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The ‘Natural History’ notebook which I found in one of the 
drawers, has become that particular object for me to serve as 

a means to convey ideas that had been crossing my mind for a 
long time…

This notebook included Firdevs2 Hanım’s notes and drawings, 
and was held by her in 1942 when she was an 7tʰ grader.

Firstly, believing in its archival value, I made an extensive 
research on the subject. Later on, within the frame of a new 
perspective on animal-human being relationships, also taking 
into consideration the contemporary status of all species, I 
wanted to address the losses occurring in the eco-system that is 
composed of several elements.

What could be the efficiency of an educational system which 
was aiming to reconstruct the future of girls by means of 
Natural History lessons instructed in the first years of the 
Republic, under the impact of the historical circumstances of the 
Second World War? How much time and what kind of favorable 
conditions the people of the country would need to acquire 
modernist and open-minded perspectives, as well as universal 
knowledge? I am pleased to share my work with you which I 
believe puts forward many questions as such in this respect and 
thereby tries to bring the past into the present.

¹ The Shape of Water  

² Firdevs: 1: heaven 2: meaning orchard, garden in Persian: faradis, Greek: paradesisas, 
paradise, Pahlavi: derived from the words pairi – dueza, it is thought to have origins in 
Pahlavi. 
Firdevs (my aunt) after her school years, for a long time does not use this name and 
continues her life with her second name, Hayriye. Long afterwards, she puts the name 
‘Firdevs’ back again on her doorbell.

« Time is but a river flowing from our past. » 1

Gonca Sezer
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Çekmecelerin içinde bulduğum ‘Tabiat Bilgisi’ başlıklı defter, 
uzun zamandır aklımda olanları bir projeye dökmeme aracı 

olan nesneydi...

Bu defter, Firdevs2 Hanım’ın 1942 yılında orta ikinci sınıfta 
Tabiat Bilgisi dersinde tuttuğu notları ve çizimleri içeriyordu.

Öncelikle arşivsel değeri olduğuna inandığım için, bu konuda 
kapsamlı bir araştırma yaptım. Sonrasında ise, çeşitli unsurların 
bir araya gelmesiyle oluşan eko–sistem içindeki kayıpları, 
hayvan-insan ilişkilerine yeni bir bakış çerçevesinde, cinslerin 
günümüzdeki durumlarını da göz önünde bulundurarak ele 
aldım.

Cumhuriyetin ilk yıllarında öğretilen bir ders (Tabiat Bilgisi) 
aracılığıyla kız çocuklarının geleceğini hedefleyen bir eğitimin, 
ülkede II. Dünya savaşının etkisi altında ne derece uygulandığı, 
böylesi bir tarihsel kesitte, yenilikçi ve dünyaya açık görüşlerin, 
evrensel bilgilerin insanımıza kazandırılması için ne kadar 
zamana ve ne tür elverişli koşullara ihtiyaç duyulduğuna 
dair pek çok soruyu izleyiciye, dolayısıyla günümüze taşıyan 
çalışmamı sizlerle paylaştığım için çok memnunum.

¹ The Shape of Water  

² Firdevs: 1: cennet  2: bostan bahçe anlamında Farsça: faradis, grekçe: paradesisas, 
paradise, Pehlevice: pairi – dueza kelimelerinden türetilmiş, ilk olarak Pehlevice’den 
günümüze geldiği düşünülmektedir.
Firdevs (teyzem), okul yıllarından sonra, uzun bir süre ismini kullanmayıp, hayatına 
diğer adı olan Hayriye ile devam eder. Sonrasında ise yeniden apartman dairesinin ziline 
‘Firdevs’ adını yazdırır.

« Zaman sadece geçmişimizden akan bir nehirdir. » 1

Gonca Sezer
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Kubat was born in 1968, in Malatya/
Turkey. She graduated from the 

Painting Department of Mimar Sinan 
Fine Arts University in 1989. She 

studied in Practical Engraving Ateliers 
(during workshops she took and 

gave, she specialized on engraving). 
Kubat held several solo exhibitions 

and also participated in many group 
exhibitions in Turkey and abroad. 

The artist is frequently interested in 
exhibiting her pieces under different 

conceptual contexts and experimental 
practices. She continues to live and 

work independently in Istanbul.
www.raziyekubat.com

¹ TN: Play on words: the Turkish words kuyruk (tail), buyruk (command) and buruk 
(bittersweet)rhyme with each other.

Raziye Kubat / Kadıköy, 20 February 2018

I was a firsthand witness to the long search of dear Gonca for 
an exhibition venue as she was deliriously hopping hither 

and thither like a cat stepped on its tail. When she eventually 
found the venue of her desire, she asked me to put down a few 
words for her. The first sentence that occurred to my mind 
was: “Nobody reads exhibition catalogues and texts anymore.” 
Our sentences ornamented with beautiful words seem like an 
odd caricature at the side of the works. Not to mention our 
stereotype prologues.

Gonca with some homecoming desire, willing to forgive and 
give her blessings, has knocked on the door of her aunt Firdevs 
instead of her late parents. Her stories are in bits and pieces, 
her charming animals are quite graceful and cheerful on paper, 
though not as much in nature. Firdevs’ niece has embraced with 
great pleasure and enthusiasm the “Natural History” notebook 
of her aunt, as if it were a symbol of her family tree. A notebook 
from her aunt’s secondary school years dating back to the first 
years of the Republic when girls were sent to school to be raised 
as ideal wives.

The show ‘A Matter of Tail’ is in fact, to the core “A Matter 
of Tail”. As the whole country, we are still a secondary school 
student, stuck in the harbinger of our education system… 
Firdevs too, wanted to attend high school and to become a 
nurse, yet life gave her “a good husband” instead.

If there is such a thing as a tailed poem, why not speak of a 
tailed exhibition? A show dealing with ‘the tail’ and its ‘own 
tail’. Wild spirited Gonca, tripping over the tail, has experienced 
a truly intense confrontation process in every sense, and she has 
chosen her matter from among many parables. I for myself am 
happy to see my friend grab from its tail and pull out from the 
hole or should we say from the place it was hiding, that ‘matter 
of tail’ she has physically and spiritually surrendered herself to 
after so many years. That suits fine. The matter is the tail, our 
tail, the command in education, the balance in animals, in planes 
as well, tail, command, bittersweet. 1
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Kubat 1968 yılında Malatya’da 
doğdu. 1989 yılında Mimar Sinan 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü’nden mezun oldu. 
Uygulama Gravür Atölyelerinde 

çalıştı. Aldığı ve verdiği atölyeler 
vesilesiyle gravür üzerine uzmanlaştı. 
Kubat yurt içi ve yurt dışında birçok 
kişisel sergi açtı ve grup sergilerinde 

yer aldı. Sanatçı çoğunlukla 
yapıtlarını farklı kavramsal bağlamlar 

ve deneysel pratikler çerçevesinde 
sergilemektedir. Yaşamını ve 

bağımsız çalışmalarını İstanbul’da 
sürdürmektedir. 

www.raziyekubat.com

Sevgili Gonca’nın uzun vakitler sergi mekanı arayışını, 
kuyruğuna basılmış kedi gibi sıçrayışlarını ve hezeyanlarına 

birinci elden tanık oldum. Nihayet muradı olan mekana 
kavuştuktan sonra benden bir iki cümle yazmamı rica ettiğinde, 
içimden geçen cümle şuydu: “Sergiler için yazılanları ve 
katalogları kimseler okumuyor artık.” Güzellemelerle dolu 
cümlelerimiz, işlerin yanında tuhaf bir karikatür olarak kalıyor. 
Hele şablon girizgahlarımız.

Gonca yuvaya dönmek ve helalleşmek isterken, artık dünyada 
olmayan anne babasının değil de, Firdevs teyzesinin kapısını 
çalmış. Hikayeler bölük bölük, hayvanlar edalı, doğada olmasa 
bile kağıt üzerinde neşeli, pek vakur. Firdevs’in yeğeni, 
teyzesinin cumhuriyetin ilk yıllarında ideal bir eş olarak 
yetiştirilmek üzere devam ettiği ortaokul yıllarından “Tabiat 
Bilgisi” defterini, geçmişinin soyağacı emaresi gibi büyük bir 
keyif ve coşkuyla kucaklamış.   

‘Kuyruk Meselesi’ sergisi, her şeyi ile “Kuyruk Meselesi”. Ülke 
olarak eğitim sistemimizin nişanesi olan ortaokuldayız hala... 
Firdevs de istemiş liseye gitmeyi, hemşire olmayı ama hayat ona 
“iyi bir eş” sunmuş. 

Kuyruklu şiir olur da, kuyruklu sergi olmaz mı? Kuyruğu ve 
kuyruğunu mesele yapan sergi. Yabanıl ruh Gonca, kuyruğa 
takıldı, her anlamda yoğun bir süreç ve hesaplaşma yaşadı, 
mesellerden mesel seçti. Ben mesut oldum arkadaşımın uzun 
yıllar sonra bedenen ve ruhen kendini bıraktığı ‘kuyruk 
meselesi’nin kuyruğunu çekip çıkarttığı için delikten veya ne 
bileyim gizlendiği yerden desek? O da olur. Mesele kuyruk, 
kuyruğumuz eğitimde buyruk, hayvanlarda denge, uçaklarda da 
kuyruk, buyruk, buruk…

Raziye Kubat / Kadıköy, 20 Şubat 2018
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Firdevs 
and 
Hayriye

Travelling with the metro from Osmanbey to 4. Levent, I try 
to imagine the former state of the aboveground. There were 

plane trees for sure, but probably also fagus, maple, chestnut 
and oak trees. As I moved to Istanbul in the beginning of 
the 90s, the Belgrad Forest was really familiar to me. In fact, 
collecting chestnut and fagus acorns in the forest, I used to feel 
like going back to my childhood in Germany. Later I learned 
from my Istanbulite friends that many children experienced 
their first figurative practices by drawing still life pictures of 
the berries spread all over the woods.

Together with Gonca we are ringing the bell of her aunt’s 
house located in a housing estate surrounded with gardens. 
Miss Firdevs is having difficulty in walking after an accident 
she has had at home. When we, her guests, arrive, she decides 
to do without her helper but she does not give up welcoming 
us Elegant, she looks just like a real Istanbul lady. We take our 
places in her balcony and a plum tree accompanies us with its 
shade, offering us with an intense green panorama.

For a couple of hours, together with my apprentice Sena, we 
record the chat of Gonca and Miss Firdevs on a camera. In the 
video, sometimes our whispers can be heard. I deliberately 
want them to remain. For a long time, Gonca has searched for 
a means to trace the different lives of her ancestors. When 
she came across the drawings made by her aunt in Natural 
History lessons, she finally has discovered the starting point 
she needed. We are as well, in all our presence and with our 
whispers, a part of this search now.

Miss Firdevs, while going through her notebook, gets carried 
away by the past. More than the bird, the crocodile she 
has drawn skillfully with a pen, she remembers her young 
teacher and her disabled arm. As a student in Cağaloğlu Girls’ 
Vocational School she must have been so meticulous with her 
lines and drawings, that the old lady’s vivid voice is still full of 
love and respect when she tells about those lessons.

Firdevs and her school friend Lamia, were two of the first 
students of the young Republic back then. In a photograph, the 
two outstandingly beautiful young girls wearing stylish dresses 
and shoes can be seen. Lamia is wearing sunglasses, perfectly 
cheerful and self-confident, almost with hopping steps both 
girls are approaching the camera. At the back of the photograph 
there is a writing, Veli Efendi. We giggle and ask each other 
‘who might this efendi be?’ Miss Firdevs is really delighted 

Cağaloğlu Girl’s School 
No: 194, 7tʰ grade

1942, Firdevs Tarımtay
Cağaloğlu Kız Okulu
No:194, Orta 2- D
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Firdevs 
ve 
Hayriye

Osmanbey’den Dördüncü 4. Levent’e metro ile giderken, 
yolculukta yeraltından geçtiğim alanın eski halini hayal 

ediyorum. Çınar ağaçları vardı mutlaka, ama muhtemelen 
kayın, akçaağaç, kestane ve meşe de bulunuyordu. 90’lı yıllarda 
İstanbul’a taşındığımda, Belgrad Ormanı bana hiç yabancı 
gelmiyordu. Hatta kestane ve kayın palamudu toplarken kendimi 
Almanya’daki çocukluğuma geri dönmüş gibi hissederdim. 
Çocukların ormanın her yanında bulunan orman meyvelerinden 
ilk figüratif resim denemelerini yaptıklarını daha sonra 
İstanbullu arkadaşlarımdan öğrendim. 

Gonca ile, bahçeli bir sitede bulunan teyzesinin evinin zilini 
çalıyoruz. Firdevs Hanım, geçirdiği bir ev kazasından sonra 
zor yürüyor. Misafirler, yani bizler gelince yardımcısından 
vazgeçiyor ama bizi karşılamaktan vazgeçmiyor. Zarif, tam bir 
İstanbul hanımefendisi gibi. Balkonunda oturuyoruz, bir erik 
ağacı bize yemyeşil bir manzara sunarak gölgesiyle eşlik ediyor. 

Bir iki saat boyunca Gonca ve Firdevs Hanım’ın söyleşmesini 
kamerayla kaydediyoruz, stajyerim Sena ile birlikte.  Çektiğimiz 
videoda, bazı yerlerde fısıltımız duyuluyor. Özellikle kalmasını 
istiyorum. Gonca uzun zaman boyunca kuşaklarının farklı 
yaşantılarının izlerini sürmek için bir araç aramış. Teyzesinin 
Tabiat Bilgisi derslerindeki çizimlerine rastlayınca, ihtiyacı 
olan hareket noktasını bulmuş. Biz de şu anda varlığımızla bu 
arayışın artık bir parçasıyız, fısıltımızla birlikte. 

Kendi not defterini karıştırırken Firdevs Hanım, geçmiş 
zamana dalıyor. Mürekkeple ustaca çizmiş olduğu kuş, timsah, 
bitkilerden çok, kolu sakat olan genç hocasını hatırlıyor. 
Cağaloğlu Kız Meslek Okulu’nda öğrenciyken, çizgilerine çok 
özen göstermiş olmalı ki, yaşlı kadının sesi hala o dersleri 
anlatırken sevgi ve saygı dolu.  

Genç cumhuriyetin ilk kız öğrencilerindendi Firdevs ve okul 
arkadaşı Lamia.  Bir fotoğrafta, şık kıyafet ve ayakkabılarıyla 
iki dünya güzeli genç kız görülüyor. Lamia güneş gözlüğü 
takmış, neşeleri ve özgüvenleri tam vaziyette, zıplayan adımlarla 
kameraya doğru yürüyorlar ikisi. Fotoğrafın arka tarafında 
Veli Efendi yazıyor. Biz gülümsüyoruz, ‘bu efendi de kimmiş 
acaba?’ diye. Firdevs Hanım çok eğleniyor biz meraktan ölünce. 
Veli Efendi, o yıllarda at yarışlarının başladığı hipodrommuş. 
İstanbullular süslü püslü giderlermiş pazar günlerinde. Firdevs 
Hanım’ın eniştesi de orada bilet satıyormuş, ondan dolayı Lamia 
ile karışmışlar bu topluluğa. 

Güzelliği ablasının çalıştığı giyim mağazasında patronun 

1943, Firdevs with her friend Lamia 
at Cağaloğlu Girls’ School, 7tʰ grade

1943, Firdevs arkadaşı Lamia ile 
Cağaloğlu Kız Okulu’nda, 3. sınıf
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Firdevs 
and 
Hayriye

Sabine Küper-Büsch graduated 
from the Political Science 

Department of Hamburg University 
in 1992 and moved to Turkey as 

a TV-Reporter. Since 2001 she 
produces internationally awarded 
documentaries together with her 

husband, artist Thomas Büsch, 
www.doc-film.de. Beside the curation 

of art-festivals and -exhibitions 
Sabine Küper-Büsch and Thomas 

Büsch conduct the virtual platform 
www.inenart.eu.

to see us die of curiosity. It turns out that Veli Efendi is the 
hippodrome hosting the newly started horse races in those 
years. People of Istanbul used to put on their fancy garments to 
go there on Sundays. Miss Firdevs’ brother-in-law used to sell 
tickets there and that’s how Firdevs and Lamia got to join the 
crowd.

Her beauty attracted the attention of her sister’s boss in the 
dress shop where she was working, as Firdevs was fitting a 
costume she had ordered for herself. He wanted Miss Firdevs 
to work as a model in his shop. She was going to present new 
models to customers. Yet her brother-in-law did not allow her 
to work, because he was taking care of her sister-in-law after 
their father had passed away.

Being a student at the Medical school also only remained as a 
dream for the young girl. After being called “Hayriye” by most 
family members and friends for years, in her old age she decided 
to put the name Firdevs again on her doorbell. A name, meaning 
garden and heaven in Persian. As Gonca implies a connection 
between her name and the mysterious, beautiful nature 
drawings she has made in the Natural History lessons, her aunt’s 
eyes fill with tears out of joy. Caressing her niece with her eyes, 
she utters “It’s so good that you took my notebook.”…

Sabine Küper-Büsch / Gümüşsuyu, 2018
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Sabine Küper-Büsch 1992 yılında 
Hamburg Üniversitesi Siyaset Bilimi 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 

televizyon muhabiri olarak Türkiye’de 
çalışmaya başlamıştır. 2001 yılından 
bu yana sanatçı eşi Thomas Büsch ile 

birlikte, uluslararası ölçekte ödüller 
almış belgesellerin yapımcılığını 

üstlenmiştir, www.doc-film.de. Sabine 
Küper-Büsch ve Thomas Büsch, çeşitli 

sanat festivallerinde ve sergilerde 
küratörlük yapmakta ve sanal platform 

www.inenart.eu‘yu yönetmektedir.

Firdevs 
ve 
Hayriye

dikkatini çekmiş diktirdiği bir kostümü denerken. Patron 
Firdevs Hanım’ı dükkanında manken olarak çalıştırmak istemiş. 
Yeni modelleri gelen müşterilerine tanıtacakmış. Eniştesi ise 
izin vermemiş, babasının vefatından sonra sahip çıkmış eşinin 
kardeşine. 

Tıp okumak da hayal dünyasında kalmış genç kızın. Hayatı 
boyunca çoğu aile ferdi ve dostu tarafından “Hayriye” ismiyle 
anıldıktan sonra, yaşlılıkta ziline tekrar Firdevs ismini 
yazdırmış. Farsça’da bahçe ve cennet anlamına gelen bir isim. 
Gonca, Tabiat Bilgisi derslerinden yaptığı gizemli güzel doğa 
çizimleri ile ismi arasında bir bağ kurunca teyzesinin gözleri 
doluyor mutluluktan. “İyi ki not defterimi almışsın” diyor 
yeğenini bakışlarıyla okşayarak…

Sabine Küper-Büsch / Gümüşsuyu, 2018
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Gonca Sezer, remarkable for her work on identities built 
upon social cultural belongings as well as gender and 

environment based issues, welcomes her 30th year in arts with a 
solo show based on her own family history.

Seven years ago, incidentally finding in the drawer of her dear 
aunt, the lady’s beloved Natural History notebook, Sezer sets off 
on a journey with the content of this notebook reflecting the 
education of girls in girls’ schools and presents this notebook 
-an object of exhibition itself- to its viewers.

In the course of this archival process of research and study, 
notes put down with affection and attention on this notebook 
by her aunt Firdevs and the drawings done by her with special 
shading pens, has conduced the artist toward looking into the 
natural habitat of animals and human beings to question the loss 
of value in these spaces.

The artist, through her works composed of drawings on 
photographs of the period depicting species under danger of 
extinction, figures and collages, actually starts with her own 
story. Sezer indicating losses of the ecosystem within the 
current status of our geography, urges the viewer to think about 
the damage caused.

Does Gonca Sezer who has built her show ‘A Matter of Tail’, on 
nature and education of girls, want us to ask ourselves the same 
question too? Or in other words, which matter of tail in fact is 
she talking about?

Mirey Nasi
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Sosyal kültürel aidiyetler üzerine oluşturulan kimlikler, kadın 
ve çevre odaklı sorunlar üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız 

Gonca Sezer, sanat hayatının 30.yılını kendi aile tarihinden yola 
çıkarak oluşturduğu kişisel sergisi ile karşılıyor.

Yedi sene önce çekmecede tesadüfen bulduğu çok sevdiği 
teyzesinin çok sevdiği Tabiat Bilgisi dersi defteri, içindekiler ve 
kız okullarında okuyan çocukların eğitiminden hareketle yola 
çıkan Gonca Sezer, kendi başına sergi niteliğindeki bu defteri 
izleyicisiyle buluşturuyor.

Bu arşivsel araştırma ve çalışma sürecinde, teyzesi Firdevs’in bu 
deftere özenle ve sevgiyle aldığı notlar ve özel tarama kalemleri 
ile yapmış olduğu çizimler, sanatçının tabiatın hayvanların ve 
insanların yaşam alanlarını incelemesine ve buradaki değer 
kayıplarını sorgulamasına vesile olmuş.

Sanatçı, dönem fotoğrafları üzerine yaptığı yok olma 
tehlikesindeki canlıların resimleri, desen ve kolaj çalışmalarıyla 
ekosistem içerisindeki kayıpları ve bulunduğumuz coğrafya 
üzerindeki durumu kendi hikayesinden yola çıkarak izleyicisine 
aktarırken, bizi de bu değer kayıpları ile ilgili düşünmeye sevk 
ediyor.

Sergisini kız çocuklarının eğitimi ve tabiat üzerinden 
kurgulayan Gonca Sezer acaba ‘Kuyruk Meselesi’ sergisini 
açarken bizim de kendimize aynı soruyu sormamızı mı istiyor 
ya da sslında hangi kuyruk meselesinden bahsediyor?

Mirey Nasi
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A Matter of Tail A Matter of Tail deals with the characteristics of animals 
and other creatures narrated and drawn in Natural History 

lessons, a class instructed at schools almost since the beginning 
of the first years of the Republic, the status of these beings 
within the geography I continue to live in, the relationship 
between animal and human being turning out to be more 
and more unfair and cruel in time. Sometimes making use of 
schematic research and sometimes classifications, the issue 
is studied through the narration of stories inspired from my 
personal knowledge.

This show, looks at the loss of value of the living spaces of 
animals and human beings at our present day. It analyzes 
the living habitat updated through several traumas and the 
similarity between this and the human nature that is in a way 
identical with it. 

Ms. Firdevs’ Natural History notebook, consists of animal and 
plant drawings she has made in 1942-43 while she was an 
7tʰ grader in Cağaloğlu Girls’ School known as the first girls 
boarding school.

The notebook and its content, draws our attention on 
reconstruction attempts directed at national education, 
especially the schooling of girls, after the foundation of the 
Turkish Republic and also to the developments, initiatives 
surrounding this endeavor. This perspective, not only contains 
within itself objectives such as creating an opportunity for the 
future of girls to practice their own professions but at the same 
time for them to contribute to the workforce of the country in 
favor of the society.

Gonca Sezer
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Kuyruk Meselesi, neredeyse Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
beri öğretilen bir ders olan Tabiat Bilgisi dersinde çizilen, 

anlatılan hayvanlar ve diğer canlıların özelliklerini, bulunduğum 
coğrafyanın içindeki durumlarını, hayvan ve insan arasındaki, 
zamanla daha da adaletsiz ve acımasız hale gelen ilişkiyi, bazen 
şematik araştırma, bazen de sınıflandırma yaparak, kişisel 
bilgilerimden alıntılanan hikayelerin aktarımıyla inceler.

Bu sergi, hayvanların ve insanların yaşam alanlarının 
günümüzdeki değer kayıplarına bakar. Çeşitli travmalarla 
güncellenen canlı habitatı, bir nevi onunla özdeş insan tabiatıyla 
arasındaki benzerliği araştırır.

Firdevs Hanım’ın Tabiat Bilgisi defteri, 1942–43 yıllarında 
ilk yatılı kız okulu olarak bilinen Cağaloğlu Kız Okulu’nda orta 
ikinci sınıfta okurken yaptığı hayvan ve bitki çizimlerinden 
oluşur.

Defter ve içindekiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından 
sonra eğitimin, özellikle kız çocuklarının eğitiminin yeniden 
kurgulanması ve bu konudaki girişimlere dikkatimizi çeker. 
Bu görüş, kız çocuklarının gelecekte kendi mesleklerinde 
çalışabilmelerine olanak sağlamak, aynı zamanda işgücüne 
toplumun yararına katılımlarının hedeflenmesi gibi amaçları da 
içinde barındırır.

Kuyruk Meselesi

Gonca Sezer
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In Turkey 78 species, mostly animal 
species, are in danger of extinction, 
under protection or in consideration to 
be taken under protection. ¹

EXTINCT 
SPECIES

SPECIES UNASCERTAINED 
TO HAVE GONE EXTINCT

SPECIES IN THE VERGE 
OF EXTINCTION

14

49

5

7

3

SPECIES 
ENDANGERED

SPECIES DECREASING 
IN NUMBER

EN

EX

CR

VU

NT

LC

¹ Although not certain yet in the statistics of 2016, researches follow this direction.Source: Wikipedia

Endangered

Extinct

Critically endangered

Vulnerable

Near threatened

Least concern

IUCN RED LIST 
PROTECTION STATUS

IUCN KIRMIZI LİSTEDEKİ 
KORUMA DURUMU
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Türkiye’de, soyu tükenme tehlikesi 
altında, koruma altına alınmış, alınması 
düşünülen canlılar, özellikle hayvan 
türleri 78 adettir. ¹

SOYU TÜKENMİŞ 
TÜRLER

NESLİ TÜKENDİĞİ 
KESİNLEŞMEYEN TÜRLER

SOYU TÜKENMEK ÜZERE 
OLAN TÜRLER

14

49

5

7

3

SOYU TEHLİKEDEKİ 
TÜRLER

SAYILARI AZALAN 
TÜRLER

EN

EX

CR

VU

NT

LC

¹ 2016 yılı istatistiklerinde bu bilgi kesin olmasa da, araştırmalar bu yönde ilerlemektedir.Kaynak: Wikipedia

Tehlikede

Tükenmiş

Kritik

Korumasız

Yakın tehdit altında

Asgari endişe

IUCN KIRMIZI LİSTEDEKİ 
KORUMA DURUMU
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Tabiat Bilgisi
Natural History
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İçindekiler
Content

ÇOK HÜCRELİLER

TEK HÜCRELİLER

KİMYA FORMÜLLERİ

DIAGRAM OF ANIMALS

MULTICELLULARS

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

PROTOZOA

CHEMICAL FORMULAE

SECTION

HAYVANLAR ŞEMASI

ŞUBE 01 

ŞUBE 03

ŞUBE 04

ŞUBE 05

ŞUBE 06

ŞUBE 07

ŞUBE 02

Memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar, balıklar
Mammals, birds, reptiles, frogs, fish

Eklemliler: böcekler, örümcekler, çokayaklılar, kabuklu hayvanlar
Anthropoda: insects, spiders, myriapods, crustaceans

Yumuşakçalar: karından bacaklılar, yassı solungaçlılar, kafa 
bacaklar
Mollusks: gastropods, lamellibranchiata, cephalopoda

Solucanlar
Earthworms

Selentereler: polip (tip), meduz (tip), deniz şakayıkı, denizanası, 
taşmercanlar
Coelenterates: polyp (type), medusa (type), sea anemones, jellyfish, 
corals

Süngerler: organik iskeletliler, gayri organik (inorganik), tek 
eklemliler, üç eklemliler
Sponges: organic skeleton, inorganic, uni-junction, three joints

(Terliksi hayvan) paremesiurium, sporla çoğalanlar (plasmasium) 
malaria hastalığı yapar. Kökbacaklar (amip)
Paramecium, reproducing by means of spores (plasmasium) are causes 
of the disease malaria. Rhizopoda (amoeba)

(su,sodyum, baz, basit madenler, madensiler, fosfor)
(water, sodium, base, simple minerals, metalloids, phosphor)

Ekinodermler: deniz yıldızı, deniz kestanesi, yılan yıldızlar,   
deniz hıyarları
Echinoderms: starfish, sea urchin, ophiuroidea, sea cucumber
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— Tarlada birimiz yakalandık, 
diğerlerine örnek olsun diye 
çite asıldık.
Firavun faresi: (Herpestes 
ichneumon) LC

— One of us got caught in the 
field and was hanged on the 
fence to intimidate others.
Mierkat: (Herpestes ichneumon) 
LC

2017 
kağıt üzerine suluboya 
watercolor on paper
32x40 cm
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— Okula iyi şeyler öğrenmek 
için gidilir, bu şeyler bizi daha 
erdemli ve vicdanlı yapar, 
yapar, yapar…
Ala geyik (Dama dama) LC 

— You go to school to learn 
good things, these things help 
us to become more virtuous and 
conscientious, more and more 
and more…
Fallowdeer: (Dama dama) LC

2017 
kağıt üzerine suluboya 
watercolor on paper
32x40 cm
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— Aslında sayımız azaldı 
ama yine de yaşamdan 
vazgeçmedik.
Altın çakal: (Canis aureus) LC

— We are less in number indeed, 
yet still we haven’t given up 
living.
Golden jackal: (Canis aureus) LC

2017 
kağıt üzerine suluboya 
watercolor on paper
32x40 cm
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— Öğretmenin kolu rahatsızdı, 
gençti, resimleri yaptırırdı bize. 
Asardı, yapıştırırdı görelim 
diye. Gençti ama kolu neden 
öyleydi bilmiyorum.
Mısır akbabası: (Neophron 
percnopterus) LC

— The teacher’s arm was 
crippled, he was young, she made 
us draw pictures. He hanged 
and mounted these so that we 
could see them. He was young 
yet I don’t know why his arm was 
like that.
Scavenger vulture: (Neophron 
percnopterus) LC 2017 

kağıt üzerine suluboya 
watercolor on paper
32x40 cm
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— Bir kız çocuğu ve bir telli 
turna için endişelenebiliriz.
Telli turna: (Anthropoides 
virgo) LC -11 adet kaldı-

— A girl and a demoiselle crane, 
we can worry about them.
Demoiselle crane: (Anthropoides 
virgo) LC -11 left- 

2017 
kağıt üzerine suluboya 
watercolor on paper
32x40 cm
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— Okulda sıradan bir 
öğrenciydim; ama tabiat 
dersinde çok başarılıydım. 
Doğayı seviyorum, çizim 
yapmayı da çok severdim.
Karabatak: (Microcarbo 
pygmeus) SR* 

— I was a mediocre student at 
school, yet I was very successful 
in Natural History lessons. I love 
nature and I also loved drawing.
Cormorant: (Microcarbo 
pygmeus) SR* 

2017 
kağıt üzerine suluboya 
watercolor on paper
32x40 cm
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— Lamia ile stadyumda 
gösterileri seyretmeye 
giderdik, o zaman giysilerimizi 
biz dikerdik. Ülke savaşa 
girmemişti, ama yokluk 
yıllarıydı.
Atmaca: (Accipiter nisus) LC

— Together with Lamia we went 
to the stadium to see the shows, 
back then we used to sew our 
clothes ourselves. The country 
was not in war but still it was a 
time of poverty.
Sparrowhawk: (Accipiter nisus) 
LC

2017 
kağıt üzerine suluboya 
watercolor on paper
32x40 cm
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2018, Algae
2018, Algae
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2018, İlişikler
2018, Attachments
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2018, Bryophyta 
2018, Bryophyta
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2018, Bryophyta 
2018, Bryophyta
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‘Kuyruk Meselesi’ sergisi 10 Mayıs – 9 Haziran 2018 tarihinde 
Gama Galeri’de açılmıştır.

 ‘A Matter of Tail’,  will be on display at Gama Gallery between 
10th May - 4th June 2018.
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