ali 
Paşa tarafından Sultan Abdülmecid’e 
hediye olarak yaptırılmaya başlanmış 
kasrın yapımı 1854 yılında tamamlan-
mış. Kasır, önceki dönemlerde günlük 
konaklamalar ve resmî ağırlamalar için 
kullanılmış. Ardından yetim evi ve has-
tane olarak da kullanılan Beykoz Meci-
diye Kasrı, 2017’den itibaren müze - sa-
ray olarak ziyaretçileri ağırlıyor.

A FISHERMAN'S TOWN THAT 
SMELLS OF HISTORY: ANADOLU 
KAVAĞI

It is a fishing village in Beykoz. Ana-
dolu Kavağı, which attracts a large 
number of people throughout the 
summer months, is well-known for 
its water and figs. It is a terrific area 
to unwind and get away from the 
throng of the city, with its green hills 
and views of the Bosporus.  

GÖKSU STREAM

Göksu Stream is located in the dist-
rict of Anadolu Hisarı. With its rec-
reation areas, Göksu Stream, a one-
of-a-kind natural beauty with trees 
that remain green even in the winter 
months and century-old plane trees, 
captures the attention of residents 
and visitors.  Visitors may sit and rest 
in the areas set up by the stream, 
where they can find the freshest fish 
in İstanbul.   

A MARBLE PAVILION: BEYKOZ 
MECIDIYE PAVILION

The Beykoz Mecidiye Pavilion, popu-
larly known as the Beykoz Palace, is 
located near the Hünkar Pier. The 
pavilion, which was begun in 1854 as 
a gift to Sultan Abdülmecid by Egyp-
tian Governor Mehmet Ali Pasha, 
was finished in 1854.  Previously, the 
pavilion was utilized for daily stays 
and official receptions.  Since 2017, 
the Beykoz Mecidiye Pavilion, which 
was afterward utilized as an orpha-
nage and hospital, has welcomed 
visitors as a museum palace.

Anadolu Kavağı’nın adını bir zamanlar 
burada bolca bulunan kavak 
ağaçlarından aldığı rivayet ediliyor.
Anadolu Kavağı is said to have gotten 
its name from the abundance of 
poplar trees that originally grew here.

•

ANADOLU KAVAĞI

GÖKSU DERESI

BEYKOZ MECIDIYE KASRI

GÖKSU STREAM

BEYKOZ MECIDIYE PAVILION

Beykoz'un kültürel miraslarının başında gelen Küçüksu Kasrı günümüzde müze - saray olarak 
hizmet vermeye devam ediyor.

Küçüksu Pavilion, which is one of the cultural heritages of Beykoz, continnuing to serve as a 
museum-palace today.
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DOĞANIN KALBI: BEYKOZ KORUSU

Beykoz Korusu, Boğaziçi’nin en bü-
yük korularından. Abraham Paşa 
Korusu olarak da bilinen Beykoz Ko-
rusu, Paşabahçe’den Riva’ya kadar 
uzanıyor. Doğa ile iç içe olan koru 
eşsiz bir manzaraya sahip. Abraham 
Paşa ve Sultan Abdülaziz’in oynadığı 
tavla oyunundan Abraham Paşa’nın 
galip gelmesiyle korunun Abraham 
Paşa korusu olarak isim değiştirdiği 
düşünülüyor. Koru, şehrin kalabalı-
ğından uzaklaşmak isteyenlerin ke-
yifli zaman geçirebilecekleri en güzel 
mekânlardan.

OSMANLI’DAN BIR ŞAHESER:  
ISHAK AĞA ÇEŞMESI

Osmanlı mimarisinin önemli eserle-
rinden olan İshak Ağa Çeşmesi’nin 
on musluğu vardır. Onçeşmeler ola-
rak da bilinen çeşmenin muslukları 
tunçtan yapılmış. Ünlü Türk Sanat 
Tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice’nin 
dünyanın sayılı mimari eserlerinden 
biri olarak tanımladığı çeşme, ünlü 
ressamlar tarafından çizilmiş. Şairler 
tarafından da çeşmeye ithaf edilen 
şiirler kaleme alınmış.

HEART OF NATURE: BEYKOZ GROVE

Beykoz Grove is one of the Bospho-
rus's largest groves. From Paşabah-
çe to Riva, the Beykoz Grove, also 
known as Abraham Pasha Grove, 
extends. The grove, which is entwi-
ned with nature, offers a one-of-a-
kind perspective.  It is said that the 
grove was renamed Abraham Pasha 
grove after Abraham Pasha won a 
backgammon game against Sultan 
Abdulaziz. Grove is one of the most 
beautiful spots to visit if you want to 
get away from the hustle and bustle 
of the city.

A MASTERPIECE FROM THE OTTO-
MAN EMPIRE: ISHAK AĞA FOUNTAIN

One of the most important master-
pieces of Ottoman architecture, the 
İshak Ağa Fountain, features ten 
taps. The fountain's faucets, known 
as Onçeşmeler, are constructed of 
bronze.  Eminent painters created 
the fountain, which the famous Tur-
kish Art Historian  Prof. Semavi Eyi-
ce  classified as one of the world's 
few architectural works. Poems were 
also composed in honor of the foun-
tain by the poets. 

ISHAK AĞA ÇEŞMESI
ISHAK AĞA FOUNTAIN

BEYKOZ KORUSU HIDIV KASRI
BEYKOZ GROVE HIDIV PAVILIONHIDIV KASRI

Hidiv Kasrı, Mısırlı Abbas Hilmi Paşa 
tarafından İtalyan mimar Delfo Semi-
nati’ye yaptırılmış.    Buharla çalışan ilk 
asansöre de sahip olan kasrın kulesin-
den Boğaz’ın tüm güzelliklerini gör-
mek mümkün. Kasrın tavanları vitray 
ile kaplı ve giriş katında şömineli bir 
salon bulunuyor. Uzun süre bakımsız 
kalan kasır, restorasyon işlemlerinden 
sonra bir süre otel olarak kullanılmış. 
Hidiv Kasrı, günümüzde İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından resto-
ran ve sosyal tesis olarak kullanılıyor. 
Hafta sonu açık büfe kahvaltılarıyla 
ünlü olan kasır, fotoğraf çekimleri için 
de çok fazla tercih ediliyor.

OTAĞTEPE KORUSU

Beykoz’un Kavacık Mahallesi’nde yer 
alan Otağtepe, İstanbul’un eşsiz man-
zarasının büyülü güzelliğiyle görüldü-
ğü en güzel mekânlardan biri. Yıldırım 
Bayezid'in İstanbul’u kuşattığında ota-
ğını kurduğu Otağtepe, uzun yıllar ta-
rihi konulara tanıklık etmiş bir alandır.  
2000 yılında Fatih Korusu Tema Vehbi 
Koç Kültür Merkezi adıyla açılan koru-
ya giriş ücretsizdir. 

HIDIV PAVILION

The Egyptian Abbas Hilmi Pasha com-
missioned the Italian architect Delfo 
Seminati to design the Hidiv Pavilion. 
All of the splendors of the Bosporus 
may be seen from the pavilion's tower, 
which also houses the world's first ste-
am-powered elevator.  The pavilion's 
ceilings are stained glass, and there 
is a living area with a fireplace on the 
first floor. After the repair operations, 
the pavilion, which had been neglec-
ted for a long time, was used as a hotel 
for a short period.  The Hidiv Pavilion 
is now operated as a restaurant and 
social center by the İstanbul Metropo-
litan Municipality.  The pavilion is well-
known for its open buffet breakfasts on 
weekends, but it is also a favorite locati-
on for picture sessions.

OTAĞTEPE GROVE

Otağtepe, located in Beykoz's Kavacık 
District, is one of the most attractive si-
tes where the unique scenery of İstan-
bul can be observed with its enchan-
ting beauty. Otağtepe, where Yıldırım 
Bayezid set up his tent when he besie-
ged İstanbul, is an area that has witnes-
sed historical issues for many years. The 
grove, which opened in 2010 under the 
name Fatih Grove Tema Vehbi Koç Cul-
tural Center, is free to enter. 

Kasrın mimari 
olarak Osmanlı 
mimarisinin 
dışında, batılı 
tarzı da (art 
nouveau) vardır.
The pavilion, in 
addition to Ottoman 
architecture, features 
a western flair (art 
nouveau). 
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İshak Ağa Çeşmesi’nin 
tunçtan yapılmış 
on lülesinden 500 
yıldan beri gece - 
gündüz kesintisiz su 
akmaktadır.
For 500 years, 
water has flowed 
constantly day and 
night from the 10 
bronze nozzles of the 
İshak Ağa Fountain.

•
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Okan Özkartal

From Past to Present Glass

GEÇMIŞTEN  
GÜNÜMÜZE CAM

Cam, hayatımızın her anında karşımıza çıkıyor. Antik Çağ’dan beri inşaat  
malzemesi, basit araç gereçler veya süs eşyası olarak faydalandığımız cam,  
günümüzde iletişim ve uzay teknolojilerine kadar çeşitli birçok alanda  
kullanılıyor. Gelin camın tarihinden estetik değerine, gelişiminden günlük  
yaşamamızda kapladığı yere uzanan bir yolculuğa çıkalım. 

Glass can be found in every aspect of our lives.  Glass, which has been utilized as a building 
material, rudimentary tools, and ornaments since ancient times, is now used in a variety 
of disciplines ranging from communication to space technology.  Let us take a journey 
through the history of glass, its aesthetic worth, its development, and the role it plays in 
our daily lives.     
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CAM NASIL YAPILIR? 

Cam, temel olarak üç ya da dört mad-
denin eritilerek şekil verilmesiyle oluştu-
ruluyor. Camın en önemli ham maddesi 
kumdur. Amaca yönelik olarak kuma 
hangi maddelerin ekleneceği değişken-
lik gösterse de yaygın olarak soda ve kireç 
eklenmektedir. Kum, soda ve kireçten 
oluşan karışımın form değiştirebilmesi 
ve sıvı hâldeki camı oluşturabilmesi için 
yaklaşık 1500 santigrat dereceye kadar 
ısıtılması gerekiyor. Isıtılan karışımdan 
elde edilen sıvı cam, bir kalıba dökülerek 
veya üfleme gibi farklı teknikler kullanı-
larak şekle sokuluyor. Camı renkli hâle 
getirmek içinse ham maddesi olan karı-
şıma istenilen sonuca göre çeşitli metal-
ler eklenmekte. Örneğin altın klorür ile 
yakut kırmızı rengi elde edilirken kurşun 
ile sarı renk elde edilmekte. 

HOW IS GLASS PRODUCED?    

Glass is created by melting three or 
four different materials into a desired 
shape.  Sand is the most significant 
raw ingredient in the production of 
glass.  Although the minerals used 
to make the sand vary, soda and 
lime are frequently used. To change 
shape and produce liquid glass, the 
sand, soda, and lime mixture must 
be heated to roughly 1500 degrees 
Celsius.  The heated mixture's liquid 
is formed by pouring it into a mold or 
using alternative techniques such as 
blowing.  To color the various metals 
are added to the raw material mix-
ture, depending on the desired out-
come.  For example, gold chloride is 
used to make ruby red, while lead is 
used to make yellow. 

Paleolitik Çağ’dan 
itibaren yaygın 
olarak kullanılan 
obsidiyen ilk 
doğal cam olarak 
bilinmektedir.
Obsidian, which has 
been widely used since 
the Paleolithic Age, is 
known to be the first 
natural glass.

CAMIN ANTIK TARIHI

Arkeolojik bulgular, dünyadaki ilk 
cam üretiminin MÖ 2000’li yıllarda 
Mezopotamya’da yapıldığına işaret 
etmekte. Bu dönem üretilen cam-
lar genellikle süsleme amaçlı kul-
lanılmış ve ele geçen buluntuların 
neredeyse tamamı renkli boncuk-
lardan oluşuyor. İlk olarak değerli 
taşlara bir alternatif olarak üretilen 
cam, oldukça parlak renklerde üre-
tilmiş. Bu dönemde yapılan camla-
ra şekil verirken günümüzdekilere 
benzer metotlar kullanılmamış, 
cama soğukken şekil verilmiş. 

Camın üretim teknikleri alanın-
da bir sıçramayı temsil eden kap 
yapımı ancak MÖ 1500’lü yıllarda 
başlamıştır. Bu dönemde yapılan 
kaplara şekil vermek için “iç kalıp 
yöntemi” denen bir metot kullanıl-
mıştır. Eriyik camın kömür, gübre, 
kum gibi maddelerle şekil verilmiş 
kalıplara batırılmasıyla veya lifler 
hâline getirilmiş camın kalıbın et-
rafına sarılmasıyla uygulanan bu 
metot ilk cam kapların ortaya çık-
masını sağlamıştır.

ANCIENT HISTORY OF GLASS

Archaeological evidence suggests 
that the first glass manufacturing in 
the world occurred in Mesopotamia 
around 2000 BC.  Practically all of the 
glass discovered during this time peri-
od was utilized for ornamentation, and 
almost all of the findings were color-
ful beads.  Glass, which was originally 
created as an alternative to precious 
stones, is now available in a wide range 
of vibrant colors.  Methods similar to 
those used today were not employed 
to form the glasses created during this 
period, and the glass was shaped while 
it was cold. 

Container manufacture, which repre-
sents a breakthrough in glass produc-
tion techniques, began only in 1500 
BC.  The pots created during this time 
period were shaped using a technique 
known as the "inner mold method."  
This procedure, which involved dipping 
the molten glass into molds made of 
materials like coal, fertilizer, and sand, 
or wrapping the glass formed into fib-
ers around the mold, resulted in the 
first glass containers.  
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CAM ENDÜSTRISININ OLUŞUMU

Mezopotamya'da üretilmiş cam eserler 
ve yapım teknikleri kısa bir süre sonra Mı-
sır medeniyetine de ulaşmıştır ve MÖ 14. 
yüzyılın ilk yarısında  olgunluğa erişmiştir. 
MÖ 1. binyılda Fenikelilerle camın kulla-
nım alanları ve üretim olanakları genişle-
miş, Antik Yunan kültürü ve Roma döne-
miyle endüstri büyümeye devam etmiştir. 
Roma dönemine kadar farklı tekniklerle 
biçimlendirilen cam ürünler, geliştirilen 
üfleme tekniğiyle toplum açısından daha 
ulaşılabilir bir hâle gelmiştir. 

Roma döneminin bir bölümü de dâhil ol-
mak üzere cam, hükümdarların veya güç-
lü kimselerin himayesinde kurulan atölye-
lerde, ayrıcalıklı kimseler için üretilmiştir. 
Teknolojik gelişmeler, barış ortamıyla bir-
likte ticari faaliyetlerin artması ve Doğu 
seferleriyle daha ulaşılabilir hâle gelen 
cam, toplumsal yaşamın farklı alanlarında 
da var olmaya başlamıştır. Bu dönemde 
mimariye de cam pencerelerin girmesiy-
le, camın tarihinde yepyeni bir sayfa açıl-
mıştır. Roma İmparatorluğu’nun genişle-
mesiyle birlikte cam endüstrisi dünyanın 
farklı bölgelerine hızla yayılmıştır. 

Bu dönemde endüstride yaşanan geliş-
meler belirli bir ilerlemeyi ifade etse de 
çağın teknolojisinin sınırları nedeniyle 
cam, günümüzün kullanım alanlarından 
hâlâ çok uzakta bulunmaktadır. 

THE BIRTH OF THE GLASS INDUSTRY

Glass artifacts and making techniques pro-
duced in Mesopotamia soon reached the 
Egyptian civilization and reached maturity 
in the first half of the 14th century BC. The 
utilization areas and production capabilities 
of glass grew, and the industry continued 
to thrive with the Ancient Greek civilization 
and Roman period with the Phoenicians in 
the first millennium BC.  Glass items shaped 
using various ways until the Roman period 
became more accessible to society with the 
development of the blowing technique. 

Glass was made for privileged individuals 
at workshops formed under the auspices of 
rulers or powerful people throughout histo-
ry, including the Roman period.  Glass, which 
has become more available as a result of 
technology advancements, a growth in busi-
ness activity in a peaceful atmosphere, and 
Eastern expeditions, has also begun to exist 
in various spheres of social life.  With the in-
troduction of glass windows into buildings 
during this time period, a new chapter in the 
history of glass was written.  With the Ro-
man Empire's expansion, the glass industry 
spread fast to many regions of the world. 

Although the improvements in the indus-
try throughout this time period show some 
progress, glass is still far from being used in 
today's applications due to the limitations 
of the technology of the time.

1851 yılında 
İngiltere’de yapılan 
ve bütünüyle 
camdan oluşan 
Crystal Palace, 
dönemin en 
radikal mimari 
tasarımlarından 
biridir. 
The Crystal Palace, built 
completely of glass 
in England in 1851, is 
one of the most daring 
architectural concepts 
of the time.  

VENEDIK CAMCILIĞI

15. ve 16. yüzyıllarda Venedik’te cam 
üretimi nitel bir sıçrama yaşamıştır. O 
dönemde cam üretimi ağırlıklı olarak 
dekoratif amaçla yapılmaya devam et-
miştir. Venedik cam ustaları ise dünya-
da en kaliteli cam üreten ustalar hâline 
gelmişlerdir. Dünya çapında uyandır-
dıkları hayranlık nedeniyle birçok Av-
rupa sarayı, Venedikli cam ustalarını 
himayelerine alıp kendi ülkelerinde ya-
şamalarını istemiştir. Cam alanındaki 
bu üstün yetenekleri kaybetmek iste-
meyen Venedik Cumhuriyeti, endüst-
rideki gücünü kaybetmemek adına 
cam ustalarının ülke dışına çıkmalarını 
yasaklayan bir yasa bile çıkarmıştır. 

Venedikli ustaları bu kadar özel kılan 
şey hiç kuşkusuz ayna yapımında ser-
giledikleri ustalık olmuştur. Ayna üreti-
mi aslında yüzyıllardır biliniyordu hatta 
o dönem küçük, çelik el aynaları son 
derece sıradan eşyalar konumundaydı. 
Fakat Venedikli ustalar büyük aynaları 
pürüzsüz şekilde yapmayı başarmışlar-
dır. Bu başarı, tüm Avrupa soyluları ara-
sında aynalı odalara sahip evler furyası 
başlatmış, Venedik’in de büyük bir ser-
vet kazanmasını sağlamıştır.  

VENETIAN GLASSMAKING

Glass industry in Venice witnessed a 
substantial rise in the 15th and 16th 
centuries.  Glass manufacture per-
sisted at the time, primarily for or-
namental purposes.  Venetian glass 
masters, on the other hand, have es-
tablished themselves as the masters of 
the greatest quality glass in the world.  
Many European palaces wanted Vene-
tian glass masters to dwell in their own 
nation because of the respect they elic-
ited around the world.  The Republic 
of Venice, fearful of losing these great 
talents in the field of glass, even issued 
a rule preventing glass masters from 
leaving the nation in order to maintain 
their control in the sector.   

The Venetian masters' ability of mirror 
construction was undoubtedly what 
distinguished them.  Mirror manufac-
ture had really been known for ages, 
and small, steel hand mirrors were 
extremely common even at the time.  
Large mirrors, on the other hand, have 
been made smoothly by Venetian art-
ists.  This achievement sparked a craze 
among all European nobility for palac-
es with mirrored chambers, allowing 
Venice to make a fortune.  

Venedik’te cam 
sanatının merkezi 
olan Murano Adası, 
günümüzde cam 
sanatının en seçkin 
örneklerine ev 
sahipliği yapan 
turistik bir merkez 
konumundadır. 
Murano Island, 
Venice's glass art 
center, is a tourist 
destination that houses 
some of the most 
exceptional specimens 
of glass art today.  

CRYSTAL PALACE
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CAM ENDÜSTRISININ  
SIÇRAMASI

Cam endüstrisinde asıl büyük 
sıçrama 18 ve 19. yüzyıllarda ger-
çekleşen sanayi devrimiyle yaşan-
mıştır. Bu dönemde üretim sü-
recinde makineleşme hızlanmış 
ve her sektör için yepyeni ufuklar 
açılmıştır. Bütün sektörlerde üre-
tim kapasitesi hızla artmış, yeni 
buluşlarla günlük hayatımız hızla 
değişime uğramıştır. Bu dönü-
şümden cam endüstrisi de nasi-
bini almıştır. Üretiminin önemli 
bir bölümünü farklı sektörlerdeki 
cam ihtiyacını karşılamak için ya-
pan cam endüstrisi hem kendi 
içinde makineleşmenin artması 
hem diğer sektörlerdeki talebin 
çeşitlenmesiyle âdeta kabuk de-
ğiştirmiştir. Otomotiv, inşaat gibi 
dev sektörlere ayak uydurmaya 
çalışan endüstride bu dönemden 
itibaren pek çok yeniliğe imza atıl-
mıştır. Sanayi devriminden günü-
müze kadar kesintisiz bir gelişim 
gösteren cam endüstrisi, birçok 
farklı sektörde üretilen fikirleri uy-
gulanabilir kılmıştır. 

THE RISE OF THE GLASS INDUSTRY

The glass industry took a giant stride 
forward during the industrial revolu-
tion of the 18th and 19th centuries.  
During this time, mechanization 
in the manufacturing process pro-
gressed, opening up entirely new 
horizons for every industry.  Pro-
duction capacity has increased fast 
in many industries, and new inven-
tions have radically altered our daily 
lives. This shift benefited the glass 
industry as well.  The glass industry, 
which uses a substantial portion of 
its output to meet the glass needs 
of many industries, has almost com-
pletely altered its shell as a result 
of increased mechanization within 
the industry and diversification of 
demand in other areas.  Many ad-
vancements have been created in 
the business since this time, as it at-
tempts to compete with big sectors 
such as automotive and construc-
tion.  The glass industry, which has 
grown continuously since the indus-
trial revolution to the present day, 
has made innovations generated in 
many different areas applicable. 

Özel boyalar 
kullanılarak camın 
üzerine desenler 
çizilmesiyle ortaya 
çıkan vitray tekniği, 
Türk cam sanatında 
birçok önemli eserle 
temsil edilmektedir. 
Many major works 
in Turkish glass art 
are represented by 
the stained-glass 
technique, which arose 
by sketching patterns 
on the glass with 
specific paints.  

The blown glass 
method, which 
requires exceptional 
ability, is one of the 
most outstanding 
techniques utilized 
in glass art in 
particular.  

Özel bir ustalık 
isteyen üfleme cam 
tekniği, özellikle 
cam sanatında 
kullanılan en dikkat 
çekici tekniklerden 
biridir. 

•

Beykoz Cam ve Billur Müzesi Türk cam sanatının en seçkin örneklerinin sergilendiği 
önemli müzelerden biridir. 

Beykoz Glass and Crystal Museum is one of the most prominent museums in Türkiye, 
displaying the most exceptional examples of Turkish glass art.  
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FARKLI ENDÜSTRILERDE 
CAM KULLANIMI

Cam günümüzde inşaattan 
teknolojiye kadar birçok farklı 
alanda kullanılıyor. Bu kadar 
yaygın kullanılmasının sebebi 
camın üstün niteliklere sahip 
ve alternatifsiz bir malzeme ol-
ması. Kullanıldığı sektörlerden 
herhangi birinde gerçekleşen 
gelişmeler ve sıçramalar, cam 
endüstrisinin de bu yeniliklere 
uyum sağlamasını gerektiri-
yor. Bu nedenle cam endüst-
risi en dinamik ve gelişmeye 
açık sektörlerden bir tanesi 
konumunda.

İnşaat söz konusu olduğunda, 
farklı ve radikal sayılabilecek 
mimari tasarımlara uyumlu 
camlar, yeni üretim ve şekillen-
dirme metotlarının geliştiril-
mesini sağlıyor. Yüksek binalar, 
ışık geçirgenliği yüksek ama 
mukavemete dayalı camlara; 
sanayideki yeni gelişmeler, ani 
ısı değişimine dayanıklı camla-
ra ihtiyaç duyuyor. Güvenlik ih-
tiyacı, kurşun dahi geçirmeyen 
camların üretimini zorunlu kılı-
yor. Kısacası cam endüstrisi di-
ğer endüstrilerdeki gelişmelere 
göbekten bağlı ve her zaman 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara ce-
vap üretmek durumunda.

Teknoloji ve sanayi ürünlerin-
de, inşaat sektöründe yoğun 
olarak kullanılması, camı hepi-
mizin vazgeçilmezi hâline geti-
riyor. Fakat cam günlük hayatı-
mızda zorunluluk haricinde de 
önemli bir yer tutuyor. İlk orta-
ya çıktığı dönemlerde tama-
men estetik bir değer taşıyan 
cam, günümüzde bu değerini 
hâlâ koruyor. Farklı kültürlerin 
kimliklerini de yansıtan cam 
sanatı hâlâ önemli bir konum-
da bulunuyor.

USE OF GLASS IN VARIOUS 
INDUSTRIES

Glass is now employed in a 
wide range of applications, 
from construction to electron-
ics.  The reason for its wide-
spread use is because glass is a 
great material with no alterna-
tives.  The advancements and 
leaps in any of the industries 
where it is employed neces-
sitate that the glass industry 
adapts to these technologies.  
As a result, the glass industry is 
one of the most active and ac-
cessible to growth sectors. 

When it comes to construc-
tion, glasses that are compat-
ible with various and radical 
architectural ideas allow for 
the creation of new manufac-
turing and shape technologies.  
High-rise buildings require 
high light transmittance glass-
es with resistance, and new 
advancements in the industry 
need glasses that are resistant 
to abrupt heat changes.  The 
demand for security involves 
the development of bulletproof 
glasses.  In short, the glass in-
dustry is inextricably linked to 
advancements in other indus-
tries and must constantly ad-
just to new demands. 

Glass is used extensively in 
technology and industrial 
items, as well as in the con-
struction industry, making it 
important to all of us.  Aside 
from need, glass plays a vital 
role in our daily lives.  Glass, 
which had solely aesthetic val-
ue when it was initially intro-
duced, still preserves this val-
ue today.  Glass art, which also 
represents the identities of 
other civilizations, maintains a 
prominent place.

1996’da Çekya’da 
yapılan “Dans 
Eden Ev” binası 
camın mimaride 
kullanımının ilginç 
örneklerinden 
biridir. 

Türk cam işçiliği 
tarihinde önemli 
bir yere sahip 
vitray örneklerini 
tarihî camilerde 
görebiliriz.

The "Dancing House" 
building in Czechia, 
built in 1996, is one of 
the more remarkable 
examples of glass in 
architecture. 

We can see examples 
of stained glass, which 
have an important 
place in the history of 
Turkish glasswork, in 
historical mosques.

TÜRK TARIHINDE CAM SANATI

Türk tarihinde cam sanatı oldukça 
önemli bir yere sahip. Selçuklu ve Ar-
tuklu Devletlerinin saray kalıntılarında 
bulunan vitraylı camlar, cam sanatının 
Türk tarihinde ne kadar eski olduğunu 
ortaya koyuyor. Osmanlı İmparatorlu-
ğu ile cam sanatı da sıçrama yaşamış 
ve özellikle İstanbul’un fethi sonrasın-
da, şehir cam sanatı için önemli mer-
kezlerden biri konumuna gelmiştir. 

18. yüzyılda bir Mevlevi dervişi olan 
Mehmet Dede Venedik’te çeşitli çalış-
malar yapıp döndükten sonra İstanbul 
Beykoz’da bir cam atölyesi açmıştır. 
Burada “çeşmibülbül” tekniğiyle eser-
ler üretmiş ve “Beykoz İşi” olarak da bi-
linen bu eserler büyük etki yaratmıştır. 
Türk cam sanatının en seçkin örnekleri 
bu teknikle üretilmiş ve günümüzde 
hâlen üretilmeye devam etmektedir. 

Türk cam işçiliği tarihinde vitray da çok 
önemli bir yer tutuyor. Topkapı Sarayı, 
Sultanahmet Camii, Süleymaniye Ca-
mii gibi yapılarda bu alanda yapılmış 
birçok seçkin örnek göze çarpıyor.

Türk cam sanatının önemi günümüz-
de hâlâ devam ediyor. Bu alandaki bilgi 
birikimini korumak ve üretimi sürdür-
mek adına ülkemizdeki birçok üniver-
site, cam sanatı üzerine eğitim vererek 
Türk cam ustalığının diri tutulmasına 
katkı sağlıyor. 

THE HISTORY OF GLASS  
ART IN TÜRKIYE

Glass art holds a significant position in 
Turkish history.  Stained glass windows 
discovered in the palace ruins of the 
Seljuk and Artuqid States demonstrate 
how long the art of glass has been prac-
ticed in Türkiye.  Glass art also took a 
leap with the Ottoman Empire, particu-
larly following the capture of İstanbul, 
which became one of the most promi-
nent hubs for glass art.   

Mehmet Dede, a Mevlevi dervish in the 
18th century, established a glass busi-
ness in Beykoz, İstanbul after studying 
in Venice.  Here, he created works using 
the "nightingale's eye" style, and these 
works, also known as "Beykoz Works," 
had a significant impact.  This tech-
nique generated the most exceptional 
specimens of Turkish glass art, which 
are still being produced today.   

Stained glass has also played an impor-
tant role in the history of Turkish glass-
work.  Many exceptional examples of 
this area can be seen in buildings such 
as Topkapi Palace, the Blue Mosque, 
and Suleymaniye Mosque.  

The significance of Turkish glass art is 
being felt today.  Many universities in 
our nation contribute to keeping Turkish 
glass artistry alive by providing training 
in glass art in order to retain expertise in 
this sector and continue manufacturing. 
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Painter Cemal Toy:
"Every line looks like the person who drew it"

“HER ÇIZGI KENDISINI  
  ÇIZEN KIŞIYE BENZER”

RESSAM CEMAL TOY:

İstanbul’un güzelliklerini yansıttığı birbirinden güzel tablolarıyla tanınan Ressam Ce-
mal Toy, Sultanahmet’teki atölyesini pek çok öğrencinin yetiştiği bir eğitim yuvasına 
dönüştürmüş. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok sergi düzenleyen ressamın eserleri 
uluslararası koleksiyonlarda da yer bulmayı başarmış. Çocuklara yönelik sanat tera-
pileri ve sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Cemal Toy, sanatın iyileştirici 
gücüne inanıyor.

Cemal Toy, a painter known for his more beautiful-than-the-last paintings reflecting 
İstanbul's beauty, converted his workshop in Sultanahmet into a school where many 
students are trained. Organized many exhibitions in the country and abroad, the painter's 
works have also managed to find a place in international collections. Drawing attention 
with art therapies for children and social responsibility projects, Cemal Toy believes in 
the healing power of art.

•

Sultanahmet’teki atölyesinde ziyaret 
ettiğimiz Cemal Toy, resmi hem bir 
iletişim aracı hem de medeniyetimizi 
var etme çabası olarak görüyor. Re-
simlerinde İstanbul’dan ilham aldığını 
anlatan ressam sanatımızı dünyaya 
taşımanın parolasını ve bir resmi gü-
zel yapan detayları da paylaşıyor. Vü-
cudumuzun ve ruhumuzun ihtiyaç 
duyduğu renklerden bahseden res-
sam, çocuklarla gerçekleştirdiği atöl-
ye çalışmaları ve sanat terapilerinde 
edindiği tecrübeleri de aktarıyor.

Cemal Toy, whom we visited in his work-
shop in Sultanahmet, sees painting 
both as a communication tool and an 
effort to bring our civilization into exis-
tence. The painter explains that he is 
inspired by İstanbul in his paintings 
and shares the password for introdu-
cing our art to the world as well as the 
details that make a painting beautiful. 
When discussing the colors our bodies 
and souls need, the painter also shares 
his experiences from workshops and art 
therapy with children.
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Atölyenizin hikâyesini kısaca anlatabi-
lir misiniz? 

Biz “alaylı” diye tabir edilen usta – çırak 
ilişkisiyle yetiştik. Zaten resim sanatı da 
genellikle böyle öğrenilir. Şu an yaşayan 
en büyük ressamlardan biri olan İlhami 
Atalay benim hocamdır. İlhami Hoca ile 
1987’de Sultanahmet’teki atölyesinde ta-
nıştık. Onun yetiştirdiği ilk öğrencilerden 
biri oldum. Ben de usta – çırak geleneği-
ni devam ettirmek ve yeni öğrenciler ye-
tiştirmek için 2001 yılında bu atölyeyi aç-
tım. Atölyemizin Sultanahmet’te olması 
çok önemli. Çünkü Sultanahmet, Türki-
ye’nin en çok turist çeken noktalarından 
biri. Bu sayede daha öğrencilik yıllarımız-
dan itibaren dünyaya açıldık ve işlerimiz 
çeşitli ülkelerde sergilenmeye, önemli 
koleksiyonlarda yer almaya başladı.

Çıraklık döneminde ustanızdan öğren-
diğiniz en önemli şey neydi?

İlhami Hoca bize öncelikle serbest ça-
lışmayı öğretti. Atölyemiz gün içinde  
sanatseverlerle dolup taşardı. İnsanların 
ortasında çalışır, özgürce çizip boyardık. 
Hocamız bizi zamanla yarıştırırdı. Bu da 
çizgilerimize dinamizm ve heyecan ka-
tardı. İlhami Hoca’nın üzerinde durdu-
ğu konulardan biri de “altın oran”dı. Ne 
kadar soyut bir çalışma olursa olsun her 
resmin arkasında bir geometri, bir mate-
matik vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Fakültesi’ndeki hocam Devrim Erbil ile 
de ortak noktamız İstanbul’u farklı yo-
rumlarla tuvale yansıtmamızdır.

Bu ekolün öncülerinden bahsedebilir 
misiniz?

Elbette. İlhami Hoca’dan önceye gider-
sek Bedri Rahmi Eyüboğlu. Bedri Rahmi, 
Fransa’da eğitim aldığı dönemde Türk 
sanatı ile modern sanat anlayışları ara-
sında bir bağ kurmuştur. Türk ressamlar 
ile Fransız ekolü arasındaki bağ Hen-
ri Matisse tarafından güçlendirilmiştir. 
Ressam Matisse, Türk halı ve kilim mo-
tiflerini görebilmek için Paris’ten Berlin’e 
kadar gidiyor. Türk minyatürlerini araş-

tırıyor ve kendine ait yepyeni bir tarz 
üretiyor. Hem Henri Matisse’nin hem 
de Picasso’nun Türk Odalıkları, Türk Ka-
dınları serileri vardır. Onların bize hay-
ranlığı, bizi onlara yaklaştırmış ve 150 yıl 
süren karşılıklı bir etkileşim olmuş. Bu 
etkileşim günümüzde de devam edi-
yor.

Güzel resim nedir? Bir resmi güzelleş-
tiren nedir? 

Güzel resim altın orana uyan ve estetik 
kaygıları gözeten resimdir. Altın oran 
değişmese de estetik kaygılar coğraf-
yalara ve milletlere göre değişebilir. 
Mesela Afrikalı için güzel olanı, Uzak 
Doğulu güzel bulmayabilir.  Ekspresyo-
nizm akımına kadar resmin güzelliğini 
kilise ya da aristokrasi belirlerdi. Monet 
ile birlikte empresyonist ressamlar baş-
ka kültürleri keşfedip harmanlamaya 
başladı ve güzellik kriterleri üst sınıflar-
ca belirlenir olmaktan çıktı. Ama güzel-
lik algısını bütünüyle değiştiren ve gü-
zel resim – çirkin resim ayrımını yıkan 
kişi Van Gogh oldu. Resimlerini bütün 
kurallara meydan okuyarak hatta tep-
kisellikle yaptı ve ekspresyonizm akımı-
nın öncüsü oldu. Rönasans döneminde 
yapımı aylar hatta yıllar süren tablolar 

Could you tell us briefly about your 
workshop? 

We were raised in a master-apprentice 
relationship, which is known as "self-edu-
cation." This is how the art of painting is 
learned. My teacher is lhami Atalay, one of 
the greatest living painters. I met İlhami 
Atalay in his workshop in Sultanahmet in 
1987. I was one of the first students that 
he trained. And I opened this workshop 
in 2001 to continue the master-apprenti-
ce tradition and I trained new students. 
It is very important that our workshop is 
in Sultanahmet. Because Sultanahmet is 
one of Türkiye's most popular tourist des-
tinations. Therefore, we have opened up 
to the world in our student years, and our 
works have begun to be exhibited in vari-
ous countries and to take place in impor-
tant collections.

What was the most important thing you 
learned from your master during your 
apprenticeship period?

First, İlhami Atalay taught us how to work 
independently. Our workshop was full 
of art lovers during the day. We used to 
work in the midst of crowds, drawing and 
painting freely. Our teacher raced us aga-
inst time. And this added movement and 
excitement to our lines. The "golden ratio" 
was one of the issues that İhami Atalay fo-
cused on. Every painting, no matter how 
abstract it is, has geometry and math be-
hind it. We see this math in Devrim Erbil's 
works, my teacher from the Mimar Sinan 
University of Fine Arts. He always places 
objects in his paintings according to the 
golden ratio. Our common ground with 
Devrim Erbil is that we both attend lhami 
Atalay school.

Could you please talk about the pione-
ers of this school?

Of course. If we go back before İlhami 
Hoca, Bedri Rahmi Eyüboğlu. If we go 
back before Bedri Rahmi, Cevat Dere-
li. Going even further back, the French 
school. The bond between Turkish pain-
ters and the French school is established 

through Henri Matisse. Matisse traveled 
to Berlin to see Turkish rugs and kilim 
motifs. He studied Turkish miniatures 
and developed his own unique style. 
Both Henri Matisse and Picasso have 
Turkish Odalisques and Turkish Women 
series. Their admiration for us drew us 
closer to them, resulting in a mutual in-
teraction that lasted 150 years. This inte-
raction continues today.

What is beautiful painting?  
What makes a painting beautiful? 

A beautiful painting is one that follows 
the golden ratio and regards aesthe-
tic concerns. The golden ratio may not 
change, but aesthetic concerns may 
vary according to geography and nati-
ons. For example, what is beautiful for 
Africans may not be beautiful for Far 
Easterners.  Until the expressionism mo-
vement, the beauty of a painting was 
determined by the church or the aris-
tocracy. The impressionist painters, be-
ginning with Monet, began to discover 
and blend other cultures, and the upper 
classes no longer determined the crite-
ria for beauty. But it was Van Gogh who 
totally changed the perception of bea-
uty and broke the distinction between 

“Güzel resim altın 
orana uyan ve estetik 
kaygıları gözeten 
resimdir. Altın oran 
değişmese de estetik 
kaygılar coğrafyalara 
ve milletlere göre 
değişebilir.”
"A beautiful painting is 
one that follows the golden 
ratio and regards aesthetic 
concerns. The golden 
ratio may not change, 
but aesthetic concerns 
may vary according to 
geographies and nations."

"If you want to exist 
in the world with 
your art, you must 
keep your tradition 
alive and reproduce 
it. In my paintings, I 
am inspired by this 
tradition and try 
to create my own 
style."

•
“Dünyada sanatınızla 
var olmak istiyorsanız 
kendi geleneğinizi 
yaşatmanız ve 
yeniden üretmeniz 
gerek. Resimlerimde 
bu gelenekten 
ilham alıyor ve kendi 
tarzımı oluşturmaya 
çalışıyorum.”
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iki saatlik bir çalışmada tamamlan-
maya ve en doğal hâliyle bırakılmaya 
başlandı. Ressamlar birilerine bir şeyi 
beğendirme kaygısı gütmeden kendi 
atölyelerini açmaya ve özgürce çalış-
maya başladılar. 

Osmanlı’da da güzellik algısını belirle-
yen saray mıydı?

Fatih döneminde hem Batı tarzında 
hem Doğu tarzında atölyeler kurulmuş 
ve İstanbul’a dünyanın her yerinden sa-
natçılar getirilmiş. Diğer padişahların 
da benzer uygulamalar gerçekleştir-
diğini ve çeşitli sanat dallarına destek 
verdiğini görüyoruz. Ama batıdan farklı 
olarak bizim sanatımızın halka inen ve 
aslında halktan beslenen güçlü bir yanı 
var. Çinilerimiz, ahşap işlemelerimiz, 
nakışlarımız, minyatürlerimiz, halı – ki-
lim motiflerimiz, iğne oyalarımız, eb-
rumuz, hat sanatımız… Bunların hepsi 
halktan beslenen müthiş bir üretkenlik 
ve renklilik taşıyor. Bunun izlerini özel-
likle mimaride ve iç mekân süslemele-
rinde en çarpıcı hâliyle görüyoruz.

Resim yapmak sizin için ne anlama 
geliyor?

Benim için resim bir kendini ifade etme, 
bir iletişim kurma aracı. Bir de estetik 
bakış açısıyla kültürümüzü, medeniye-

timizi, değerlerimizi gündeme getirme, 
var etme çabası. Resimlerime bakanlar 
Balkanlar’dan Tebriz’e varıncaya kadar 
çok geniş bir coğrafyayı tüm renkleriyle, 
biçimleriyle, sembolleriyle görürler.  Ama 
en çok da İstanbul’u resmederim. Çünkü 
İstanbul tüm bu geniş coğrafyanın mer-
kezi, hatta özeti gibidir. Bu şehir asırlar bo-
yunca üç kıtaya yayılan medeniyetimizin 
başkenti oldu. Müthiş bir tarihsel birikim 
var burada. İstanbul’un bize çok sıradan 
görünen imge ve imajları bile yabancı tu-
ristlere çok daha mistik ve orijinal geliyor. 
Her renk vardır burada: Gökyüzünün ma-
visi, gün batımının turuncusu, Boğaz’ın 
turkuazı… Resimlerimde İstanbul’u tüm 
renkleri ve çizgileriyle kullanmaya çalışıyo-
rum. Medeniyetimizi ve kültür kodlarımızı 
Mevlâna ile Yunus ile Sinan ile zenginleş-
tirerek estetik, derinlikli ve akılda kalıcı şe-
kilde yansıtmaya gayret ediyorum.

Herkes resim yapabilir mi?

Evet, herkes resim yapabilir. Her çizgi bir 
özgünlük, bir anlam taşır; hatta kendisini 
çizen kişiye benzer. Renk tercihleri bile ki-
şiliği ve ruh hâlini yansıtır. Hele bu çizgi bir 
çocuğa aitse… Çocuk resimleri, çocuğu an-
latan güçlü bir hazinedir. Bize onun dün-
yasını keşfetmemizi sağlayan sayısız ipucu 
sunar. Bazen aileler “Çocuğum doğru düz-
gün resim yapamıyor." diye gelirler. Ama 
hepsi güzeldir. Âdeta bizimle konuşur, 
bize birçok mesaj verir. Mesela ellerini ve 
kollarını açık bir şekilde çizmişse iletişime 
açıktır. İnsanların parmaklarını tam çiz-
mişse iletişim becerisi yüksektir. İnsanlara 
kulak çizmemişse eleştiriye kapalıdır ya 
da ebeveynlerinin sürekli komut verme-
sinden rahatsızdır…  Bu çizimleri ailelerle 
yorumlayıp çocuğun güçlü yönleri, zayıf 
yönleri hakkında yorum yapabiliriz. Bunlar 
hep sanat terapisinin çalışma alanları.

Bu atölyede psikologlarla birlikte sanat 
terapisi de yapıyorsunuz.

Evet, sanat terapiyle farklı sanat mater-
yallerini kullanarak ve klasik psikoterapi 
yöntemlerini benimseyerek bireylerin 

beautiful painting - ugly painting. He 
made his paintings by breaking all the 
rules, even with reactiveness, and be-
came the pioneer of the expressionism 
movement. Paintings that took mont-
hs or even years to be made during the 
Renaissance period were started to be 
completed with a two-hour study and 
left in their most natural form. Painters 
began to open their own workshops 
and they could work freely without wor-
rying about pleasing others. 

Was it the palace that determined the 
perception of beauty in the Ottoman 
Empire?

Workshops in both Western and Eas-
tern styles were established and artists 
from all over the world were brought to 
İstanbul during the reign of Fatih. We 
can see that other sultans performed 
similar practices and supported various 
branches of art. But unlike the West, our 
art has a strong side that is in touch with 
the folk and is actually fed by the folk. 
Our tiles, wood processing, embroide-
ries, miniatures, rug-kilim motifs, needle 
lace, marbling, calligraphy, and so on... 
All of these have great productivity and 
colorfulness, which is fed by the folk. We 
can see traces of this in its most striking 
form, especially in architecture and inte-
rior decoration.

What does drawing mean to you?

For me, drawing is a tool of self-expres-
sion and communication. Drawing is 
also an effort to bring our culture, civi-
lization, and values into existence and 
agenda with an aesthetic perspective. 
Those who look at my paintings see a 
vast geography, from the Balkans to 
Tabriz, with all its colors, forms, and sy-
mbols.  But I mostly paint İstanbul. Be-
cause İstanbul is like the center or even 
the summary of this vast geography. 
For centuries, this city has served as the 
capital of our civilization, covering three 
continents. There is a great historical 
accumulation here. Even the images 

of İstanbul that seem very ordinary to us 
look much more mystical and original to 
foreign tourists. Every color can be found 
here: the blue of the sky, the orange of 
the sunset, the turquoise of the Bospo-
rus… I try to draw İstanbul with all its co-
lors and lines in my paintings. I try to ref-
lect our civilization and cultural codes in 
an aesthetic, deep and memorable way 
by enriching it with Mevlana, with Yunus, 
with Sinan.

Can anyone paint?

Yes, everyone can paint. Each line carries 
originality, a meaning; even looks like the 
person who drew it." Even color choices 
reflect personality and mood. Especially 
if this is a child's line... Children's drawin-
gs are a powerful treasure describing 
the child. They provide us with countless 
clues that allow us to explore his world. 
"My child can't draw properly," some pa-
rents complain. But all of them is beau-
tiful. It's like they talk to us, they give us 
many messages. For example, if he has 
clearly drawn his hands and arms, he is 
open to communication. If he has drawn 
all of people's fingers, his communica-
tion skills are high. If he does not draw 
people's ears, he is either closed to criti-
cism or uncomfortable with his parents' 

Sürrealist akımın 
temsilcisi Salvador 
Dalí, resimlerine 
bilinçaltından 
beslenen 
gerçeküstü bir 
dünya yansıttı.
Being the 
representative of the 
surrealist movement, 
Salvador Dalí reflected 
a surreal world fed by 
the subconscious in his 
paintings.

The famous painting 
"The Scream" by 
Edvard Munch, one 
of the expressionist 
painters, is regarded 
as a challenge to the 
understanding of 
beautiful painting.

•
Ekspresyonist 
ressamlardan 
Edward  Munch’un 
ünlü “Çığlık” 
tablosu, güzel 
resim anlayışına bir 
meydan okuma kabul 
ediliyor.
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kendini tanımasını ve sorunlarını olum-
lu bir şekilde çözmesini sağlıyoruz. Sanat 
terapisinde bireylerin istekleri, korkuları, 
hayalleri sözel olmayan sembolik bir re-
sim diliyle ortaya çıkıyor. 

Çocuklara yönelik eğitsel yaklaşımınız 
nasıl?

Çocuğa ne yapması gerektiğini söylü-
yoruz ama nasıl yapması gerektiğini 
söylemiyoruz. Altın oranı, oran – oran-
tıyı, simetriyi, perspektifi, fırça kullan-
ma tekniklerini anlatıyoruz ama ondan 
sonra müdahale etmiyoruz. Çocuk ken-
dini özgür hissetmeli ki kendini doğru 
ifade etsin ve üretkenliğini yansıtsın. 
Kendine güven duyması, yapabilece-
ğine inanması, nefesini doğru kullan-
ması, dikkatini toparlaması için çocu-
ğa yardımcı oluyoruz. Sonra da yaptığı 
resmi yorumluyoruz. Tabii bu yorumlar 
yüzde yüz kesin çıkarımlar değil. Sa-
dece fikir veriyor. Resmin üzerine ko-
nuşuyoruz çocukla. “Bu evi niye sarıya 
boyadın?" diye soruyoruz. “Evi sarıya 
boyamış, demek ki şöyle…” gibi ezbere 
bir yorum yapmıyoruz.

Sanatın çocuklara sağladığı diğer fay-
dalardan da bahseder misiniz?

Spor ve sanat beynimizin her iki küresi-
ni de çalıştırır. Bu beynin fonksiyonunu 
güçlendirdiği gibi insana müthiş bir ra-
hatlama da sağlar. 20 – 25 yıldır çocuk-
larla, gençlerle çalışıyorum. Onların sınav 
dönemlerinde ne büyük stres yaşadığını 
biliyorum. Öyle ki bu süreçte yüzde sivil-
ce, ciltte kaşıntı gibi rahatsızlıklar; mide 
hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Ama sporla 
ya da sanatla uğraşan çocuklarda stres 
kaynaklı rahatsızlıkları pek görmüyoruz. 
Dolayısıyla okula giden, sınava hazırla-
nan bir çocuğun 2 saat resim yapması 
zaman kaybı değil; çok büyük bir ka-
zançtır. Dikkat dağınıklığı düzelir, estetik 
bakış açısı gelişir; çocuk ruhsal açıdan ra-
hatlar ve kendini ifade etme imkânı bu-
lur. Yani sanatın her dalı gibi resmin de 
müthiş bir iyileştirici gücü vardır.

Bir ressam olarak kullanmayı sevdiği-
niz ya da sevmediğiniz renkler var mı? 

Kullandığım renkler dönem dönem de-
ğişebiliyor. Mesela bir dönem hep kah-
verengi tonlarda resimler yapmışım. 
Şimdi o dönemi hatırlıyorum da benim 
için güvenlik arayışı ve doğa ile bütün-
leşme önemliymiş. Bir dönem mavinin 

constant commands... We can interpret 
these drawings with families and com-
ment on the child's strengths and weak-
nesses. All of these are the fields of study 
of art therapy.

“What is your educational approach 
towards children?” 

What we do in art therapy is guidance 
rather than instruction. We instruct the 
child on what to do but not on how to do 
it. We explain the golden ratio, ratio and 
proportion, symmetry, perspective, and 
brush techniques to them, but we don't 
get involved after that. The child must 
feel free so that he can express himself 
correctly and reflect his productivity. We 
help the child in feeling confident, be-
lieving that he can do it, breathing cor-
rectly, and focusing his attention. And 
then we comment on his painting. Of 
course, these comments are not absolu-
te inferences. This just gives an idea. We 
discussed painting with the child. “Why 
did you paint this house yellow?” we ask. 
We don't say things like, "He painted the 
house yellow, so he feels that..."

Could you talk about any other advan-
tages that art has for children?

Sports and art stimulate both he-
mispheres of our brain. This not only 
helps the brain work better, but it also 
provides  great relief to the person. I have 
worked with children and young people 
for about 20-25 years. I know how much 
stress they go through during exam 
periods. Such that, during this process, 
conditions like acne on the face, itching 
on the skin, and stomach diseases can 
happen to them. However, we do not 
see a lot of stress-related diseases in 
children who are engaged in sports or 
art. Therefore, painting for 2 hours by a 
child who goes to school or is studying 
for an exam is not a waste of time, but 
a huge gain. His attention is less distra-
cted, his aesthetic point of view grows, 
the child relaxes spiritually, and he has a 
chance to express himself. In other wor-
ds, painting, like every branch of art, has 
a great healing power.

As a painter, do you have colors that 
you like or dislike? 

The colors I use may change from time 
to time. For example, in a period, I always 
painted in brown tones. Now that I re-
member that period, it was critical for 

Pablo Picasso says, 
"Drawing like Rafael 
took me 4 years, 
drawing like a child took 
my entire life."  There 
is no better word to 
describe the difficulty 
of making a child-purity 
painting.

Signs and images 
should not be too 
obvious in a painting. 
The art must have a 
mystery. The picture 
should make people 
ask, "What does this 
say?"

•

•

Pablo Picasso, “Rafael 
gibi resim yapmak dört 
yılımı aldı, bir çocuk gibi 
resim yapmaksa bütün 
ömrümü.” diyor. Çocuk 
saflığında bir resim 
yapmanın zorluğunu 
anlatan daha güzel bir 
söz yok.

Bir resimde imgeleri, 
imajları çok göze 
batırmamak gerekir. 
Sanatın bir gizemi 
olmalı. “Neyi anlatıyor?” 
diye sordurmalı.
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tonları çok çalışmışım; iç huzuru, din-
ginliği aradığım bir dönemmiş. Bazen 
enerji versin diye kırmızı çalışıyorum. 
Kan değerlerimin düştüğü zamanlarda 
kırmızıyı daha çok çalıştığımı fark ettim. 
Dolayısıyla kullandığımız renkler vücu-
dumuzun ihtiyaç duyduğu, ruhumuzun 
hoşlandığı renklerdir. Sevdiğimiz renkler 
de genellikle bilinçaltında hissettiğimiz 
bu ihtiyaçla ilgilidir. İnsanların sevme-
diği bir renk varsa bununla yüzleşmesi 
gerekir diye düşünüyorum. Belki de bu-
nunla ilgili geçmişten gelen travmatik 
bir iz vardır. O rengin çağrıştırdığı olum-
suz bir hikâye varsa bununla yüzleşmek 
gerekebilir.

Sizce ülke olarak bize ait, bizi yansıtan 
bir renk var mı?

Bizim ülke olarak baskın rengimiz kır-
mızı. Çünkü hem lider hem de iç ener-
jisi yüksek bir ülkeyiz. Bayrağımızın 
rengi de bu söylediğimle uyumludur. 
Millet olarak çok anlam yükleriz kır-
mızıya. Halı ve kilim motiflerinde, iğne 
oyalarında kırmızıyı çok kullanırız. Ama 
yeşili ve maviyi de her yerde görmemiz 
mümkün. Denizle iç içe bir ülkeyiz; na-
zar boncuğumuz, çinilerimiz hep mavi 
ve mavinin tonlarıdır. Tabi yabancılara 
kendimizi tanıtırken turkuazı çok öne 
çıkarıyoruz. İstanbul Boğazı’yla özdeş-
leşen bir renktir. Hatta turkuaz dünya-
da da “Turkish Blue” (Türk mavisi) ola-
rak bilinir.

me to seek security and integrate with 
nature. For a while, I worked primarily in 
blue tones; it was a time when I was see-
king inner peace and serenity. Sometimes 
I paint in red tones to energize. When my 
blood pressure drops, I notice that I tend 
to paint in red more. So, the colors we use 
are the colors that our bodies need and 
that our souls like. Colors we like are also 
associated with this need, which we usu-
ally feel subconsciously. If there is a color 
that people do not like, I think they must 
face it. Perhaps it is associated with a tra-
umatic scar from the past. If that color 
brings up a negative memory it may be 
necessary to confront it.

Do you believe there is a color that belon-
gs to us, that represents us as a nation?

Our dominant color as a country is red.  
Because we are both a leading country 
and a country with high internal energy. 
The color of our flag also confirms what I 
have said. As a nation, we attribute a lot of 
meaning to the color red.  We use red so 
much in rug and kilim motifs and needle 
laces. However, it is possible to see green 
and blue everywhere. We are a country 
intertwined with the sea. Our evil eye talis-
mans and potteries are always blue or to-
nes of blue. When we meet people from 
other countries, we always put the turqu-
oise in the front. It is a color that is identi-
fied with the Bosporus. Even turquoise is 
known as “Turkish Blue” in the world.

Biraz da yakın dönem hedeflerinizden 
bahseder misiniz?

İnsanı merkeze alan eğitim ve sanat 
çalışmalarını çok önemli görüyorum. 
Özellikle çocuklarla yaptığımız sanat 
terapileri bizim için çok anlamlı. Dev-
let, belediyeler, resmî kurum ve kuru-
luşlar kültür ve sanatla ilgili görevlerini 
yerine getiriyorlar. Ama biz sanatçılar 
ve vatandaşlar olarak ne yapıyoruz? 
Bizlerin inisiyatif alarak kültür ve sanatı 
yaygınlaştırmamız gerekir. Bu da gece 
gündüz açık olan bu atölyeler ve sanat 
galerileri sayesinde olur. Bu atölyeler 
toprağa atılmış bir tohum gibi genç 
sanatçıların yetişmesi ve gelişmesine 
ortam sağlıyor. 2022’de de atölye ça-
lışmalarına ve öğrenci yetiştirmeye de-
vam etmek istiyorum.

PTT’nin Güvercini Benim  
İçin Çok Anlamlı

Çocuklarla yaptığımız çalışmalarda 
hep sorarız: “Allah seni bir hayvan ola-
rak yaratsaydı hangi hayvan olurdu-
nuz?” Ben hep beyaz güvercini sev-
mişimdir, hep onu hayal etmişimdir. 
Bu “haberci” demektir. “Güzel haber” 
demektir. PTT’nin de sembollerinden 
biridir. PTT ile aramızda öyle bir özdeş-
lik var. Çocukluğumun bir kısmı Al-
manya’da, bir kısmı Türkiye’deki yatılı 
okullarda geçti. PTT vasıtasıyla babam 
bana mektup ve para gönderirdi. Do-
layısıyla PTT’den hep güzel haberler 
aldım. Bu nedenle PTT’nin güvercini 
benim için çok anlamlı. Tabii şimdi 
PTT geçmişe kıyasla çok daha çağdaş 
bir görünüme büründü. Bugün mek-
tuplaşma alışkanlığını bırakmış olsak 
da PTT’nin hizmetlerini kullanmaya 
devam ediyoruz. Özellikle resimleri-
mizi yurt dışına gönderirken PttKar-
go’yu tercih ediyoruz. Bir kere çok 
daha hızlı gidiyor. Hem fiyatları uy-
gun hem de güvenli. Özveriyle çalışan 
tüm PTT çalışanlarına teşekkür ediyor, 
hepsine güzellikler diliyorum. Her şey 
gönüllerince olsun.

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

I consider that education and art 
works that put people at the center 
are very important. Especially our art 
therapies with children are very mea-
ningful to us. The state, municipalities, 
official institutions, and organizations 
fulfill their duties related to culture 
and art. But what do we do as a artists 
and citizens? We must take the initi-
ative to spread culture and art. This is 
only possible thanks to these works-
hops and art galleries that are open 
day and night. These workshops, like 
a seed planted in the ground, provide 
an environment for the growth and 
development of young artists. In 2022, 
I want to continue workshops and stu-
dent training.

PTT's Pigeon Means a Lot to Me

In our workshops with children, we 
always ask: “Which animal would you 
be if God created you as an animal?” 
I have always loved the white dove; I 
have always dreamt of it. It means 
"messenger". It means "good news". It 
is also one of the PTT symbols. There 
is such an identicality between us, me, 
and PTT. I spent part of my childhood 
in boarding schools in Germany and 
part of it in Türkiye. My father used to 
send me letters and money through 
the PTT. Therefore, I have always rece-
ived good news from PTT. That is why 
PTT's pigeon means a lot to me. Of 
course, the PTT now has a much more 
modern appearance compared to 
the past. Although we have abando-
ned the habit of correspondence, we 
continue to use the PTT's services. We 
prefer PttCargo, especially when sen-
ding our paintings abroad. Firstly, it is 
much faster. It is both affordable and 
safe. I would like to thank all the PTT 
employees who work devotedly and 
wish them all the best. My best wishes 
are with them.

“Okula giden, 
sınava hazırlanan 

bir çocuğun 2 saat 
resim yapması 

zaman kaybı değil; 
çok büyük bir 

kazançtır. Dikkat 
dağınıklığı düzelir, 

estetik bakış açısı 
gelişir; çocuk ruhsal 

açıdan rahatlar ve 
kendini ifade etme 

imkânı bulur.”

"Therefore, painting 
for 2 hours by a child 

who goes to school 
or is studying for an 

exam is not a waste of 
time, but a huge gain. 

His attention is less 
distracted, his aesthetic 

point of view grows, the 
child relaxes spiritually, 

and he has a chance to 
express himself."

For Toy, the colors 
we use are the colors 
that our bodies need 
and that our souls like. 
Colors we like are also 
associated with this 
need, which we usually 
feel subconsciously.

•
Toy’a göre kullandığımız 
renkler vücudumuzun 
ihtiyaç duyduğu, 
ruhumuzun hoşlandığı 
renklerdir. Sevdiğimiz 
renkler de genellikle 
bilinçaltında hissettiğimiz 
bu ihtiyaçla ilgilidir.



46 47

Ekonomi Dünyası / Economy World

Okan Özkartal

Ekonomi Dünyası / Economy World

OCAK / JANUARY

Sand to Glass, Glass to Sand: A Perfect 
Example of the Circular Economy

DÖNGÜSEL EKONOMIYE 
MÜKEMMEL BIR ÖRNEK

KUMDAN CAMA, CAMDAN KUMA:

Yağmurlu bir havada manzara seyretmek istediğimizde, fırındaki balığımızın pi-
şip pişmediğini kontrol ettiğimizde, çamaşır yıkadığımızda veya otomobile bin-
diğimizde kısacası her yerde karşımıza çıkar cam. Hayatımızın neredeyse her 
alanında var olan camların bir endüstri olarak kaç sektöre veya kaç hayata değer 
kattığını hiç düşündünüz mü?  

When we want to observe the scenery in rainy weather, when we want to know if our fish in 
the oven is cooked, when we wash clothes, or when we get into the automobile, in short, we 
see glass everywhere.  Have you ever considered how many industries or lifestyles glass, 
which is present in almost every aspect of our lives, adds value to? 

•



48 49

Ekonomi Dünyası / Economy WorldEkonomi Dünyası / Economy World

OCAK / JANUARY

CAMIN DIĞER ENDÜSTRILERLE 
ILIŞKISI

Cam endüstrisinin yarattığı ekonomik 
değer, istihdam ve kullanım alanları-
nın çeşitliliği göz önüne alındığında, 
dünyanın en önemli endüstrilerinden 
biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tür-
kiye’de sadece cam üretimi alanında 
binlerce insanın çalıştığı düşünül-
düğünde dünya genelinde ne kadar 
önemli bir sektörden bahsettiğimizi 
anlamak zor olmayacaktır. 

Cam üretimi için ham madde arayışı, 
Türkiye’de bu alanda faaliyet göste-
ren maden şirketleri için önemli bir iş 
alanı konumundadır. Ham maddenin 
ve üretilen camın dağıtımı, lojistik ala-
nında kocaman çarkların dönmesini 
ve binlerce insanın gelir elde etmesini 
sağlar. Camın üretimi, işlenmesi, süs-
lenmesi gibi bütün süreçler göz önü-
ne alındığında, sadece ülkemizde, 
cama değer katan on binin üzerinde 
işletmenin varlığından söz edebiliriz. 

THE RELATION OF GLASS WITH 
OTHER INDUSTRIES

Given the economic value generat-
ed by the glass sector, as well as the 
range of employment and application 
fields, it is correct to claim that it is 
one of the most important industries 
in the world. Given that thousands of 
people work just in the field of glass 
production in Türkiye, it is easy to see 
how vital a sector we are discussing 
on a global scale.  

The quest for raw materials for glass 
manufacture is a significant com-
mercial area for mining businesses in 
Türkiye. The distribution of raw mate-
rials and manufactured glass allows 
vast wheels in the field of logistics 
to turn, generating income for thou-
sands of workers.   When all activities 
such as glass production, processing, 
and decoration are included, we may 
speak of over ten thousand compa-
nies that contribute value to glass in 
our country alone.   

Cam endüstrisi, 
Türkiye imalat 
sanayinin önemli 
kollarından biri 
hâline gelmiştir.

The glass industry 
has become one 
of the important 
branches of the Turkish 
manufacturing industry.

Dünyanın en önemli endüstrilerinden biri olan cam üretimi, modern teknoloji, 
büyük ölçekli yatırım ve sermaye kaynağı gerektiren bir sektördür.

Glass production, one of the most important industries in the world, requires modern 
technology, large-scale investment and source of funds.
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Otomotiv, beyaz eşya, inşaat, mobilya 
gibi sektörlerdeki yoğun talep, sektö-
rü sürekli canlı tutar ve yüksek kapa-
siteli çalışmasını sağlar. Teknolojide-
ki yeni gelişmeler, inşaat alanındaki 
farklı ve yaratıcı tasarımlar, endüstri-
nin sınırlarını zorlayarak AR-GE çalış-
malarıyla sürekli gelişmesini ve yeni 
değerler yaratmasını talep eder. Bu 
durum sektöre bambaşka uzmanlık-
lara sahip insanların dâhil olmasını; 
sektörde üretim ve yaratıcılığın her 
zaman üst düzeyde kalmasını sağlar. 

CAM ENDÜSTRISININ GELECEĞI

Bu devasa sektörün sürekli çalışabil-
mesi temelde iki koşula bağlıdır. Bi-
rincisi ham maddenin sürekli ve dü-
zenli temini, ikincisi ise yüksek ısıda 
çalışan ve ham maddeleri eritip cam 
hâline getiren tesislerin durmaksızın 
çalışır durumda olması. 

Türkiye, cam ham maddeleri anlamın-
da şanslı bir ülke sayılabilir. Ama camın 
en önemli ham maddesi olan kum ko-
nusunda dünya genelinde küçük bir 
krizin başladığını söyleyebiliriz. Bu da 
tüm dünyadaki üretimi tehdit eden bir 
unsur olarak karşımızda duruyor. İkinci 

koşulu göz önüne alırsak enerji sektöründeki 
her dalgalanma, cam endüstrisini de doğ-
rudan etkilemektedir. Üretim sürecinde ge-
leceğe yönelik bir diğer tehditkâr unsur da 
üretim esnasında doğaya salınan gazlardır. 
Bu noktada cam endüstrisi için hayati öne-
me sahip bir diğer kavramdan bahsetmek 
kaçınılmaz hâle gelmiştir: Geri dönüşüm. 

CAMIN GERI DÖNÜŞÜMÜ:

Cam %100 geri dönüştürülebilen bir ürün-
dür. Yani kullanılmış veya yıpranmış cam 
atıkların tamamı yeniden eritilebilir ve yep-
yeni bir hâle getirilebilir. Doğa dostu bir üre-
tim süreci, ham madde ve enerjinin verimli 
kullanımı, dünya genelinde yüzbinlerce in-
sana istihdam sağlayan bu devasa sektör 
için kritik öneme sahiptir. 

Türkiye, cam geri dönüşümü alanında üre-
tilen yeni projeler ve toplum sathında yük-
selen duyarlılıkla her geçen gün biraz daha 
gelişmektedir. Geri dönüşüm alanında üre-
tilen projeler, bu alanda katkı sunan onlar-
ca organizasyon, üniversiteleri ve insanı en-
düstrinin içine dâhil etmektedir. Atıkların 
toplanma ve tekrar üretime kazandırılma 
süreci, birçok farklı sektörü harekete geçirir. 

Bu alanda duyarlılığı artırmak için yapılan ça-
lışmalarla çeşitli eğitmenler, basılan bilgilen-
dirici broşürlerle onlarca matbaa, yerel yöne-
timlerde çalışan kadrolar ve yüzlerce gönüllü 
sektörün geleceğine paha biçilmez katkılarını 
sunmaya devam etmektedir. 

High demand in industries such as 
automotive, white goods, construc-
tion, and furniture keeps the sector 
alive and ensures its high-capacity 
operation.   New technological break-
throughs, as well as unique and inno-
vative ideas in the field of construc-
tion, push the industry's boundaries, 
necessitating continual develop-
ment and the creation of new values 
through R&D research.   This means 
that people with diverse experiences 
are included in the industry, which 
ensures that output and creativity in 
the sector are always at their peak. 

THE FUTURE OF THE  
GLASS INDUSTRY

The continued operation of this mas-
sive sector is essentially dependent 
on two things.  The first is a contin-
uous and consistent supply of raw 
materials, and the second is the con-
tinuous operation of equipment that 
runs at high temperatures and melts 
raw materials into the glass. 

Türkiye is a fortunate country in terms 
of glass raw supplies. However, we can 
state that a minor crisis has erupted 
around the world with regard to sand, 
which is the most significant raw ma-
terial in the production of glass.  This 

is presented to us as a factor jeopardizing 
global production.  When it comes to the 
second requirement, any change in the en-
ergy sector has a direct impact on the glass 
business.  The gases discharged into the 
environment throughout the manufactur-
ing process are another hazard to the fu-
ture.  At this point, it is unavoidable to dis-
cuss another critical concept for the glass 
industry: recycling. 

GLASS RECYCLING:  

Glass is a 100% recyclable material.  In ot-
her words, all used or worn glass trash can 
be remelted and reformed into new glass.  
A green manufacturing process, as well as 
effective use of raw materials and energy, 
are crucial for this massive business, which 
employs hundreds of thousands of people 
worldwide.   

Türkiye is growing by the day, with new pro-
jects in the field of glass recycling and more 
societal awareness.   Projects created in the 
field of recycling, tens of organizations that 
contribute to this subject, include universi-
ties and people in the industry.  Many distinct 
sectors are activated during the waste-col-
lection and recycling process.   

Many trainers are still making important 
contributions to the sector's future thanks 
to research, tens of printing companies 
with educational pamphlets, people in lo-
cal governments, and a lot of volunteers.

Otomotiv sanayi, 
cam sektöründe 
geniş iş hacmi 
yaratmaktadır.
The automotive 
industry creates 
a large business 
volume in the 
glass industry.

At least one out of 
every three glass 
containers we 
use is made from 
recycled glass.

Kullandığımız 
her üç cam 
ambalajdan 
en az biri, geri 
kazanılan camdan 
yapılmıştır.

•
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IN HONOR OF THE 100TH ANNIVERSARY OF THE TURKISH NATIONAL ANTHEM,   
A STAMP AND SEAL DESIGN COMPETITION EXHIBITION HAS BEEN OPENED

İSTİKLÂL MARŞI’NIN 100. YILI  
ONURUNA PUL VE MÜHÜR TASARIM 

YARIŞMASI SERGİSİ AÇILDI

İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yılı onuruna Ha-
cettepe Üniversitesi tarafından “İstiklal100 Pul ve 
Mühür Tasarım Yarışması Sergisi” düzenlendi. Sergi, 
PTT AŞ ev sahipliğinde PTT Pul Müzesi’nde ziyarete 
açıldı. Serginin açılışı ve ödül töreni, PTT AŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Tok, Hacettepe Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Serper ve 
değerli misafirlerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Törende konuşan PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı 
Hüseyin Tok, “Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ta-
rafından kaleme alınan; birliğimizi, bu birliğin da-
yanaklarını ve büyük işler başarma potansiyelini 
muhteşem bir şekilde ifade eden İstiklâl Marşımızı, 
üzerinden bir asır geçmesine rağmen aynı heyecan 
ve coşku ile söylemeye devam ediyoruz.” sözleriyle 
Mehmet Âkif Ersoy’u saygı ve rahmetle andı.

"Istiklal100 Stamp and Seal Design Competition Exhi-
bition," was held by Hacettepe University in honor of 
the 100th anniversary of the adoption of the Turkish 
National Anthem. The exhibition was hosted by Turk-
ish Post in the Turkish Post (PTT) Stamp Museum. 
The exhibition's opening and award ceremony with 
PTT Deputy General Manager, Mr. Hüseyin Tok, Hac-
ettepe University Vice-Rector, Prof. Dr. Ahmet Serper, 
and other distinguished guests in attendance.

Giving a speech at the ceremony, Turkish Post (PTT) 
Deputy General Director, Hüseyin Tok expressed re-
spect and compassion for Mehmet Akif Ersoy, saying, 
"We continue to sing our National Anthem, which 
was written by our national poet, Mehmet Akif Ersoy, 
and which perfectly expresses our unity, the founda-
tions of this union, and its potential to achieve great 

Yürüttükleri faaliyetlerin yanı sıra tarihe tanıklık 
etme ve onu yaşatma görevini de gururla üstlen-
diklerini vurgulayan Tok şunları söyledi: “Bu görevi 
yerine getirmede Pul Müzemiz önemli bir rol oynu-
yor. Neo - klasik mimariyle inşa edilen ve modern 
müzecilik anlayışı ile tasarladığımız müzemizde; 
Osmanlı, Anadolu Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti 
dönemlerinin yanında zengin bir dünya pulu ko-
leksiyonuna sahibiz. ‘Geçmişten Günümüze Posta’, 
‘İstiklal Harbinde PTT’ ve ‘Nostaljik PTT’ alanlarıyla 
tarihe ışık tutuyoruz.”

Başarılarla dolu 55 yıllık geçmişi ile ülkemize nitelikli 
mezunlar kazandıran Hacettepe Üniversitesi ile gurur 
duyduklarını kaydeden Tok, “Tarihimize ve gönülden 
bağlı olduğumuz değerlerimize sanatın güzelliği ile sa-
hip çıkıldığını görmenin, gelecek nesillere ölümsüz bir 
emanet bırakılmasının mutluluğunu yaşıyoruz.” diye 
konuştu.

“PULLARA ISTIKLÂL MÜCADELEMIZI YANSITMAK 
ÜNIVERSITEMIZIN GURURUDUR.”

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Serper, pulların kültürü yansıttığını ve her pulun bir 
sanat dokunuşu olduğunu ifade etti. Serper "Haberleş-
menin çok önemli bir adımı olan ve her biri ayrı bir hikâ-
ye barındıran posta pullarının tasarımına İstiklâl Müca-
delemizi yansıtmak, bilim ve sanatla fikir üretmek ve 
Hacettepe Üniversitesi imzasını eklemek üniversitemi-
zin gururudur.” sözleriyle bu anlamlı sergiye ev sahipliği 
yaptığı ve 181 yıldır ülkesine fedakârca hizmet ettiği için 
PTT Ailesi’ne teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardın-
dan dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. 

Hacettepe Üniversitesinin hazırladığı sergi, PTT Pul 
Müzesi'nde 5 Ocak 2022 tarihine kadar ziyaretçileriyle 
buluştu. 

things, with the same zeal and fervor, despite it has been 
over a century."

Emphasizing that they gladly assume the duty of wit-
nessing history and keeping it alive in addition to the 
tasks they carry out, Tok stated, "Our Stamp Museum 
plays a significant part in completing this obligation." 
Apart from the Ottoman, Anatolian Government, and 
Turkish Republic periods, we have a vast collection of 
international stamps in our museum, which was creat-
ed with neo-classical architecture and developed with a 
contemporary museology concept. "Post From Past to 
Present", “Turkish Post (PTT) in the War of Independence" 
and "Vintage Turkish Post (PTT)".

Expressing his pride in Hacettepe University, which has 
brought qualified graduates to our country with its 55-
year history of success, Tok stated, "We are happy to see 
that our history and our values, to which we are deeply 
attached, are protected with the beauty of art, and that 
an immortal trust is left to future generations."

"REFLECTING OUR INDEPENDENCE STRUGGLE ON 
STAMPS IS A SOURCE OF PRIDE FOR OUR UNIVERSITY"

Hacettepe University Vice-Rector, Prof. Dr. Ahmet Serper 
stated that stamps reflect a culture, and each stamp is 
a touch of art. He thanked the Turkish Post (PTT) Fami-
ly for hosting this meaningful exhibition and serving his 
country devotedly for 181 years by saying "It is a source of 
pride for our university to reflect our Struggle for Inde-
pendence, to generate ideas with science and art, and to 
add the signature of Hacettepe University to the design 
of postage stamps, which are a very important step in 
communication and each of which has a separate story." 
Following the remarks, the students ranking the highest 
were given their prizes. 

The exhibition prepared by Hacettepe University was 
opened to visitors on January 5th, 2022, in Turkish Post 
(PTT) Stamp Museum.
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TURKISH POST (PTT) SERVICE PREVENTS FRAUD IN THE SALE OF 
PRE-OWNED VEHICLES

PTT'NİN HİZMETİYLE İKİNCİ EL ARAÇ  
SATIŞLARINDA DOLANDIRICILIK ÖNLENİYOR

PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel 
Müdürlüğü, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfır-
lanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağ-
duriyetlerin önüne geçiyor.  2017 yılında Ulaştırma 
Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ 
arasında “Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenme-
sine Dair Protokol” imzalandı. Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından PTT AŞ ile 
paylaşılan verilere, PTT AŞ’nin hizmete sunduğu uy-
gulamalar üzerinden aracın plaka veya şasi numara-
sı girilerek bakılabiliyor. Böylece araçların muayenesi 
sırasında sisteme girilen kilometreler en güvenilir ve 
doğru şekilde öğreniliyor.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç 
muayene bilgilerine www.pttavm.com, HGS Mobil 
Uygulama, PttBank İnternet Bankacılığı ve PttBank 
Mobil Uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

Turkish Post and the General Directorate of Transporta-
tion Services Regulation prevent grievances caused by 
resetting or reducing mileage in second-hand vehicle 
sales. In 2017, the "Protocol on the Regulation of Informa-
tion Sharing Principles" was signed between the General 
Directorate of Transport Services Regulation and Turkish 
Post. The data shared with Turkish Post (PTT) by the Di-
rectorate-General of Transportation Services Regulation 
may be accessed by inputting the vehicle's license plate 
or chassis number via Turkish Post (PTT)'s applications. 
The service provides the most precise and reliable met-
hod of learning the kilometers put into the system du-
ring vehicle inspection.

Citizens who are planning to buy used vehicles can get 
the information regarding mileage and vehicle inspection 
through www.pttavm.com, HGS mobile application, Ptt-
Bank Internet Banking, and PttBank mobile application.

PTT, DÜNYA FİLATELİYİ GELİŞTİRME BİRLİĞİ 
(WADP) YÖNETİM KOMİTESİNE SEÇİLDİ

PTT WAS ELECTED TO THE MANAGEMENT COMMITTEE OF THE WORLD 
ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF PHILATELY (WADP) 

Dünya Posta Birliği (UPU) Posta İşletme Konseyi bünye-
sinde çalışmalarını sürdüren Dünya Filateliyi Geliştirme 
Birliği (WADP), filateli sektöründeki ortaklar ile belirlen-
miş operatörler arasında diyaloglar yoluyla filateliyi ge-
liştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor. Yönetim Komitesi 
dokuz ülkeden oluşuyor. 

PTT AŞ, ülkeler arasında dört yılda bir yapılan oylama so-
nucunda dokuz ülke arasında yer alarak Dünya Filateliyi 
Geliştirme Birliği (WADP) Yönetim Komitesi 2022-2025 
Abidjan Dönemi üyeliğine seçildi.

Working under the Postal Operations Council of the Uni-
versal Postal Union (UPU), the World Association for the 
Development of Philately (WADP) aims to develop and 
promote philately through dialogues between partners in 
the philatelic sector and designated operators.  Executive 
Committee consists of nine countries. 

In this context, Turkish Post (PTT) was chosen as a mem-
ber of the World Association for the Development of Phi-
lately (WADP) Management Committee for the 2022-2025 
Abidjan Term as a result of a vote among the countries.  

Söz konusu protokol kapsamında araçların muayene 
tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler 6 milyonu aşkın 
kişi tarafından sorgulanırken Araç Hasar Sorgulama 
Hizmetinden ise bugüne kadar yapılan sorgulama 20 
bini geçti.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, konuya ilişkin yap-
tığı açıklamada son zamanlarda ikinci el araç satışları-
na ilişkin vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin ba-
sına yansıdığını belirterek hem kilometre sıfırlanması 
ve düşürülmesi hem de hasarlı araçların satışına ilişkin 
şikayetlerin arttığını gözlemlediklerini söyledi. PTT AŞ 
olarak araçların muayene tarihi ve kilometresi ile hasar 
kaydı sorgulama hizmetlerine vatandaşların yoğun ta-
lep gösterdiklerini dile getiren Gülten, “Vatandaşlarımız, 
Şirketimizin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek 
kilometresini öğrenebilirler. Böylece satış sonrasında 
herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebi-
lirler.” dedi.

Over 6 million individuals have requested information 
regarding the inspection date and mileage of vehicles 
through the stated procedure, while the Vehicle Dama-
ge Assessment Service has received over 20,000 queries 
so far.

Turkish Post (PTT) General Director, Mr. Hakan Gülten, in-
dicated in his statement on the issue that citizens' prob-
lems surrounding the sale of used vehicles were reflec-
ted in the press, and that they saw a rise in complaints 
involving mileage reset and decrease, as well as the sale 
of damaged vehicles. Turkish Post (PTT) General Director, 
Mr. Hakan Gülten, stated that as a company, residents 
have a high need for the inspection date and mileage of 
vehicles, as well as damage record inquiry services, ad-
ding that "Our citizens can learn the exact mileage of the 
vehicle by using this service of our Company. Thus, they 
can prevent any unjust treatment they might face after 
the sale".
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PACKAGES ACCORDING TO NEEDS ARE IN PTTCELL
PTTCELL CONNECTS YOU TO LIFE WITH ITS ABUNDANT GB 

İHTİYACA GÖRE PAKETLER PTTCELL’DE
PTTCELL BOL GB’LI PAKETLERİYLE HAYATA BAĞLIYOR

Türkiye’nin her geçen gün iletişim ağını genişleten 
markası Pttcell, avantajlı tarifeleri ve hizmet kalitesiyle 
uzakları yakın kılıyor. Pttcell insan odaklı hizmet anla-
yışıyla yüksek kalitede mobil iletişim hizmetini hesaplı 
şekilde müşterileriyle buluşturuyor. 

İnovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alarak büyük 
bir değişim ve dönüşüme imza atan PTT AŞ; posta, 
banka ve lojistik hizmetlerinin yanı sıra 2013 yılında 
hizmete sunduğu Pttcell markası ile mobil iletişim hiz-
metlerine devam ediyor. Pttcell, yurt içinde ve yurt dı-
şında düzenlediği birbirinden özel kampanyalarla her 
bütçeye uygun faturalı ve faturasız tarifeler sunuyor.

Faturalı hatlar için 750 DK+750 SMS+4 GB internet 
paketi 35 TL, 750 DK+750 SMS+8 GB internet paketi 
42 TL, 750 DK+750 SMS+12 GB internet paketi 49 TL, 
1000 DK+1000 SMS+20 GB 59 TL ve 1000 DK+1000 

With its advantageous tariffs and service quality, our 
country's brand Pttcell, which is steadily growing its 
communication network, pulls distances closer togeth-
er each passing day. Pttcell provides high-quality mobile 
communication services to customers at an affordable 
price with its human-oriented service understanding. 

Turkish Post (PTT), which has undergone significant 
change and transformation based on innovation, R&D, 
and digitalization, continues to provide mobile commu-
nication services through the Pttcell brand, which was 
launched in 2013, as well as postal, banking, and logistics 
services. Pttcell provides postpaid and prepaid tariffs to 
suit all budgets and special campaigns in Türkiye.

For prepaid lines, 750 MIN+750 SMS+4 GB internet 
package is 35 TL, 750 MIN+750 SMS+8 GB internet 
package is 42 TL, 750 MIN+750 SMS+12 GB internet 

PTT UETS PROJESİ İLE FİNALDE
TURKISH POST IS IN THE FINALS WITH THE UETS PROJECT

2021 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni, Stratejik Araş-
tırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Musta-
fa Varank'ın katılımıyla Bilişim Vadisi Kongre Merke-
zi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde PTT AŞ, Ulusal 
Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) projesi ile finale 
kaldı.

PTT AŞ tarafından hayata geçirilen UETS sayesinde 
tebligatlar elektronik ortamda anlık olarak ulaştırılı-
yor. Ülkemizin inovasyon kabiliyetini ve verimliliğini 
üst seviyeye çıkaran proje, katma değersiz iş yükü ye-
rine yazılım sistemi sayesinde işlemlerde zaman ve iş 
gücü tasarrufu sağlıyor.

Yarışmanın Seçici Kurulu tarafından hızlı, verimli ve 
güvenli olarak değerlendirilen UETS, 468 proje ara-
sında 100 puan alarak finale kalmaya hak kazandı.

The Productivity Projects Awards Ceremony 2021 was 
organized by the General Directorate of Strategic Rese-
arch and Efficiency. PTT was qualified for the finals with 
its National Electronic Notification System in the award 
ceremony held at the Bilişim Vadisi Congress Center with 
the participation of Mustafa Varank.

Notifications are delivered instantly in electronic envi-
ronment thanks to the National Electronic Notification 
System implemented by Turkish Post (PTT). The proje-
ct, which raises the innovation capability and efficiency 
of our country to the next level, saves time and labor in 
transactions, thanks to the software system instead of the 
value-added workload.

National Electronic Notification System, which was evalu-
ated as fast, efficient, and safe by the Selection Commit-
tee of the contest, received 100 points out of 468 projects 
and qualified for the finals.
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SMS+30 GB internetten oluşan paket 72 TL karşılı-
ğında abonelerle buluşuyor. Faturasız hatlar için 500 
DK+500 SMS+3 GB internet paketi 34 TL, 500 DK+500 
SMS+6 GB internet paketi 40 TL, 750 DK+750 SMS+9 
GB internet paketi 45 TL ve 750 DK+750 SMS+15 GB 
internetten oluşan paket ise 55 TL karşılığında müşte-
rilere sunuluyor. Ayrıca faturalı ve faturasız hat abone-
leri, diğer tüm Pttcell kullanıcıları ile sınırsız konuşma 
hakkına sahip oluyor. 

FATURASIZ YENI KULLANICILARA  
“HOŞ GELDIN” BONUSU

Yeni faturasız hat satın alan kullanıcılar, Pttcell Fatu-
rasız Bonus Kampanyası kapsamında hediye dakika, 
SMS ve GB kazanıyor. Hat sahipleri kampanya koşulla-
rını sağlamaları hâlinde 30 gün geçerli yurt içi her yöne 
750 dakika konuşma, yurt içi her yöne 750 SMS ve yurt 
içi 25 GB internetin sahibi olacak. Ayrıca, faturasız hat-
ta geçen kullanıcılar SMS ile Pttcell Faturasız Bonus 
Kampanyası’na dâhil olarak hat açılışını takip eden 3 
ay boyunca aylık tek seferde 30 TL ve üstü miktarda 
yükleme yaptıklarında, ek olarak 3 ay süresince her ay 
30 gün geçerli yurt içi 25 GB internetten yararlanacak.

package is 49 TL, 1000 MIN+1000 SMS+20 GB 59 TL 
and the tariff of 1000 MIN+1000 SMS+30 GB internet 
package is 72 TL. For prepaid lines, 500 MIN+500 
SMS+3 GB internet package is 26 TL, 500 MIN+500 
SMS+6 GB internet package is 32 TL, 750 MIN+750 
SMS+9 GB internet package is 38 TL, and the tariff 
for 750 MIN+750 SMS+15 GB internet package is 45 
TL. Furthermore, postpaid, and postpaid line sub-
scribers have unlimited talk time with all other Pt-
tcell users. 

"WELCOME" BONUS TO NEW PREPAID LINE USERS

As part of the Pttcell Prepaid Bonus Campaign, us-
ers who purchase new prepaid lines receive bonus 
minutes, SMS, and GB.  If the line owners meet the 
campaign requirements, they will receive 750 min-
utes of domestic call time, 750 SMS messages, and 
25 GB of internet data valid for 30 days.  Further-
more, users who switch to prepaid lines are included 
in the Pttcell Prepaid Bonus Campaign via SMS, and 
if they load 30 TL or more at once every month for 
3 months following the line opening, they will get 
25 GB of domestic internet that they can use for 3 
months, in addition to their tariffs. 
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From the Lens to the Future: 
the Adventure of Glasses

MERCEKTEN GELECEĞE  
GÖZLÜĞÜN SERÜVENI

Daha iyi okuyabilmek, daha net görebilmek gibi ihtiyaçlara cevap olarak üretilen 
gözlükler, keşfinden bugüne kadar inanılmaz bir değişim gösterdi. Kimi zaman 
modanın bir parçası olarak daha iyi görünmemizi sağladı, kimi zaman bir tekno-
loji ürünü olarak hayatımızı kolaylaştırdı. Serüvenine sadece nesneleri ve dünyayı 
daha iyi göstererek başlayan gözlükler artık insanlığın hayallerini ve geleceğini 
gösteriyor. 

Glasses, which were developed in response to necessities such as being able to read and see 
more clearly, have seen tremendous change since their invention.  As a fashion product, 
it sometimes made us look better, and as a technology product, it sometimes made our 
lives easier.  The glasses, which began their adventure by simply improving the visibility 
of items and the world, are now displaying humanity's hopes and future. 

•

GÖZLÜĞÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Gözlüğün tarihinin camın tarihiyle ya-
kın bir ilişkisi vardır. Günümüzde tedavi 
amaçlı kullanılan gözlüklerin atası sayı-
labilecek yarım daire şeklindeki dışbü-
key camların izleri, antik çağlara kadar 
sürülebilse de ilk gözlüğün kim tara-
fından ve ne zaman bulunduğu bilin-
miyor. Yaygın olarak kullanılmaya baş-
lanan ilk mercek, okuma taşları oluyor. 
Yarım daire şeklindeki bu taşlar, kâğıt-
ların üzerinde gezdirilerek kullanılıyor, 
yazıları büyütüyordu. 

Gözlüğün kim tarafından bulunduğu 
bilinmese de cam işçiliği konusunda 
çok gelişmiş olan Venedik’te ortaya 
çıktığı ve buradan Avrupa’ya yayıldığı 
biliniyor. Kalın ve dışbükey mercekle-
rin haricinde daha düz mercekler ilk 
olarak Venedik’te üretiliyor. Bu mer-
cekler demir, tahta veya kemik çerçe-
velere yerleştirilerek günümüz göz-
lüklerine yakın bir forma kavuşuyor.  

THE ORIGINS OF GLASSES

The history of glasses is intertwined 
with the history of glass.  Although 
semicircular convex glasses, which can 
be considered the ancestor of glasses 
used for therapeutic purposes today, 
can be traced back to ancient times, it 
is unknown who invented the original 
glasses or when they were invented.  
Reading stones were the first extensive-
ly used lens.  These semicircular stones 
were used to enlarge the writings by 
moving them over the papers.   

Although it is unknown who invent-
ed the glasses, it is known that they 
first appeared in Venice, which had 
a thriving glass industry, and spread 
throughout Europe from there.  Aside 
from thick and convex lenses, flatter 
lenses were initially manufactured in 
Venice.  These lenses are set in iron, 
wood, or bone frames, resembling 
modern glasses.  Glasses, which had 
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Ibn el-Heysem, who 
published his thoughts 
on mathematics, physics, 
and optics in 1021 in his 
book "Kitâb-ül Menâzır," 
had a vital role in the 
construction of lenses.  
His works were translated 
into various European 
languages and played 
an important role in the 
development of glasses. 

Matematik, fizik ve optik 
alanlarındaki görüşlerini 
“Kitâb-ül Menâzır” adlı 
eserinde 1021 yılında 
yazan İbnü’l - Heysem, 
merceklerin gelişiminde 
önemli bir yere sahiptir. 
Avrupa’da eserleri 
farklı dillere çevrilmiş 
ve gözlüğün ortaya 
çıkmasında önemli rol 
oynamıştır. 

•

Uzun bir süre elle tutularak kullanılan 
gözlükler, 14. yüzyıl sonlarında Avru-
pa’da yaygınlaşıyor. Uzağı gösteren 
kalın kenarlı, içbükey merceklerin geli-
şimi 16. yüzyılı bulurken gözlük sapları 
ancak 18. yüzyılda bulunuyor. Bu sap-
lara menteşe eklenerek katlanabilme-
si ise ancak 19. yüzyılda gerçekleşiyor. 
Oldukça yavaş bir gelişim gösteren 
gözlüklerin günümüzde bildiğimiz 
formuna kavuşması neredeyse 500 
sene alıyor. 

IŞLEVDEN MODAYA: GÖZLÜKLER 
YAYGINLAŞIYOR 

18. yüzyıl boyunca, zekânın ve ente-
lektüel kimliğin bir göstergesi olarak 
tercih edilen gözlükler, 20. yüzyılda 
Hollywood yıldızlarının katkılarıyla halk 
arasında da yaygın olarak kullanılmaya 
başlanıyor. Fakat gözlük kullanımında 
asıl sıçrama güneş gözlüklerinin yay-
gınlaşmasıyla gerçekleşiyor. 

previously been used by hand for a 
long period, became popular in Eu-
rope at the end of the 14th century.  
While concave lenses that point far 
into the distance were invented in 
the 16th century, temples were not 
invented until the 18th century.  Only 
in the nineteenth century were these 
handles able to be folded by adding 
hinges.  It takes over 500 years for 
glasses, which evolve at a glacial pace, 
to achieve the form we know today.   

FROM FUNCTION TO FASHION:  
EYEGLASSES ARE BECOMING POPULAR 

Glasses, which were popular as a sign 
of intelligence and intellectual identity 
throughout the 18th century, are now 
extensively utilized by the general pop-
ulation, thanks to the contributions of 
Hollywood stars.  The widespread us-
age of sunglasses, on the other hand, 
is causing a significant increase in the 
use of glasses.   

12. yüzyılda Çinliler, özellikle mahkeme-
lerde, gözlerden bir anlam çıkarılmasını 
önlemek için camları isle karartılmış göz-
lükler kullanıyorlardı. Bu kullanım günü-
müzdeki güneş gözlüklerinin atası olarak 
kabul ediliyor. Çinliler bu kullanım biçimi-
ni o kadar benimsiyorlar ki tedavi amaçlı 
gözlükler kıtaya geldiğinde onları da isle 
karartarak kullanmaya devam ediyorlar. 

1913 yılında Sir William Crookes’ın mor ve 
kızılötesi ışıkları emen bir cam üretme-
siyle günümüzdeki anlamıyla güneş göz-
lüğü bulunmuş oluyor. 1940’larda plasti-
ğin kullanımının artmasıyla birlikte çeşitli 
çerçeveler üretmenin kolaylaşması, farklı 
modellerin oluşmasını sağlıyor. Güneş 
gözlüklerinin toplum arasında daha çok 
görülmesi ise II. Dünya Savaşı sonrasına 
denk geliyor. Savaş sırasında pilotlar için 
hayati öneme sahip olan güneş gözlük-
leri, savaş sonrası halk arasında da yay-
gınlık kazanıyor. Zamanla halk önündeki 
yıldızların da katkılarıyla farklı modellerle 
trendler oluşturan gözlükler, kısa sürede 
moda dünyasının önemli bir parçası hâ-
line geliyor. 

The Chinese wore soot-blackened glass-
es in the 12th century to prevent mean-
ing from being taken from their eyes, es-
pecially in court.  This application is said 
to be the forerunner of today's sunglass-
es.  The Chinese have become so accus-
tomed to using therapeutic glasses in 
this manner that when they arrive on the 
continent, they continue to use them by 
darkening them with soot.  

Sunglasses, as we know them now, were 
conceived in 1913 by Sir William Crookes, 
who created a glass that filters violet and 
infrared light. With the growing usage 
of plastic in the 1940s, it became easier 
to manufacture varied frames, resulting 
in a variety of models.  The prevalence of 
sunglasses in society dates back to post-
World War II.  Sunglasses, which were 
essential for pilots during the war, are 
increasingly becoming popular among 
the postwar populace.  Eyeglasses, which 
generate trends with different models 
with the help of celebrities in front of the 
public, have quickly become an impor-
tant component of the fashion industry. 

John McAllister 
started the first 
eyewear store in 
Philadelphia, the USA 
in 1799. 

Edward 
Scarlett 
invented the 
eyeglass 
temple around 
1730.  

Gözlük satışı yapılan 
ilk mağaza 1799’da 
ABD Philadelphia’da 
John McAllister 
tarafından açılmıştır. 

Gözlük sapları 
1730 yılında 
Edward 
Scarlett 
tarafından 
bulunuyor. 

•

•
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YENI UFUKLAR:  
LENSIN BULUNUŞU

Gözlüklerin aksine kontak lensler olduk-
ça yeni bir buluş. Kontak lens kavramı ise 
çok daha uzun bir geçmişe sahip. Kontak 
lensler ile ilgili ilk çalışma, Leonardo Da 
Vinci tarafından “Codex of the Eye” çalış-
masıyla ortaya konuyor. 17. yüzyılda Fran-
sız filozof René Descartes içine sıvı yer-
leştirilen bir tüpün kornea ile doğrudan 
temas etmesi üzerine bir fikir geliştiriyor. 
19. yüzyılda Thomas Young bir kontak 
lens seti yaparak oldukça uç fikirler gibi 
algılanan Descartes ve Da Vinci’nin pren-
siplerini onaylıyor.

1888’de Alman Gaston Eugen Fick ilk 
kontak lensi yapıyor. İlk olarak tavşan-
larda, sonra kendisinde, daha sonra 
gönüllülerle denediği bu lens, yapılan 
ilk kontak lens olarak kabul ediliyor. İlk 
olarak camdan üretilen ve hava geçir-
genliği olmayan lensler için ilerleyen 
yıllarda plastik ve silikon benzeri mal-
zemeler kullanılıyor. Bu malzemeler 
kullanılmaya başlandıktan sonra ya-
pılan tüm çalışmalar gaz geçirgenli-
ğini artırmaya yönelik olarak yapılıyor. 
Sayısız araştırmaya konu olan kontak 
lenslerin yaygınlık kazanması 1970 - 
1980’leri buluyor. 

DIJITAL ÇAĞ: GÖZLÜKLER GELECEĞI 
ŞEKILLENDIRIYOR

Daha iyi görmek, nesne veya yazıla-
rı yakınlaştırmak gibi amaçlarla bulu-
nan gözlüklerin kullanım amacı, moda 
akımlarıyla farklı bir niteliğe büründü. 
Günümüzde ise bambaşka bir perspek-
tifle gözlüğün niteliği ve kullanım ama-
cı tamamen değişiyor. 

Son zamanlarda hayatımızda kapladığı 
yeri giderek artıran giyilebilir teknolo-
jiler furyasından gözlükler de nasibini 
alıyor. Çeşitli teknoloji şirketleri tarafın-
dan üretilen akıllı gözlükler, spor yapar-
ken yakılan kalori miktarı, mesafe gibi 
bilgileri göstererek spor deneyimini 
bambaşka bir noktaya taşıyabiliyor. 
Fotoğraf çekebiliyor, hatta farklı dil-
lerdeki metinleri çevirebiliyor. Günlük 
yaşamımızı kolaylaştırmayı amaçlayan 
bu ürünler gelişmeye devam ediyor ve 
sağlık endüstrisinde de önemli projele-
re konu oluyor. 

Bu teknoloji, üzerinde bulunan çok sayıda 
sensör sayesinde görme engelli insanları 
sesli olarak uyarıp yönlendirerek daha ba-
ğımsız ve özgür bireyler olmalarına katkı 
sağlıyor. Önümüzdeki süreçte akıllı lens-
ler sayesinde görme engelli insanların 
kısmen de olsa görebilmelerini sağlamayı 
amaçlayan araştırmalar dahi yapılıyor. 

Hepimizin yavaş yavaş aşina olmaya baş-
ladığı “metaverse” kavramı ise gözlükleri 
bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir süre-
dir kullanımda olan sanal gerçeklik göz-
lükleri (VR) film izlemek, oyun oynamak 
gibi aktiviteleri benzersiz deneyimlere 
dönüştürüyordu. Geldiğimiz noktada 
ise sanal gerçeklik gözlükleri, gelişmekte 
olan yeni giyilebilir teknoloji ürünleriy-
le birlikte interneti tamamen fiziksel bir 
tecrübeye dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kısacası, başlangıçta bir ihtiyaca karşı-
lık olarak geliştirilen ve dünyayı daha 
iyi görmemizi sağlayan gözlükler, artık 
insanlığın hayal dünyasını ve geleceği 
gösteriyor. 

NEW HORIZONS: THE INVENTION OF 
CONTACT LENSES 

Contact lenses, unlike eyeglasses, are a rela-
tively new invention.  Contact lenses, on the 
other hand, have a considerably longer his-
tory. Leonardo Da Vinci's "Codex of the Eye" 
is the first work on contact lenses.  René 
Descartes, a French philosopher, proposed 
in the 17th century that a tube containing a 
liquid should come into direct contact with 
the cornea. Thomas Young created a set of 
contact lenses in the nineteenth century, 
confirming the principles of Descartes and 
Da Vinci, which were perceived as rather 
extreme ideas at the time.  

In 1888, German Gaston Eugen Fick creat-
ed the first contact lens.  This lens, which 
he tested on rabbits first, then on himself, 
and eventually on volunteers, is regarded 
as the first contact lens ever produced.  
In the years that followed, plastic and sil-
icone-like materials were utilized in the 
construction of lenses that were origi-
nally constructed of glass and were not 
air-permeable. Following the use of these 
materials, all experiments are conducted 
to increase gas permeability.  Numerous 
studies have been conducted to deter-
mine the prevalence of contact lenses be-
tween the 1970s and 1980s.   

THE DIGITAL AGE: GLASSES SHAPE 
THE FUTURE

The use of glasses, which are used for 
things like seeing better and zooming in 
on objects or messages, has taken on a 
new quality with fashion trends.  Today, the 
quality and purpose of glasses are chang-
ing from a completely different standpoint.  

Glasses are also benefiting from the wear-
able technology trend, which has recently 
gained traction in our lives.  Smart glasses, 
which are manufactured by various tech-
nological companies, may take the sports 
experience to a whole new level by dis-
playing statistics such as the number of 
calories expended, and distance traveled 
when participating in sports.  It has the 
ability to take images and even translate a 
text in multiple languages.  These goods, 
which strive to make our lives easier, are 
still evolving and are the topic of signifi-
cant projects in the health business. 

Due to the numerous sensors on it, this 
technology assists visually impaired per-
sons in becoming more autonomous 
and free individuals by warning and 
directing them audibly.  In the follow-
ing years, research will be conducted 
with the goal of allowing visually handi-
capped persons to see, at least partially, 
thanks to smart contact lenses.  

The concept of "metaverse," which we are 
all progressively becoming acquainted 
with, takes glasses to a whole new level.  
Virtual reality (VR) glasses, which have 
been in use for some time, have trans-
formed activities such as viewing movies 
and playing games into one-of-a-kind ex-
periences.  At this moment, virtual reality 
glasses aspire to turn the internet into a 
purely physical experience through the 
development of new wearable techno-
logical devices. 

In brief, the glasses, which were created 
in response to a need and allow us to see 
the world more clearly, now display hu-
manity's and the future's imagination. 

Drawing of a 
contact lens by 
Leonardo da Vinci  

Leonardo da 
Vinci’nin kontak 
lens ile ilgili çizimi

•

Harold Lloyd, 
Marilyn Monroe 
gibi Hollywood 
yıldızları, 
taktıkları 
gözlüklerle 
moda çılgınlığı 
yaratmıştır. 

Griffin Contact 
Lens firması, 1969 
yılında uzun süre 
kullanılabilen, su 
içeren Lathe - cut 
(torna kesme) 
Softcon lensleri 
üretti. 

“Hollywood stars such 
as Harold Lloyd and 
Marilyn Monroe created 
a fashion frenzy with 
the glasses they wore.” 

In 1969, Griffin Contact 
Lens introduced Lathe-
cut Softcon lenses that 
contained water and 
could be worn for an 
extended period of 
time. 

HAROLD LLOYD
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CAMLA KIMLIK 
BULAN MIMARI

Sekine Beyza Köse

ARCHITECTURE GAINING 
IDENTITY WITH GLASS
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Tarihî yapılarda genellikle vitray sanatıyla karşımıza çıkan cam, günümüzde mimarinin ve 
tasarımın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Cam, içinden dış dünyayı görmemizi sağlayan 
şeffaflığı ve hafifliği ile hem fonksiyonel hem de eşsiz bir malzeme. Mekânın sınırlarını be-
lirsizleştiren cam, tasarımcının hayal gücüyle birleştiğinde yaşam alanlarını keyifli kılan, 
küçük bir odayı olduğundan daha geniş gösteren modern bir görünüm sağlıyor. Bu nedenle 
hem tarihî yapılarda hem de günümüz modern mimarisinde karşımıza sıkça çıkıyor.

Bu sayımızda etkileyici görünümü ile gönlümüzde taht kuran, mimarisi cam ile harmanlan-
mış on yapıyı PTT Hayat okuyucuları için derledik.

Glass, which is frequently visible in ancient buildings with the art of stained glass, has become 
an intrinsic aspect of architecture and design today.  With its transparency and lightness, glass 
is both a utilitarian and distinctive material that allows us to see the outer world through it.  By 
blurring the limits of the space, the glass, together with the designer's imagination, creates a 
modern aesthetic that makes living spaces entertaining and makes a tiny room appear larger than 
it is.  As a result, it can be found in both historical and contemporary architecture. 

In this issue, we have produced a list of ten buildings whose architecture is infused with glass, and 
which have enshrined us in our hearts due to their stunning beauty for PTT Hayat readers.

•
LOUVRE PIRAMIDI, PARIS

Louvre, dünyanın en büyük ve en 
çok sanat eseri barındıran müze-
lerinden biri. Bizim bugün bah-
sedeceğimiz kısmı ise hepimizin 
Louvre deyince aklına gelen ilk şey; 
Louvre Piramidi. Müzenin bu kısmı  
Çinli-Amerikalı mimar I. M. Pei ta-
rafından 1989 yılında yapılıyor. Cam 
ve metal kullanılarak meydana 
getirilen bu görkemli piramit, mü-
zenin zemin katına kadar güneş 
ışığının ulaşmasını sağlıyor ve mü-
zeye giriş kapısı olarak kullanılıyor. 
Projesi çizildiğinde müzenin barok 
tarzının dışına çıktığı ve tarihî do-
kusunu bozacağı gerekçesiyle kar-
şı çıkılmış olsa da bugün Louvre’a 
giden hemen herkesin önünde bir 
fotoğrafını görebileceğiniz ikonik 
bir yapı. 

LOUVRE PYRAMID, PARIS

The Louvre is one of the world's 
most important and largest art 
museums.  The part we will be dis-
cussing today is the first item that 
springs to mind when we think of 
the Louvre: The Louvre Pyramid.  I. 
M. Pei, a Chinese-American archi-
tect, designed this section of the 
museum in 1989.  This stunning 
pyramid, made of glass and metal, 
allows sunlight to reach the mu-
seum's ground floor and serves 
as the museum's main door.  Al-
though it was rejected at the time 
on the grounds that it would go 
beyond the museum's baroque 
design and ruin its historical tex-
ture, it is now an iconic building 
that practically everyone who visits 
the Louvre sees.  

Yapımı aşamasında 
çoğu kimse 
tarafından mimari 
bir şaka, göz 
zevkini bozan bir 
parça olarak anılan 
tasarım, Louvre 
müzesinin ve 
Paris’in görselinin 
ayrılamaz bir 
parçası hâline geldi.
During its construction, 
many saw the design as 
an architectural joke and 
an eyesore, but it has 
now become an integral 
part of the Louvre 
Museum and the visual 
of Paris.

LOUVRE PIRAMIDI
LOUVRE PYRAMID

LOUVRE PIRAMIDI
LOUVRE PYRAMID
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KANAGAWA TEKNOLOJI  
ENSTITÜSÜ, TOKYO

Kanagawa Teknoloji Enstitüsü, mi-
nimal bir anlayışla tasarlanmış sade 
bir yapı. Ziyaretçilerin tüm dış et-
kenlerden soyutlanmasını sağlamak 
amacıyla oluşturulmuş alanlarla çev-
rili. Bu yapının içerisinde bahsetmek 
istediğimiz kısım ise atölye alanı. 
Burası enstitünün dışarıyı rahatlık-
la görebileceğiniz yalnızca cam du-
varlardan ve saksılardaki bitkilerden 
oluşan kısmı. Transparan ve bem-
beyaz görüntüsüyle hemen aklınıza 
kazınacak modern bir cam mimari 
örneği. Tamamen camdan oluştu-
ğu için sürekli güneş alıyor. Bu ens-
titü genç tasarımcı Junya Ishigami 
tarafından öğrenciler için duvarlar 
arasında sıkışmadan özgürce üretim 
yapabilecekleri, doğayla arasında bir 
sınır olmayan bir alan yaratmak üze-
re tasarlanmış.

KANAGAWA INSTITUTE OF  
TECHNOLOGY, TOKYO

Kanagawa Institute of Technology is 
a simple structure created with min-
imalism. It is encircled by sections 
designed to isolate visitors from any 
outside influences.  The workshop 
area is the part of the building we 
would like to discuss.  This is the only 
portion of the institute where you 
can see the outside, with only glass 
walls and potted plants.  A contem-
porary example of a glass building 
that will be recognized for its trans-
parent and white look.  Because it 
is entirely constructed of glass, it is 
always exposed to sunlight.  Junya 
Ishigami, a young designer, creat-
ed this institute to create a location 
where there is no separation be-
tween nature and where students 
can freely innovate without being 
constrained by walls.

Tabandan tavana 
kadar uzanan 
cam yapı, binaya 
zarif bir görünüm 
kazandırırken 
dışarıyı rahatlıkla 
görebilme imkânı 
da sağlıyor.
The glass structure 
extending from the floor 
to the ceiling gives the 
building an elegant 
appearance and also 
provides the opportunity 
to see the outside easily.

KANAGAWA TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ, TOKYO
KANAGAWA INSTITUTE OF  
TECHNOLOGY

KANAGAWA TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ, TOKYO
KANAGAWA INSTITUTE OF  

TECHNOLOGY

THE BOTANICAL  
GARDEN OF CURITIBA GLASS  
GREENHOUSE, BRAZIL  

In Curitiba, the capital of the Brazilian 
state of Paraná, this botanical gar-
den is noted for holding many plant 
species from the Atlantic Forest and 
for its magnificent glass greenhouse 
that shelters these plants.  This green-
house was built by Architect Abraão 
Assad in the 19th century.  In terms 
of design, he was influenced by the 
legendary Crystal Palace, which was 
destroyed in a great fire in London in 
1936. This building's location, right in 
front of you at the garden's main en-
trance, has been carefully chosen to 
catch both the rising and setting suns.  
The metal and glass craftsmanship 
that forms the greenhouse's walls cre-
ates eye-catching geometric patterns 
on the plants that are illuminated. 

CURITIBA BOTANIK BAHÇESI 
CAM SERA, BREZILYA  

Brezilya’nın Paraná eyaletinin baş-
kenti Curitiba’da bulunan bu bota-
nik bahçesi, Atlantik Ormanları’n-
dan birçok bitki türü içermesiyle 
ve bu bitkilere ev sahipliği yapan 
etkileyici cam serasıyla biliniyor. Bu 
serayı mimar Abraão Assad, 19. yüz-
yılda inşa ediyor. Tasarımını yapar-
ken de 1936’da Londra’da çıkan bü-
yük bir yangınla yok olan efsanevi 
Kristal Saray’dan etkileniyor. Bah-
çenin ana girişinde hemen karşını-
za çıkan bu yapının konumu hem 
yükselen hem de batan güneşi ya-
kalamak için özenle seçilmiş. Sera-
nın duvarlarını oluşturan metal ve 
cam işçilik, ışığın da etkisiyle bitki-
lerin üzerinde göz alıcı geometrik 
desenler oluşturuyor. 

CURITIBA BOTANIK BAHÇESI

CURITIBA BOTANIK BAHÇESI

THE BOTANICAL GARDEN OF  
CURITIBA GLASS GREENHOUSE

THE BOTANICAL GARDEN OF 
CURITIBA GLASS GREENHOUSE
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KRISTAL SARAY, ISPANYA

Kristal Saray, aslında Madrid’deki 
Buen Retiro Park’ta bulunan eski 
bir botanik bahçesi. İspanya’da 
birçok etkileyici işe imza atmış mi-
mar Ricardo Velázquez Bosco ta-
rafından yine Londra’daki yanan 
Kristal Saray’dan ilham alınarak ta-
sarlanıyor. Muhteşem göl ve doğa 
manzarasının arasına yerleştirilen 
bu saray ilk bakışta haçı andırıyor. 
Bosco, 1887’de Filipinler’den İspan-
ya’ya gelecek olan egzotik bitkileri 
sergilemek için uygun bir mekân 
oluşturmayı amaçlıyor. Bitkiler için 
bir sera ortamı gerekiyor ve Bosco 
da maksimum ışığı içeri alacak bir 
malzemeyi, camı seçiyor. Sonuç ise 
muhteşem oluyor. Günümüzde bu 
şahane yapı çağdaş sanat sergileri 
için kullanılıyor.

THE GLASS PALACE, SPAIN

The Glass Palace is a reconstruct-
ed botanical garden in Madrid's 
Buen Retiro Park.  It was inspired 
by the burned Crystal Palace in 
London and was designed by 
architect Ricardo Velázquez Bo-
sco, who has completed several 
spectacular buildings in Spain.  At 
first look, this palace resembles 
a cross because it is situated be-
tween a stunning lake and the 
natural view.  Bosco's goal was to 
create a suitable setting for the 
display of exotic plants that were 
to arrive in Spain from the Phil-
ippines in 1887.  Plants require a 
greenhouse environment, and 
Bosco chooses glass as the ma-
terial to allow the light in. The re-
sult is magnificent. This stunning 
structure is now used for modern 
art exhibitions. 

Yapının yer aldığı 
park 15 binden 
fazla bitki çeşidine 
ev sahipliği 
yapıyor.
The park in which the 
building is located is 
home to over 15,000 
plant varieties.

KRISTAL SARAY
GLASS PALACE

GLASS PALACE
KRISTAL SARAY

ULUSAL GÖSTERI SANATLARI 
MERKEZI, ÇIN

Burası Çin’in başkenti Pekin’de bulu-
nan “yüzen yumurta” ve “kuş yuvası” 
olarak da bilinen bir gösteri sanatları 
merkezi. Görüntüsü bir elipsoit kub-
be şeklinde olan bu yapı, yapay bir 
gölün üzerinde yer alıyor. Binanın 
dış cephesi ünlü Fransız mimar Paul 
Andreu tarafından titanyum ve cam 
kullanılarak inşa ediliyor. Gelecekten 
gelmiş gibi duran görüntüsüne rağ-
men içerisi geleneksel süslemeler ve 
Çin kültürüne ait ögelerle dolu. Bina-
da tüm gösteri sanatları için ayrı sa-
lonlar ve sergi alanları bulunuyor. Ay-
rıca ziyaretçilerin alışveriş yaparak ve 
yemek yiyerek vakit geçirebileceği 
sosyal alanlar da var. Bu yanıyla yapı 
‘şehir içinde şehir’ gibi.

NATIONAL CENTRE FOR THE 
PERFORMING ARTS, CHINA

This is a performing arts complex in 
Beijing, China, commonly known as 
the "floating egg" and "bird's nest."  
This edifice, which resembles an el-
liptical dome, is situated atop an ar-
tificial lake.  The exterior of the build-
ing was designed by the renowned 
French architect Paul Andreu and is 
made of titanium and glass.  Despite 
its futuristic appearance, it is filled 
with traditional decorations and ele-
ments of Chinese culture.  The build-
ing has separate halls and exhibition 
areas for all performing arts. Visitors 
can also spend time shopping and 
eating in the social areas.  With this 
characteristic, the building is like a 
'city within a city'. 

İç dekorasyonunda 
Çin kültüründen 
esintiler taşıyan 
yapı, fütüristlik 
dizaynıyla 
tarih ve çağdaş 
dünyayla kurulan 
ilişkinin önemli 
sembollerinden biri.
With its futuristic 
architecture, the 
building, inspired by 
Chinese culture in its 
interior decoration, is 
one of the main symbols 
of the relationship made 
with history and the 
present world.

ULUSAL GÖSTERI SANATLARI MERKEZI
NATIONAL CENTRE FOR THE 
PERFORMING ARTS

ULUSAL GÖSTERI SANATLARI MERKEZI
NATIONAL CENTRE FOR  
THE PERFORMING ARTS
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SANTUÁRIO DOM BOSCO  
KILISESI, BREZILYA

Mavi ve mor pencereleriyle bilinen 
Dom Bosco Kilisesi, Brezilya’daki 
eşsiz mimari örneklerinden biri. Bu 
kilise, 19. yüzyılda yaşamış, yardım-
severliği ve eğitim felsefeleri ile ta-
nınan Katolik rahip Giovanni Bosco 
adına yapılıyor. Brezilyalı mimar 
Carlos Alberto Naves tarafından ta-
sarlanan modernist yapı, dışarıdan 
bakıldığında beyaz bir kutu gibi 
görünüyor. Onu özel yapan yanı 
ise muhteşem renkli pencereleri. 
7000 adet cam ve kemerlerle oluş-
turulmuş bu uzun pencerelerden 
içeriye giren ışık, dışarıdan tahmin 
edemeyeceğiniz kadar uhrevi bir 
ortam oluşturuyor. Dom Bosco Kili-
sesi’nde vakit geçirmek, mavi ışıkla 
kucaklaşmak gibi.

SANTUÁRIO DOM BOSCO, 
BRASILIA

Dom Bosco Church, known for its 
blue and purple windows, is a one-
of-a-kind architectural example in 
Brazil.  This church is named after 
the 19th-century Catholic priest 
Giovanni Bosco, who was recog-
nized for his kindness and educa-
tional principles.  The modernist 
building, designed by Brazilian 
architect Carlos Alberto Naves, ap-
pears to be a white box from the 
outside.  Its stunning tinted win-
dows are what set it apart. The light 
that enters through these long win-
dows made up of 7000 pieces of 
glass and arches produces an ethe-
real environment that is impossible 
to conceive from the outside.  Vis-
iting the Dom Bosco Church is like 
embracing the blue light.

Kilisenin duvarları, 
tüm kiliseye mavi 
renkli bir ışık veren 
mavi vitraydan 
yapılmıştır. Kare 
kilisenin ortasında 
tavandan  
2 ton ağırlığında 
kristal bir avize 
sarkmaktadır.
The church's walls 
are comprised of blue 
stained glass, which 
casts a blue-tinged light 
throughout the space.  
A 2-ton crystal chandelier 
hangs from the roof of 
the square church in the 
center.

SANTUÁRIO DOM BOSCO KILISESI
SANTUÁRIO DOM BOSCO

SANTUÁRIO DOM BOSCO KILISESI
SANTUÁRIO DOM BOSCO

NASIR EL - MÜLK CAMII, IRAN  

Adını ‘dünyanın en renkli camisi’ ya 
da ‘Pembe Camii’ olarak da duy-
muş olabileceğiniz, geleneksel İran 
mimarisinin etkileyici örneklerin-
den biri olan Nasır El - Mülk Camii, 
Şiraz’da 1876-1888 yılları arasında 
inşa ediliyor. Bu etkileyici camiyi 
kimin inşa ettiği bilinmiyor. Yapıyı 
diğer camilerden ayıran özelliği iç 
tasarımına hâkim olan, ibadetha-
neler arasında genellikle kiliselerde 
görmeye alışkın olduğumuz renkli 
pencereleri. Bu renkli geometrik 
desenlere sahip olan pencereler, 
günün belli saatlerinde güneş ışı-
ğını içeriye alırken muhteşem bir 
ambiyans oluşturacak şekilde ta-
sarlanmış. Bu sayede içeride gez-
mek renk koridorunda yürümek 
gibi bir his uyandırıyor. 

NASIR AL-MULK MOSQUE, 
IRAN  

The Nasir al-Mulk Mosque, of-
ten known as the 'most colorful 
mosque in the world' or the 'Pink 
Mosque,' was built in Shiraz be-
tween 1876 and 1888 and is one 
of the most remarkable speci-
mens of traditional Iranian archi-
tecture. The builder of this beau-
tiful mosque is unknown.  The 
bright windows that dominate 
the interior design, which we are 
accustomed to seeing in church-
es and other places of worship, 
separate the building from other 
mosques.  The colorful geomet-
ric patterns on the windows are 
intended to create a wonderful 
mood while allowing sunlight 
in at specific times of the day.  
Wandering in its walls feels like 
walking through a color tunnel 
in this way.  

İran’daki en çok 
ziyaret edilen 
yerlerden biri 
olan Nasır El - 
Mülk Camii’ni 
güneş ışığının 
içeriye dolduğu 
sabah saatlerinde 
gezmelisiniz.
Recommend you visit 
Nasir al-Mulk Mosque, 
one of the most 
frequented destinations 
in Iran, early in the 
morning when the sun is 
shining.

NASIR EL - MÜLK CAMII
NASIR AL-MULK MOSQUE

NASIR AL-MULK MOSQUE
NASIR EL - MÜLK CAMII



74 75

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our HomeDünya Bizim Evimiz / The World is Our Home

OCAK / JANUARY

ALDAR HQ, BIRLEŞIK  
ARAP EMIRLIKLERI 

MZ Architects tarafından tasar-
lanan Aldar HQ, Abu Dhabi’de Al 
Raha kumsalında yer alıyor. 2010 
yılında inşa edilen bina benzersiz 
şekliyle ‘büyük deniz kabuğu’ ola-
rak da biliniyor. İnşa edilirken sahil 
manzarasını engellememek için 
tasarlanan cam dış cehpesi binayı 
oldukça modern gösteriyor. Tasa-
rımcılar Aldar’ın çember şeklinin; 
birliği, istikrarı, sonsuzluğu ve mü-
kemmelliği temsil ettiğini söylüyor. 
Yapının iki boyutlu bir küre olması 
da mükemmelliğinin kanıtı gibi. 
Çünkü hiçbir perspektif binanın 
görünüşünü değiştiremiyor. Aldar 
HQ’nun bir diğer özelliği de Orta 
Doğu’nun ilk daire şeklindeki iş 
merkezi olması. 

ALDAR HQ, UNITED  
ARAB EMIRATES 

Aldar HQ, designed by MZ Archi-
tects, is located on Al Raha Beach 
in Abu Dhabi. Because of its distinc-
tive design, the building, which was 
completed in 2010, is also known 
as the "huge seashell." The glass 
facade, which was designed to not 
impair the coastline vista while it 
was being built, gives the building 
a very futuristic appearance.  Aldar's 
round shape denotes unity, stabili-
ty, eternity, and perfection, accord-
ing to the designer.  The structure's 
two-dimensional sphere shape 
serves as confirmation of its perfec-
tion.  Because no perspective can 
alter the appearance of the struc-
ture.  Aldar HQ also has the distinc-
tion of being the Middle East's first 
circular business hub. 

ALDAR HQ,

ALDAR HQ

PARIS PASAJI, MACARISTAN

Paris Pasajı, 1817 yılında tüc-
car József Brudern’in ‘camdan 
bir çarşı’ yapması için mimar  
M. Pollack’i görevlendirmesi ile 
inşa ediliyor. Yapıyı ilk önce ‘Bru-
dern Evi’ olarak isimlendiriyorlar 
fakat sonraları burası epey popü-
ler bir çarşı hâline geliyor ve halk 
kendi arasında buraya ‘Paris Evi, 
Paris Pasajı’ diyor. Zaman içeri-
sinde çarşının tadilata ihtiyacı 
oluyor. Bir banka sponsor olarak 
Henrik Schmahl'ı bu iş için görev-
lendiriyor ve o da tadilatı yapar-
ken içeriye sonradan etkileyici bir 
cam tavan ekliyor. Günümüzde 
bu yapı görkemli görüntüsü ile 
otel ve restoran olarak ziyaretçile-
re hizmet vermeye devam ediyor.

PARIS COURT, HUNGARY

The Paris Court was built in 1817 
by merchant József Brudern, 
who commissioned architect  
M. Pollack to design a "glass ar-
cade."  The building is initially re-
ferred to as the 'Brudern House,' 
but as time passes, it becomes a 
popular bazaar, and locals refer to 
it as the 'Párisi House, Párisi Ud-
var.'  The market will require reno-
vation over time. Henrik Schmahl 
was commissioned as a sponsor 
by a bank and he later added 
an amazing glass ceiling when 
rebuilding.  With its wonderful 
appearance, this structure is still 
serving its customers as a hotel 
and restaurant today.

PARIS PASAJI
PÁRISI UDVAR

PÁRISI UDVAR
PARIS PASAJI
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Paris Pasajı, ziyaretçilerini zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.
The Párisi Udvar takes travelers through time.

GRAN HOTEL CIUDAD DE  
MÉXICO, MEKSIKA 

Gran Hotel Ciudad de México, 
1899’da ‘El Centro Mercantil’ adıyla 
Latin Amerika’nın en lüks alışve-
riş merkezlerinden biri olarak inşa 
ediliyor ve çeşitli tadilatların ardın-
dan bugün hâlâ hizmet vermekte 
olan otel hâlini alıyor. Ülkenin ‘Eski 
Şehir’ olarak isimlendirilen birçok 
tarihî eserin bulunduğu kısmında 
yer alan bu şahane yapıyı listeye al-
mamızın sebebi ise otelin avlusun-
da başınızı kaldırdığınızda karşıla-
şacağınız görkemli cam kubbesi. 
Bu kubbe ışığı gece ve gündüz içe-
riye alabilecek şekilde vitray kulla-
nılarak inşa edilmiş. Bölgeye gelen 
turistler bu otelde kalmasalar bile 
etkileyici çatıyı görmek için otele 
mutlaka uğruyorlar.

GRAN HOTEL CIUDAD DE  
MÉXICO, MEXICO

Gran Hotel Ciudad de México was 
built in 1899 as one of the most 
magnificent shopping centers in 
Latin America under the name 'El 
Centro Mercantil,' and it still oper-
ates as a hotel today after several 
restorations.  The spectacular glass 
dome you will encounter when you 
raise your head in the courtyard of 
the hotel is the reason why we have 
included this great edifice, which 
is located in an area of the coun-
try where many historical monu-
ments are located, called the 'Old 
City.'  This dome was constructed 
with stained glass to allow light in 
both day and night.  Even if people 
visiting the area do not stay at this 
hotel, they will undoubtedly stop 
by to admire the spectacular roof.

GRAN HOTEL CIUDAD DE MÉXICO

GRAN HOTEL CIUDAD DE MÉXICO

PARIS PASAJI
PÁRISI UDVAR
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BUZ ÜZERINDE SANAT: 

BUZ PATENI
Art on Ice: Ice Skating
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BUZ PATENININ ORTAYA ÇIKIŞI 

Buz pateninin hikâyesi şöyle; İskandi-
navya’nın kuzey kesiminde hâkim olan 
kutup iklimi dolayısıyla insanlar buz-
la kaplı yaşam alanlarında hızlı ulaşım 
sağlamak için çözüm arıyorlar. Buz 
üzerinde hareket etmeyi kolaylaştıra-
cak bir materyal ile ayakkabı yapmaya 
karar veriyorlar ve deriden yaptıkları 
botlarının altına geyik ve öküz gibi güç-
lü iskelete sahip hayvan kemiklerin-
den yapılmış bıçakları yerleştiriyorlar. 
İlk patenler böylece icat edilmiş olu-
yor. Ürettikleri bu ayakkabıları “bacak 
kemiği” ve “incik kemiği” demek olan 
“schaats” kelimesiyle adlandırıyorlar. 
Bu da buz pateninin bugünkü adlan-
dırması olan ‘skate’ kelimesinin köke-
nini oluşturuyor. Zamanla bu yolculuk 
biçimi kışı soğuk geçiren başka ülke-
lere de yayılarak bir eğlenceye dönü-
şüyor. 17. yüzyıla geldiğimizde buz pa-
teni Hollanda, İngiltere ve İskoçya gibi 
ülkelerde oldukça popüler bir aktivite 
hâline geliyor ve hızla dünyaya yayılıyor.  
İnsanlar donmuş nehirlerin ve batak-
lıkların üzerinde bu ayakkabılardan  

THE ORIGINS OF ICE SKATING  

The following story is the birth of ice 
skating: People are looking for methods 
to get speedy transit in their icy living 
areas due to the polar temperature that 
prevails in the northern region of Scan-
dinavia.  They decide to build shoes out 
of a material that will allow them to 
travel more easily on the ice, and they 
insert blades made of animal bones 
with strong skeletons, such as deer and 
ox, beneath their leather boots.  As a re-
sult, the first skates were created.  These 
shoes are called "schaats," which means 
"leg bone" and "shin bone" in Dutch.  
This is the origin of the word 'skate,' 
which is now used to refer to ice skating.  
This type of travel eventually spreads to 
other nations with frigid winters and 
becomes a pastime. Ice skating be-
came a very popular hobby in coun-
tries such as the Netherlands, the UK, 
and Scotland by the 17th century, and it 
quickly spread over the world.  Wearing 
these shoes on frozen rivers and bogs is 
how people learn to ice skate.  The roots 
of ice skating are thus laid.

Artistik 
buz pateni 
1908’de 
sürat pateni 
1924’te 
Olimpiyat 
Oyunları’nın 
bir parçası 
hâline 
gelmiştir. 

Figure skating 
was included 
to the Olympic 
Games in 1908, 
while speed 
skating was 
added in 1924.  

Buz pateni, MÖ 1000 yılında İskandinavya’da ortaya çıktığı düşünülen eğlenceli 
bir spor dalı. Kış koşullarında bir yerden bir yere kolay ve hızlı ulaşım sağlama 
ihtiyacından doğuyor. Kısa sürede popülerleşerek tüm dünyaya yayılıyor. Fransa 
Kraliçesi Marie Antoinette ve III. Napolyon gibi isimler bile bu eğlencenin tut-
kunları arasında yerlerini alıyorlar.

Ice skating is a popular sport that is supposed to have originated in Scandinavia 
around 1000 BC.  It arose from the need to provide convenient and quick transpor-
tation from one location to another during the winter season.  It quickly gained 
popularity and expanded throughout the world.  Famous aficionados of this en-
tertainment include the Queen of France, Marie Antoinette, and Napoleon III. 

•
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Jackson Haines 
“artistik buz 
pateninin 
öncüsü kabul 
ediliyor."
Jackson Haines is 
regarded as the 
pioneer of figure 
skating.

giyilerek buz pateni yapmaya 
başlıyorlar. Bu şekilde buz pa-
teninin temelleri atılmış oluyor.

PATENLER VE PIST

Bu eğlence yayılmaya devam 
ederken 1742’de Edinburgh, 
İskoçya’da ilk buz pateni ku-
lübü açılıyor. Popülerleşme 
gelişmeyi de beraberinde ge-
tiriyor ve patenler üretilirken 
daha fazla hız ve estetik sağla-
mak için metal ve ahşap gibi 
farklı malzemelerden bıçak 
üretmeyi deniyorlar. Amerika-
lı balerin Jackson Haines de 
sürtünmeyi azaltacak yollar 
arayanlardan biri çünkü bale 
ile buz patenini birleştirmek 
istiyor fakat eski tarz patenler 
hareket kabiliyetini kısıtladığı 
için bu pek de mümkün ol-
muyor. En sonunda patenlerin 
buzla temas eden bıçakları çe-
lik materyal kullanarak üretili-
yor ve bu bıçaklar deri botlara 
sabitleniyor. Bir de bıçağın for-
muna dişli yüzey ekleniyor ve 
artık patenciler buz üzerinde 
en zor hareketleri bile kolay-
lıkla yapabilmeye başlıyorlar. 
Sonrasında buz pateni yap-
mak isteyen biri için geriye bir 
tek ihtiyaç kalıyor o da buz pis-
ti. Başlangıçta bu spor yalnız-
ca iklimin elverdiği ölçüde ya-
pılabiliyor. Ancak 19. yüzyılda 
soğutmalı pistler icat ediliyor 
ve buz pateni bu sayede mev-
simsel bir eğlence olmaktan 
çıkıyor ve rekabet sporu hâlini 
alıyor. 

ARTISTIK BUZ PATENI  
VE SÜRAT PATENI

Balerin Jackson Haines’in deri 
çizmelere eklediği çelik bıçak-
lar sayesinde sürtünme ve di-
rencin azalmasıyla buz pateni 

SKATES AND ICE RINK

As the popularity of ice skat-
ing grows, the first ice skat-
ing club forms in Edinburgh, 
Scotland, in 1742.  When cre-
ating skates, they aim to man-
ufacture blades from different 
materials such as metal and 
wood to provide better speed 
and elegance.  American balle-
rina Jackson Haines is among 
those exploring ways to less-
en friction because she wants 
to mix ballet and ice skating, 
but she cannot because tradi-
tional skates limit her mobil-
ity.  Finally, the blades of the 
skates that come into con-
tact with the ice are made of 
steel and are attached to the 
leather boots.  Furthermore, 
the toothed surface is added 
to the blade's shape, allow-
ing skaters to easily complete 
even the most complex mo-
tions on the ice.  Following 
that, if you want to go ice skat-
ing, you just need one thing: 
an ice rink.  Initially, this sport 
can only be practiced to the 
extent that the weather per-
mits.  However, refrigerated 
rinks were constructed in the 
nineteenth century, and ice 
skating is no longer a seasonal 
pleasure.  Following these ad-
vancements, ice skating is no 
longer merely a recreational 
sport, but has evolved into a 
competitive sport.  

FIGURE SKATING AND SEED 
SKATING 

We discussed the beginning 
of a new age in ice skating, 
with the reduction of fric-
tion and resistance thanks to 
the steel blades fitted to the 
leather boots by dancer Jack-

At the 2016 Sarajevo 
Open Figure Skating 
Championships, 
Çağla Demirsal and 
Berk Akalın won the 
first medal in the 
"couples category."

The Glaciarium, which 
opened in London in 
1876, was the world's 
first artificial ice rink.

Türkiye’ye artistik 
buz pateni alanında 
“çiftler kategorisinde” 
ilk madalyayı Çağla 
Demirsal ve Berk 
Akalın Saraybosna 
Açık 2016 Artistik 
Buz Pateni 
Şampiyonası'nda 
kazandırmıştır.

Dünyanın ilk yapay 
buz pisti 1876'da 
Londra'da açılan 
Glaciarium'dur.

için yeni bir çağın başladığından bahsetmiş-
tik. Sonraki süreçte bu sporun gelişimi daha 
da hızlanıyor. Eğitim kitapları basılıyor, kulüp-
ler ve buz pistleri açılıyor. En önemlisi de bu 
dal artistik buz pateni ve sürat pateni olarak 
ikiye ayrılıyor. Artistik buz pateninde çiftler 
hâlinde gösterişli kıyafetler giyilerek buz üze-
rinde dans edilirken zorunlu figürlerin, denge 
kontrolünün, uyumun, zarafetin ölçüldüğü 
yarışmalar yapılıyor. Sporcuların müzik ve 
kostümlerle bütün şovları değerlendirmeye 
tabi tutuluyor. Sürat pateninde ise yarışma-
cılar sportif tulumlar giyiyorlar ve çok dar vi-
rajlara sahip bir pistte çeşitli sayılarda gruplar 
hâlinde birbirlerine ve zamana karşı yarışıyor-
lar. Yarışmalar genellikle açık havada büyük 
pistlerde yapılıyor ve yaralanmaları engelle-
mek için tulumlarının üzerine kask, eldiven, 
diz ve dirseklerine koruyucu pedler giyiyorlar. 
Profesyonel olarak yapılmasının dışında buz 
pateni, hâlâ halka açık alanlarda amatör ola-
rak insanların keyifle vakit geçirdiği bir aktivi-
te olarak yapılabiliyor.

son Haines.  This sport's develop-
ment picked up even more speed 
in the next few years.  Clubs and 
ice rinks were opened, and educa-
tional publications were being de-
veloped.  Above all, this discipline 
is further subdivided into figure 
skating and speed skating.  Fig-
ure skating competitions are held 
while dancing on the ice in pairs 
wearing bright clothing, in which 
obligatory figures, balance control, 
harmony, and grace are judged.  All 
of the athletes' performances with 
music and costumes are graded. 
In speed skating, competitors wear 
sports overalls and race in groups 
of varying sizes against each other 
and the clock on a course with very 
tight bends.  To prevent injuries, 
competitions are normally held 
outside on vast circuits, and com-
petitors wear helmets, gloves, and 
knee and elbow protection over 
their overalls.  Aside from being 
done professionally, ice skating can 
still be done in public places as an 
amateur sport where people can 
have fun. 

ÇAĞLA DEMIRSAL 
BERK AKALIN

•
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Sanat, duyguların ve düşüncelerin söz dışındaki ifade aracıdır. Sanatçı, hüznünü 
veya sevincini eserine nakşeder. Hünerinin yanı sıra hassasiyeti, kafasının karışık-
lığı, kaygısı, umudu, cüretkârlığı ve mütevazılığı da elinden eserine akar. Çizgiler, 
şekiller, renkler ve desenlerin arkasında yaşama dair tecrübeler gizlidir. Geleneksel 
Türk sanat eserleri ise aynaların arkasındaki sırdır. Sanat eserine bakan kişi hem 
eseri hem de kendisini görür. Ahşabın üzerindeki verniktir ki kültürün sandığını ko-
rur. Geleneksel Türk sanatları, İslam öncesi ve İslami dönemde Anadolu'da gelişmiş. 
Bu sanat eserleri halkın gözündeki yaş, gamzesindeki tebessümden doğmuş.

Art is a nonverbal technique of expressing feelings and thoughts. In their work, 
artists embroider their anguish or delight.  Their sensitivity, perplexity, worry, op-
timism, audacity, and modesty, in addition to their brilliance, are reflected in their 
work.  Life's experiences are hidden behind the lines, shapes, colors, and patterns.  
The mystery behind the mirrors is traditional Turkish artwork.  When someone lo-
oks at a work of art, he sees both the work and himself.  The varnish on the wood is 
what protects the culture chest.  Traditional Turkish art flourished in Anatolia during 
the pre-Islamic and Islamic periods. These works of art were inspired by the tears in 
people's eyes and the smiles on their dimples.

•

GELENEKSEL 
TÜRK SANATLARI

EMEĞİN ESTETİKLE BULUŞMASI: 

EFFORT MEETS AESTHETICS: 
TRADITIONAL TURKISH ARTS

Hatice Nur Gülmez

Filateli / Philately
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Vitray olarak da bilinen cam ile süs-
leme sanatının tarihi Roma’ya kadar 
gitmekte. Türkler ise İran üzerinden 
Anadolu’ya getirip geliştirmişler. 
Daha çok geometrik desenlerin hâ-
kim olduğu vitray sanatında çiçek 
motifleri ve insan figürleri de res-
medilmiş. Işığın renkli cam parça-
ları üzerinde oyun oynamasına izin 
verilmiş. Doğal ışığın renkli camlarla 
buluşmasıyla mekânlar estetik bir 
atmosfere kavuşturulmuş. Bu sana-
tın başarılı çalışmalarını Süleymaniye 
Camii, Topkapı Sarayı ve Haydarpaşa 
Garı’nda görmek mümkün.

Ebru, kâğıt sanatlarından biridir. 
Ama sanatçı eserini kâğıda değil 
suya çizer. Hislerinin aksini kâğıtla 
sudan çeker. Ebruda kitre ve hayvan-
sal öd gibi özel malzemelerin yanı 
sıra boya, fırça, tarak, tel çubuk ve 
tekne gibi temel malzemeler kulla-
nılır. Kitre suyu yoğunlaştıran bitki-
sel bir malzeme iken boyaların kitre 
üzerinde açılmasını sağlayan öd hay-
vanların safra kesesinden elde edilir. 
Ebrunun akkase, battal, bülbül yuva-
sı, çiçekli, çift, dalgalı, gel - git, hafif, 
hatip, kaplan gözü, kumlu ve kılçıklı, 
serpme, şal, taraklı ve zemin gibi bir-
çok çeşidi vardır.

The art of decorating with glass, often 
known as stained glass, has a long history 
dating back to Rome.  The Turks, on the 
other hand, developed it after bringing it 
to Anatolia from Iran.  Floral motifs and 
human figures can also be found in stai-
ned glass art, which is dominated by geo-
metric patterns.  The colored glass pieces 
are allowed to interact with the light. The 
confluence of natural light and colorful 
glass creates an appealing mood in the 
spaces.  Süleymaniye Mosque, Topkapi 
Palace, and Haydarpaşa Train Station are 
examples of successful works of this art.

Ebru is a type of paper art.  However, ar-
tists do their work on water rather than 
paper.  With paper, they extract the polar 
opposite of their emotions from the wa-
ter.  Basic materials such as paint, brus-
hes, combs, wire rods, and boats, as well 
as unique materials such as tragacanth 
and animal gall, are utilized in ebru. Whi-
le kitre (a kind of herbal gum) is a vege-
table that condenses water, the bile that 
causes the dyes to open on kitre is taken 
from an animal's gallbladder.  Ebru has 
several patterns such as akkase, battal, 
çiçekli, çift, dalgali, gel - git, hafif, hatip, 
kaplan gözü, kumlu and kılçıklı, serpme, 
şal, taraklı and zemin.

Calligraphy is the union of writing and art.  
Despite being scattered across a large 
geographical area; each civilization's line 

Hat, yazının sanatla buluşmasıdır. 
Geniş bir coğrafyaya yayılsa da her 
medeniyetin hattı özgündür. Ahar-
lı kâğıt, mürekkep, kalemtıraş, lika, 
hokka ve mühre hat sanatının icra-
sında kullanılan malzemelerdir.

Çinicilikte toprak şekillendirildikten 
sonra ateşle buluşturulur. Boyalarla 
süslemeler yapıldıktan sonra ikinci 
bir pişirme işlemi olan perdah yapılır. 
Osmanlı döneminde desen açısın-
dan zenginleştirilen çinicilikte İznik, 
merkez hâline gelmiş. Tarihi Uygur-
lara kadar uzanan bu sanat, başta 
Anadolu Selçukluları ve Osmanlı iç 
ve dış mimarilerinde dekor olarak 
uygulanmış. Karatay Medresesi, Bur-
sa Yeşil Camii, Bursa Muradiye Camii, 
Edirne Muradiye Camii ve Çinili Köşk 
bu sanata ev sahipliği yapmakta.

Dokumacılık, Orta Asya’dan beri 
Türklerle birlikte konup göçmüş. 
Sabrın ilmek ilmek işlendiği bu sa-
natta her motif farklı bir anlam taşır. 
Duygular, temenniler, inanış ve dinî 
değerler, medeni hâl ve toplumsal 
statü bu motiflerle ifade edilir.

Geleneksel Türk sanatları, Anado-
lu’ya ve Türk sanat tarihine çalınmış 
bir maya olup bu sanatları alımlayan 
öznelerin farklı yorumlamalar yapa-
rak kendinden bir şeyler bulmasını 
sağlar. Bu sanatlar, sanatçılarımızın 
emeği ve gözünün nurudur. Bu bi-
linçle geleneksel Türk sanatlarını bir 
sanatçı edasıyla pullarımıza işliyor, 
sanatların nabzını mütevazı tablola-
rımızla tutmaya çalışıyoruz.

is distinct.  The materials used in callig-
raphy are sized paper, ink, sharpener, lika 
(a piece of raw silk), inkwell, and decoy. 

After shaping the clay, it is mixed with 
fire in the tile production process.  After 
the paint decorations are completed, a 
second cooking procedure is performed, 
followed by polishing.  During the Otto-
man period, Iznik became a hub for tile 
manufacture, which was enriched in ter-
ms of patterns.  This art, which dates to 
the Uyghurs, was used as adornment th-
roughout the Anatolian Seljuks’ and Ot-
tomans' interior and exterior structures.  
This art may be found in Karatay Madra-
sa, Bursa Green Mosque, Bursa Muradiye 
Mosque, Edirne Muradiye Mosque, and 
Tiled Pavilion.

Weaving has been carried by Turks since 
Central Asia. In this art, where patience 
is worked loop by loop, each motif has 
a different significance.  These motifs 
communicate emotions, wishes, beliefs, 
religious values, as well as marital status, 
and social standing. 

Traditional Turkish arts are a leaven sto-
len from Anatolia and Turkish art history 
that allows those who receive them to 
discover something about themselves 
by interpreting them differently.  These 
works are the result of our artists' hard 
work devotion. With this understanding, 
as artists, we embroider historic Turkish 
art on our stamps and aim to keep the 
pulse of the arts alive with our humble 
drawings.
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Hatice Nur Gülmez

THE REFLECTION OF  
THE LIGHT BY CRYSTAL:  

CHANDELIERS

IŞIĞIN KRİSTALE YANSIMASI: 

AVIZELER

•

Aydınlatma tasarımının imzası olan avizeler hemen hemen her yerde kar-
şımıza çıkıyor. Tarihi oldukça eskilere dayanan avizeler, yüzyıllar boyunca 
gelişti, yeniden tasarlandı ve tüm dünyaya yayıldı. Mumlardan elektrikli 
ampullere evrilirken avizeler estetiği ve teknolojiyi birleştiren muhteşem 
bir aydınlatma parçası olarak insanların olduğu mekânları aydınlatmaya 
devam ediyor. 

Chandeliers, the lighting design’s hallmark, may be found practically everywhere.  
Chandeliers, which date back to antiquity, have evolved, been modified, and 
spread throughout the world over the years.  Chandeliers, which have evolved 
from candles to electric light bulbs, continue to brighten public areas as a 
wonderful piece of lighting that combines beauty and technology.  

89OCAK / JANUARY
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MUMLARDAN ELEKTRIKLI  
AMPULLERE

Avize kelimesinin anlamı asılan şey 
olup dilimize Farsça asmak anlamına 
gelen avihten fiilinden geçmiş. Batı 
dillerinde ise mum anlamına gelen 
candle kelimesinden türetilen chan-
delier -basitçe mumluk diyebileceği-
miz- kelimesi kullanılmakta. Buradan 
da anlaşılacağı üzere ilk avizelerde 
mum kullanılmış. Daha geniş bir ala-
nı gölgesiz bir şekilde aydınlatmak 
amaçlanmış. İlk avizelerin 11. yüzyılda 
Anglosakson kiliselerinde kullanıldığı 
biliniyor. Tabii elektrik teknolojisinin 
henüz gelişmediği bu yüzyılda aydın-
latma aracı olarak mumlar kullanılıyor. 
Daha iyi bir aydınlatma elde etmek 
için birkaç kat çemberden oluşan 
avizeler tasarlanmış. Fakat mumla-
rın birbirlerini eriteceği düşünülerek 
şamdanlar gibi çok kollu modeller ge-
liştirilmiş. Avizelerde elektrik kullanıl-
maya başlansa da ampullere mum ve 
mum alevi şekilleri verilmiş. Böylece 
avizelerin bünyesindeki antik atmos-
fer korunmak istenmiş.

FROM CANDLES TO LIGHT BULBS

The word chandelier means "thing to 
hang," and our language is derives from 
the Persian verb avihten, which means 
"to hang."  The word chandelier - which 
we can simply call a candle holder - is 
used in Western languages, and it is 
derived from the word candle. As may 
be deduced from this, candles were 
employed in the early chandeliers.  It 
is intended to illuminate a larger area 
without creating shadows.  Chandeliers 
were initially employed in Anglo-Saxon 
churches in the 11th century, according 
to historical records.  Obviously, in this 
century, where electrical technology has 
not yet developed, candles are utilized 
as a source of illumination. Chandeliers 
made of numerous layers of circles were 
meant to provide superior illumination.  
However, because the candles would 
burn together, multi-armed forms such 
as candlesticks have been devised.  De-
spite the fact that electricity was first 
utilized in chandeliers, the lamps were 
shaped like candles and candle flames.  
As a result, the chandeliers’ antique feel 
was attempted to be preserved.

GÖZ DOLDURAN IŞILTI:  
KRISTAL AVIZELER

Aydınlatma ihtiyacının karşılanma-
sından sonra avizeler ışık kaynağı 
olmanın yanı sıra şatafat kaynağı 
da olmuş. O günün Bohemya’sı 
olan bugünkü Çek Cumhuriyeti ve 
Venedik avize üreticilerinin önde 
gelenleriymiş. Kristalden yapılan 
avizelerle ışığın kırılma ve yansıma-
sının göz alıcı boyutlara ulaşması 
sağlanmış. Böylesine hem yükte 
hem pahada ağır avizeler; Topkapı, 
Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayla-
rının dekorasyonunda hükümran-
lık sürmekte. Bu görkemli kristal 
avizelerden biri Dolmabahçe Sa-
rayı’ndaki Muayede Salonu’ndadır. 
664 mumluğu olup 4,5 ton ağırlı-
ğındaki bu avize İngiltere’den İstan-
bul’a 67 sandıkla getirilmiş. Montajı 

Türk kristalinden 
yapılan avizeler 
çoğunlukla elle 
kesilir ve stilleri 
yüzyıllar öncesine 
dayanır.
Chandeliers made of 
Turkish crystal are mostly 
hand-cut and have a 
centuries-old style. 

DAZZLING SPARKLE:  
CRYSTAL CHANDELIERS

Chandeliers, after meeting lighting 
requirements, became a source of 
luxury as well as a source of light.  
The Czech Republic and Venice, for-
merly known as Bohemia, were the 
biggest chandelier manufacturers 
at the time.  The refraction and re-
flection of light reach eye-catching 
dimensions with crystal chande-
liers.  Such heavy chandeliers, both 
in weight and cost, dominate the 
decoration of Topkapı, Dolmabahçe, 
and Beylerbeyi palaces. One of these 
exquisite crystal chandeliers can be 
seen at Dolmabahçe Palace's Exam-
ination Hall. This chandelier, weigh-
ing 4.5 tons and including 664 can-
dle holders, was transported from 
England to İstanbul in 67 chests. It 
was pieced up in two months by two 
English masters.  Initially, coal gas 
was used, then electricity was intro-
duced in 1912.   This style of chan-
delier has also been used to adorn 
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İngiltere’den gelen iki usta ile 2 
ayda yapılmış. İlk zamanlar hava-
gazı kullanılmış, 1912’ de elektriğe 
geçilmiş. Bu tür avizeler Ayasofya 
ve Süleymaniye Camii'lerinin de 
süsü olmuş. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurul Salonu’ndaki 
16 avize de oldukça manidar. Bu 
16 avize tarihte kurulan 16 Türk 
devletini simgelemektedir. 

STATÜ GÖSTERGESI OLARAK 
AVIZE   

Temsiliyet değeri de olan avizeler 
zenginlik ve yüksek statü göster-
gesiydi. Sanayi Devrimi’nin ge-
tirmiş olduğu makineleşmeyle 
avize üretim hızı arttı ve maliyeti 
azaldı. Böylece daha düşük gelirli 
olan orta sınıf da sosyoekonomik 
durumunu avize ile gösterebilir 
hâle geldi. Günümüzde ise avi-
zeler klasik ve modern olmak 
üzere çeşitlenmekte. Ama genel 
tercihin vintage da denilen kla-
sikleşmiş avizelerden yana oldu-
ğu söylenebilir. Belki de modern 
dünyanın gecelerinin nostaljik 
kristal avizelerle aydınlatılmak is-
tenmesindendir.

SADECE CAM DEĞIL

Kristal avizeler de camdan imal 
ediliyor ama günlük yaşamda 
kullandığımız cam eşyalar gibi 
değil. Avize kristali cam parçala-
rının silika kumu, kurşun ve sıcak 
külün yüksek sıcaklıkta eritilme-
siyle elde ediliyor. Bu malzemele-
rin karışımından sonra ışığı daha 
iyi yansıtabilmesi için kurşun ok-
sit ekleniyor. İşte bu kristal avi-
zelerin en bilindikleri Swarovski, 
Fas, Spectra, Çin, İtalyan ve Türk 
kristalleridir. Türk kristalleri ço-
ğunlukla el kesimidir ve geçmiş-
ten izler taşır. Dolayısıyla sadece 
ışığı değil, Türk estetik tarihini de 
yansıtıyor.

the Hagia Sophia and Süleymani-
ye Mosques. The 16 chandeliers 
in the Turkish Grand National 
Assembly's General Assembly 
Hall are also noteworthy.  These 
16 chandeliers represent the 16 
Turkish states that have existed 
throughout history.  

CHANDELIER,  
AS A STATUS INDICATOR   

Chandeliers, which had a symbol-
ic meaning as well, were a symbol 
of affluence and great status.  The 
mechanization brought about by 
the Industrial Revolution boosted 
the speed of manufacturing while 
decreasing the cost of chandeliers.  
As a result, the lower-income mid-
dle class could now display their 
socioeconomic standing with a 
chandelier.  Chandeliers are now 
available in both traditional and 
modern styles.  However, it can 
be stated that the general pref-
erence is for classical chandeliers, 
often known as vintage chande-
liers.  Perhaps it is because the 
current world's nights are desired 
to be illuminated by nostalgic 
crystal chandeliers.

MORE THAN JUST A GLASS

Crystal chandeliers are formed 
of glass, but not in the same way 
that we use glass in our daily lives.  
Chandelier crystal glass is made 
by melting silica sand, lead, and 
hot ash at high temperatures.  
Lead oxide is added after the mix-
ing of these materials to improve 
light reflection.  Swarovski, Moroc-
can, Spectra, Chinese, Italian, and 
Turkish crystal chandeliers are the 
most well-known.  Turkish crystals 
are generally hand-cut and bear 
historical traces.  As a result, it re-
flects not only the light but also 
the artistic heritage of Türkiye.  

Dolmabahçe 
Sarayı’nın Muayede 
Salonu’ndaki bu 
görkemli kristal 
avize, 1852 yılında 
Sultan Abdülmecid 
tarafından 
İngiltere’ye sipariş 
edilmiştir. 

Sultan Abdülmecid 
ordered this exquisite 
crystal chandelier at the 
Dolmabahçe Palace's 
Examination Hall to 
England in 1852.  

The chandeliers 
adorning the Hagia 
Sophia Mosque attract 
the attention of visitors.

Ayasofya Camii'ni 
süsleyen avizeler 
ziyaretçilerin ilgisini 
çekmektedir.

•
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YAPILIŞI: YAPILIŞI:

INSTRUCTION: INSTRUCTION:

MALZEMELER MALZEMELER

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Pirinçleri yaklaşık 15 dakika ılık suda 
bekletelim. Pilav için zeytinyağı ve te-
reyağını tencereye alalım. Tereyağı eri-
dikten sonra çam fıstıklarını tencereye 
ekleyip pembeleşinceye kadar kavura-
lım. Havuçları julyen doğrayıp tencere-
ye ilave edelim ve 2-3 dakika kavuralım. 
Ilık suda beklettiğimiz pirinçleri yıkayıp 
süzdükten sonra tencereye ekleyelim. 
Tenceredeki malzemelerimizi biraz 
daha kavurmaya devam edelim. Ka-
buklarından ayırdığımız kestaneleri ve 
kuş üzümünü tencereye alıp üzerine 
karabiber, yenibahar ve tuz ilave edip 
karıştıralım. Sıcak suyu ekleyip iyice ka-
rıştıralım ve pilav suyunu çekene kadar 
kapağı kapalı bir şekilde pişirelim. Pila-
vımız suyunu çektikten sonra tencereyi 
ocaktan alalım ve kapağın altına kâğıt 
havlu yerleştirerek 15 dakika dinlendi-
relim. Dinlenen pilavı yavaşça karıştıra-
rak servis edelim. Afiyet olsun.

1 litre suyu geniş bir kaba dolduralım ve 
üzerine yarım limonun suyunu sıkalım. 
Ayvaları ortadan ikiye kestikten sonra ka-
buklarını soyalım. Ardından çekirdekleri 
ayıklayıp orta kısmını oyalım. Ayırdığımız 
çekirdekleri daha sonra kullanmak üzere 
biriktirelim. Kabuklarını soyduğumuz ay-
vaları kararmamaları için limonlu suyun 
olduğu kapta bekletelim. Ayvaları kesip te-
mizledikten sonra içleri yukarı bakacak şe-
kilde pişireceğimiz kaba alalım. Ayırdığımız 
çekirdekleri ve karanfilleri ayvaların ortala-
rına ve aralarına serpiştirdikten sonra bir 
adet çubuk tarçını tencerenin içine ilave 
edelim. Her bir ayvanın üzerine ve etrafına 
bir kahve fincanı kadar toz şeker dökelim. 
Ardından yarım su bardağı suyu ekleyip 
tencerenin kapağını kapatalım. Orta ateşte 
kaynamaya bırakalım. Su kaynayana kadar 
orta ateşte, sonra ise kısık ateşte yaklaşık 
bir saat pişirelim. Pişen ayvaları tencereden 
alıp soğumaya bırakalım. Soğuyan ayvala-
rın üzerine kaymak ve Antep fıstığı ekleyip 
servis edelim. Afiyet olsun.

Let the rice soak in warm water for 
about 15 minutes. Put the olive oil and 
butter in the pan for the pilaf. Add the 
pine nuts to the pan after the butter 
melts and fry until they turn pink. Chop 
the carrots julienne, add them to the 
pot and fry for 2-3 minutes. After rins-
ing and draining the rice that is kept in 
warm water and add it to the pot. Con-
tinue to fry the ingredients in the pot 
for a few more minutes. Take the chest-
nuts and zante currants that are peeled 
in a saucepan, add black pepper, all-
spice, and salt, and mix. Add hot water, 
stir well, and let it cook, covered until 
the rice absorbs the water. After the rice 
absorbed water, remove the pot from 
the stove and let it rest for 15 minutes 
by placing a paper towel under the lid. 
Serve the rested rice by stirring it slowly. 
Bon appétit.

Fill 1 liter of water in a large bowl and 
squeeze the juice of half a lemon. Cut 
the quinces in half, then peel them. 
Then remove the seeds and carve the 
middle part. Save the separated seeds 
for later use. Keep the peeled quince in 
a bowl of lemon water to prevent them 
from turning black. After cutting and 
cleaning the quinces, place them in a 
pot to be cooked with their insides fac-
ing up. Add a cinnamon stick to the pot 
after sprinkling the separated seeds and 
cloves into the middle and between the 
quinces. Pour a coffee cup of granulated 
sugar on and around each quince. Then 
add half a glass of water and close the lid 
of the pot. Let it boil over medium heat.
Cook it on medium heat until the water 
boils, and then on low heat for about 
an hour. Let the cooked quinces cool 
down at room temperature. Add clot-
ted cream and pistachio on the cooled 
quinces and serve. Bon appétit.

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı 

1 adet havuç

1 yemek kaşığı çam fıstığı 

1,5 su bardağı pirinç 

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Yaklaşık 25 adet pişmiş ve 
soyulmuş kestane 

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı yenibahar 

3 su bardağı sıcak su 

Tuz 

2 tablespoons of olive oil
1 tablespoon of butter 
1 carrot
1 tablespoon of pine nuts 
1 1/2 cups of rice 
1 tablespoon of zante currant 
About 25 cooked and peeled 
chestnuts 
1 teaspoon of black pepper
1/2 tsp of allspice 
3 cups of hot water 
Salt

3 adet ayva 

6 Türk kahvesi fincanı toz 
şeker

1 adet çubuk tarçın

10-12 adet karanfil 

Yarım su bardağı su 

HAZIRLIK AŞAMASI İÇİN

1 litre su

Yarım limon 

ÜZERİ İÇİN 

Kaymak, Antep fıstığı 

3 quinces 

6 Turkish coffee  
cups of granulated sugar

1 cinnamon stick

10-12 cloves 

1 cup of water   

FOR THE  
PREPARATION STAGE

1 liters of water 

1/2 lemon 

FOR THE TOP 

Clotted cream,  Pistachios 

KESTANELİ 
PİLAV

KAYMAKLI 
AYVA TATLISI

CHESTNUT RICE CANDIED QUINCE 
DESSERT

OCAK / JANUARY



BULMACA
CROSSWORD

Resimdeki
İstanbul'da

yer alan
tarihi çarşı

Zeytin
küspesi

Romanya’nın
plakası

Babanın
annesi Hint kamışı Küçük saray,

köşk

Katar’ın
başkenti

Aşağı yukarı

Hac sırasında
kurban

kesilen yer
On kişilik

asker birliği
Yüksek

makama
sunulan
dilekçe

Bitkilerde
üreme organı

Beden yapısı

Çocuk dilinde
su

Megabyte
(kısa)

Derinliği az
olan kap

Klasik çağ
öncesi eser

Moğolis-
tan'ın

başkenti

İhsas

Bozulma

Göç eşyası,
ev eşyası

Mersin
kebabı

Eski
çağlardan
kalma eser

Bitkisel İtalya’da bir
kent

Seciye

Zaviye

Sodyum
simgesi

Metal
olmayan

Evren

Annenin
annesi

Şırnak'ın bir
ilçesi

Ant

Gidiş

İstenç

Saygınlık

Geleceği
görmek için
yapılanlar

Yatay Cömert

Çabucak
Özen

Kişi

Böcekleri
örten sert

doku

Her hâlde

Pasifik
Okyanu-

su’nda ada

İstanbul
Ticaret Odası

(kısa)

Başarısız Görülmemiş
şey

Litvanya
plakası

Süpürge otu

Acaba

Ata binen
kimse

Yol

Işık

Çiçek demeti

İyi etme işi,
sağaltım

1

2

3

4

5

6

7

KAPALIÇARŞI

1 2 3 4 5 6 7

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

K P B B K D M
A R İ Z A A N A T O M İ

S P O R B U M S A H A N
A İ M A B A R H A N A

U L A N B A T U R M G
I R A N A K A İ N A T

A Ç I A N N E A N N E O
A Z İ M E T İ T İ B A R

İ R A D E U F K İ A H İ
Ş İ T İ N A K İ T İ N

H I Z L A İ L L A İ T O
A L T

R A T E A
C R A H

B İ N İ C İ
B U K E T

T E R A P İ

1

2

3

4

5

6

7

P T T U E T S

9 1 7
7 3 9 8

3 9
1 4 3

8 1 7
6 3 1

7 6
4 2 9 1
2 8 4

6 2 5 4 1
4 6 9 5 2

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

2 9 1 5 8

6 4 5
8 5 2 3 4

9 8 6
3 4

8 5
7 9

6 7 9
3 7 6 5 2

1 3 9

3 7 8 1 9
8 1 7 3 5

9
9 4 5 7

6 4 8 9
6

5 6 4 2 8
9 3 1 2 4

8 3 4
6 2 5 8
5 1 9

3 5
7 1

2 8
8 4 3

4 7 5 2
3 2 1

7 3 1 5
5 4 3

9 5
8 4 1 3

4 6 7
6 7 2 4

3 5
3 5 9

5 6 2 8

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

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

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

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

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

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