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Hürriyet, milletlerin 
ebedî gençliğidir.  

Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın yegâne temsilcisi 
cumhuriyetimiz, sonbaharın ortasında, bir ekim gününde kuruldu. 
Öncelikle kuruluşundan 96 yıl sonra bile aynı coşku ve gururla 
Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Hürriyet, milletlerin ebedî 
gençliğidir. Halk, en zorlu düşmanların üstüne bu kuvvetle yürür, 
tıpkı bundan bir asır evvel olduğu gibi. “Bir ulusun yaşayabilmesi 
için özgürlük ve bağımsızlığa sahip olması gerekir.” diyen Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü kendine rehber edinmiş yüce 
milletimiz, bu yolda en güçlü ordulara karşı yıllarca savaşmış ve 
sonunda galip gelmiştir. Hürriyet, bizlere esaretten kurtulmanın 
ilhamını ve imkânını sağlayan yegâne değerdir. Tarih boyunca 
esareti asla kabul etmeyen aziz milletimizin vatanına ve 
hürriyetine duyduğu aşk sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşı, 
milletimizin bağımsızlığına ne denli düşkün olduğunun ilanı 
ve ispatıdır. Alın teriyle, bilek gücüyle kazanılmış bu hürriyetin 
getirdiği sorumluluk bilincinin fevkalade farkında olan milletimiz, bundan sonrasında da vatana aşk ile 
hizmet etmeye devam etmiştir ve edecektir. Millî Mücadele yıllarında vatanın kurtuluşu için milletçe girişilen 
bu seferberliğe katılarak gerektiğinde canları pahasına haberleşme vazifesini yerine getiren kahraman 
telgrafçılarımızın ve posta memurlarımızın mensup olduğu Posta ve Telgraf Teşkilatının kuruluşunun 
179. yılını da kutluyor, güzide kurumumuzun daha nice yıllar milletimize hizmete devam etmesini temenni 
ediyorum. Günümüzde uluslararası alanda aldığı kararlarla postacılık sektörünün geleceğini belirleyen PTT, 
Eylül ayındaki UPU 3. Olağanüstü Kongresine başkanlık ederek Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir.

Yaklaşık iki asırdır her koşulda aziz milletimize hizmet eden Posta ve Telgraf Teşkilatımız, Millî Mücadele'nin 
bilim ve teknoloji cephesinde devam ettiğinin bilinciyle faaliyet gösteren kurumlarımızın başında gelmektedir. 
Kurtuluş Savaşı yıllarında cephede ve cephe gerisinde hayati vazifeler üstlenerek Cumhuriyetin ilanıyla 
sonuçlanan bu süreçte önemli bir rol oynayan Posta ve Telgraf Teşkilatımız, Cumhuriyetin yüzüncü yılına 
hazırlanırken bilim ve tejknoloji cephesinde yaptığı atılımlarla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gösterdiği 2023 yılı hedeflerini anladığını ve benimsediğini de göstermiştir.  2023 yılı, bir asır sonra 
bir kez daha varlığımızı ve birliğimizi tüm dünyaya ilan edeceğimiz önemli bir zamandır. O zamana eriştiğimizde 
de “Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet” diyen atalarımızın ruhunu aynı şekliyle yaşatacağımızdan 
kimsenin kuşkusu yoktur. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyeti bizlere miras 
bırakan şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Kuruluşundan 96 yıl sonra bir kez dah a milletimizin 
Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ve heyecanla kutluyorum.
   

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

Liberty is the eternal youth of nations. 
Our republic, the sole agent of liberty and independence, was proclaimed in mid-Autumn on a day in 
October. First of all, we celebrate the Republic Day as thrilled and proud as ever even after 96 years since 
its proclamation. Liberty is the eternal youth of nations. People come at the most formidable enemies with 
that might, just like it was the case a century ago. "A nation must be at liberty and independent to survive" 
says Veteran Mustafa Kemal Atatürk. Adopting his words as a motto, our august nation fought against 
the most intimidating armies for years and eventually came out victorious. Liberty is the sole asset that 
grants us the inspiration and means to rid of captivity. Won thanks to the devotion of our august people 
to their homeland and liberty as they have never given in to captivity throughout the history, the War of 
Independence is a testament to and a token of how committed our nation is to independence. Being well 
aware of the responsibility that comes with that hard-earned liberty through all the blood, sweat and tears, 
our nation does and will continue to serve with such patriotism. To this end, I would like to congratulate the 
heroic telegraph operators and postal officers of the Post and Telegraph Corporation on the 179th foundation 
anniversary as they joined the mobilization efforts to liberate the homeland during the War of Independence 
and performed their task of correspondence at the cost of their lives when needed, and wish this prestigious 
organization to serve for the nation in years to come. Shaping the future of the postal industry with its 
actions taken at the international stage, the Turkish Post presided the UPU's 3rd Extraordinary Congress 
held in September, and represented Turkey on a successful note.

Having served for the august nation under any circumstances for over two centuries now, the Post and 
Telegraph Corporation is one of the organizations that run operations keeping in mind that the War of 
Independence is now waged on scientific and technological fronts. Having played a pivotal role in the 
process that resulted in the proclamation of the Republic as it performed crucial tasks on the front line and 
behind it during the War of Independence, the Post and Telegraph Corporation has proven its awareness 
and recognition of the goals set for 2023 by the President Recep Tayyip Erdoğan through strides made 
in science and technology as the Republic is set to mark its centennial anniversary.  The year 2023 is a 
momentous time when we are poised to make our presence felt and let the whole world know about our unity 
after a century. When that time comes, there is no doubt we will carry on the spirit of our ancestors who once 
said: "For freedom is the absolute right of my ever-free flag." I would like to take this occasion to extend my 
heartfelt regards and gratitude to our martyrs and veterans including Veteran Mustafa Kemal Atatürk in 
particular for handing down the republic to us, the next generations. I would like to reiterate my warmest and 
heartfelt congratulations to our nation on the Republic Day, marking the 96th anniversary of its proclamatio.

T. C. Minister of Transport and Infrastructure
M. Cahit Turhan

Foreword
Sunuş
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Tecrübe eskimez, 
geleceğe taşınır.
Hem ülkemizin hem de Posta ve Telgraf Teşkilatımızın 
tarihinde fevkalade önemli olan Ekim ayına girmiş 
bulunuyoruz. Bu ayda Cumhuriyetimizin kuruluş 
yıldönümüyle birlikte PTT’nin yeni yaşını da 
kutlayacağız. Posta ve Telgraf Teşkilatımız, 179 yıl evvel, 
Posta Nezareti olarak milletimizin posta ihtiyacını 
karşılamak amacıyla kuruldu. Halka hizmet etmek 
ilkesini varoluş amacı olarak benimseyen Posta ve 
Telgraf Teşkilatımız, köklü tarihi boyunca sadece 
postada değil başka birçok alanda da milletimize hizmet 
ederek ülkemizin pratik aklı olmuştur. Türkiye’yi ilk 
defa telgrafla tanıştıran da yine Posta Nezareti’dir. Bu 
bakımdan PTT, her dönemde ülkemizdeki yeniliklerin 
öncüsü olmuştur. Haberleşme alanında dünya standartlarından asla kopmayan PTT, ülkemizde iki asırdır savaş 
zamanlarında da iletişimi sağlayan en önemli kurumdur. Bu misyonuyla tarihin akışını değiştirmede büyük bir paya 
sahiptir. Günümüzde milletimize hizmet etmenin yanı sıra ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil de eden 
kurumumuz, 2016'dan bu yana Dünya Posta Birliği'nin İdari Konsey Başkanlığını yürütmektedir. Bu vazifenin bir 
gereği olarak; 24-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ve postacılık sektörünün geleceğini belirleyen kararların 
alındığı UPU 3.  Olağanüstü Kongresine ülkemiz adına başkanlık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 

Haberleşme alanında dünya üzerindeki tüm yeniliklere açık olması ve halka hizmeti ilke edinmesiyle PTT, hem 
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşadığı savaşlarda hem de yeni Türk devletinin özgürlük mücadelesi olan 
Kurtuluş Savaşı’nda önemli ve hayati vazifeler üstlenmiştir. Cephe önünde canı pahasına vatanı savunan Mehmetçiğin 
kararlılığı ve cesareti ne denli büyükse, cephe arkasında stratejik kararların alınmasında belirleyici olacak istihbaratı 
sağlayan, gerektiğinde ölümü göze alarak işgal altında şifreli telgrafla haber ulaştıran Telgraf Teşkilatı mensuplarının 
emekleri de o kadar büyüktür. Tarih boyunca vatanımızı savunmak pahasına canını ortaya koyan tüm şehit ve 
gazilerimizi saygıyla anarken Telgraf Teşkilatının vatan sevdalısı cesur kahramanlarını anmayı da bir borç bilirim. 

En zorlu düşmanların topraklarımıza göz dikerek milletimizin istiklal ve istikbal umutlarını soldurmaya çalıştığı 
savaş zamanlarında özgürlüğünden, umudundan ve vatanından vazgeçmeyen ecdadımız, 1923'ün Ekim ayında 
Cumhuriyetin kurulduğunu ilan ederek yeni bir dönüm noktasına bizleri ulaştırmıştır. Bu büyük mücadelenin ve 
zaferin 96. Yıldönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti bize miras bırakan bütün şehit 
ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Bugün aynı azim ve kararlılıkla vatana hizmete devam eden tüm 
Posta ve Telgraf Teşkilatı ailesi adına tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı 

Kenan Bozgeyik

Experience never gets old. It's just carried into future.
It is now October, which is extremely momentous in the history of both Turkey and the Post and Telegraph 
Corporation. This month, we are going to celebrate the foundation anniversary of the Republic, and of the 
Turkish Post. The Post and Telegraph Corporation was founded 179 years ago under the title of the Ministry 
of Postal Services to respond to the postal needs of our nation. The Post and Telegraph Corporation has 
adopted a mission to serve for the people, and become practical ingenuity, rendering services not only 
in postal services but also many other aspects throughout its well-established history. It was the Ministry 
of Postal Services that introduced telegraph for the first time in Turkey. From this standpoint, the Turkish 
Post has historically been a leader of innovation in Turkey. Always keeping up with global standards of 
communications, the Turkish Post has been a major outlet, offering communication services even in times of 
war for two centuries now. Based on its mission, it has played a large role in changing the course of history. 
In addition to the provision of services for people, the Turkish Post has globally represented Turkey on a 
successful note, and served as the Council of Administration Chairman of the Universal Postal Union since 
2016. As a requirement of this task, we take pride in having presided the 3rd UPU Extraordinary Congress 
on behalf of Turkey as it was a forum where resolutions to shape the future of the postal industry were taken 
from September 24 to 29.   

Welcoming any novelty in communication around the globe, and adopting the provision of public service 
as a motto, the Turkish Post assumed crucial tasks in the most recent warfares of the Ottoman Empire, 
and the War of Independence, which was a fight put up by the new Turkish state for freedom. As great as 
the determination and bravery of the soldiers who defended the homeland on the front line at the cost of 
their lives was, the efforts exerted by the staff members of the Turkish Telegraph Corporation were just as 
enormous as they provided intelligence to be decisive in taking strategic actions behind the front lines, 
and communicated encrypted telegraphs when under occupation, risking death once needs be. May all the 
martyrs and veterans, who put themselves at risk to defend the homeland, rest in peace. I also would like to 
note that I owe a debt of gratitude to the valiant and patriotic heroes of the Telegraph Corporation. 

Holding their ground for freedom, hope and homeland in times of war when our formidable enemies made 
attempts to destroy their hopes of freedom and any future and laid plots to seize our lands, our ancestors 
proclaimed the Republic on a day in October 1923, and brought us to another watershed moment. On the 
occasion of the 96th anniversary of that great fight and victory, I would like to express my respect and 
gratitude to all the martyrs and veterans including Mustafa Kemal Atatürk in particular for handing down 
the Republic to us. On behalf of the entire Post and Telegraph Corporation family with no intention to 
compromise on its mission of public service as its members are just as persevering and determined, I would 
like to extend my heartfelt congratulations to our entire people on the Republic Day.

PTT AŞ Chairman and General Manager
President of the World Postal Association Administrative Council

Kenan Bozgeyik
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Message from the General Manager
Genel Müdürden Mesaj
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Kültür&Sanat
Culture&Art

10 Merve Ayar

Artık havalar iyice serinledi. 
Sabah ara ara güneş gözükse de 
akşama serin olur diye hazırlığımı 
ona göre yapıyorum. İş çıkışı 
tiyatroya gideceğim; hikayesi 
dikkatimi çekti, oyuncuların kim 
olduğuna bile bakmadan bileti 
aldım, gün boyunca heyecanlıyım. 
“Güzel bir yerde yemeğimi yerim, 
oradan tiyatroya geçerim” diye 
hesaplıyorum. İşler planladığım 
gibi gitmiyor, iş yerinde patrondan 
bir dolu azar işitiyorum, çocuk 
gibi. Bunu yapmaya hakkı var 
mıydı? Yasal haklarım nelerdi? 
Şu ana kadar iletişimle ilgili 
öğrendiğim teorik bilgileri nasıl 
pratiğe dökebilirim? Hiçbiri 
işe yaramıyor, bütün gün iş 
arkadaşlarımın “her şey yolunda 
mı?” sorularını geçiştirmekle 
geçiyor. Hiç keyfim yok ama 
bilet alınmış, suratımı asa asa 
tiyatroya doğru yürüyorum. 
Üzerinden saatler geçmiş ama 
öfkem geçmemiş, ayak üstü bir 
şeyler atıştırıp hızlı hızlı sahneye 
doğru yürüyorum, homurdanarak 
tabii ki. Tiyatro dediğin de sakin 
kafayla izlenir. “Ama dur bakalım, 
belki bizim patronu unutturabilir” 
diyorum. Yerime geçiyorum, 
oyun başlıyor. Hayranı olduğum 
usta oyuncular sahnede, güzel bir 
sürpriz oldu ama hâlâ gözümün 
önünde patron var. Yavaş yavaş 
kendimi başrol oyuncusunun 
yerine koyuyorum: Kendisi, 
sahneye çıkması için oyuncuları 

hazırlayan, makyajlarını yapan bir 
“giydirici”. Haliyle oyuncuların 
tüm kaprislerini çekiyor, 
heyecanlarını da gidermeye 
çalışıyor. Yeri geldiği zaman 
onların sinirlerini de yatıştırması 
gerekiyor. Sonra giydirici bir 
şeyler söylüyor: “O zaten kızacaktı, 
karşısında ben vardım ve bana 
kızdı, aslında kızdığı ben değilim, 
benim bu oyundaki rolüm bu”. 
Tam olarak böyle mi söyledi emin 
değilim. Ama oyun bittiğinde 
bugünlük benim oyunumda 
patrona ve bana hangi rollerin 
yazıldığını anlamıştım, artık 
güzel bir şeyler yiyip sakin sakin 
yürüyerek eve geçebilirim… 

It has got relatively cooler now. 
While I get an intermittent glimpse 
of sunshine in the morning, I have 
myself get ready just in case it 
would get cool at night. I planned 
to go to a theater play after office 
hours. The story got me hooked. 
I did not even check who actors 
were. I bought a ticket, and I was 
excited on my way. I thought: "I'll 
eat somewhere nice, and then 
make my way to the theater." 
Things did not go according to 
the plan. My boss rebuked me a lot 
as if I was a kid. Can he do that? 
What are my legal remedies? How 
can I put theoretical knowledge of 
mine about communication into 
practice? Nothing worked. I spent 
an entire day dodging coworkers 

asking me if I was alright.  I was 
out of sorts but since I already got 
the ticket, I made my way to the 
theater on foot, pulling a long face. 
It had been hours but my anger did 
not cool off. I had a quick bite, and 
speedily walked toward the theater, 
grumbling about things. A theater 
play is supposed to be watched 
with a cool head. I thought: "Let's 
see. Maybe, this may make me 
forget about what the boss did." I 
took my seat, and the play starts 
off. Seasoned actors that I am a 
huge fan of were on the stage. It 
was a pleasant surprise whereas 
I still had a mental picture of the 
boss in my mind. I gradually put 
myself in the shoes of the leading 
actor. He was "a dresser" who gets 
actors set for the stage, and do 
their make-up. With that being 
the case, he pandered everybody's 
whims, and tried to calm them 
down. If the need arises, he is 
supposed to calm their nerves, too. 
Then, the dress said something 
along the lines of: "He was going to 
be angry with me anyway. Because 
I was there confronting him, and 
he got mad at me. In fact, it was 
not me whom he got mad at. That's 
my role to play." I am not sure if it 
was exactly what he said. However, 
once the play was over, I realized 
whom my boss was mat at, and 
what role I was supposed to play. 
It was time to eat something nice 
and calmly go back home on foot.

Her yerde Van Gogh tablosu, 
kupası, çantası, çorabı var. 
Eh, kitapçı da vitrine tabii 
ki Van Gogh’lu kitapları 
sıralamış. Fotografik olarak 
da iyi duruyor. Aslında bu tür 
kitapçılardan hoşlanmam, 
kitapları karıştırmam için 
değil de fotoğraflamam için 
dizmiş sanki. Bu yanlışlığa bir 
son vermek lazım, kitaplardan 
birini seçiyorum: “Theo’ya 
Mektuplar”. İçini şöyle bir 
karıştırıyorum, gerçekten de 
Van Gogh’un kardeşine yazdığı 
mektuplar. Kenara çekilip 
okumaya başlıyorum. Mektup 
okumayı eskiden beri severim. 
Anneannemin dedeme yazdığı 
mektupları, babamın gurbetten 
yazdığı mektupları… Bilirsiniz 
işte, eski aşk mektuplarını filan 
da. Ama burada iki kardeşin 
birbirine yazdığı mektuplar var. 
Bir abi kardeş birbirlerine ne 
yazar? Anlatmaya değer neyi 
bulur? Mektupları karıştırdıkça 
iki kardeşin arasındaki bağa 
hayret ediyorum, ruhlarının 
derinliklerini mektuplar 
üzerinden görmek beni 
şaşırtıyor. Tablolarındaki 
çizgiler birebir gözümün önüne 
geliyor. Tablolar, Van Gogh, 
mektuplar… Hepsi birbirinin 
anlamını pekiştiriyor. Kitabı 
alıyorum. Acaba kitapçı vitrini 

bozuldu diye üzülmüş müdür 
yoksa “Van Gogh işte, satıyor 
abi” mi demiştir? Neyse, bunları 
bırakayım da kocaman bir ağaç 
bulup altında kitabı okumaya 
devam edeyim.

Van Gogh's paintings, mugs, bags 
and socks are everywhere now. 
Therefore, book stores put the 
books by Van Gogh on window 
displays. They look great from 
the photographic standpoint. 
In fact, I do not like such book 
stores as if the books are lined up 
for me to take a photo of them, 
not to leaf through. This needs 
to stop. So, I picked one of the 
books: It is "Dear Theo." I took a 
glance at it. And it was actually 
the letters from Van Gogh to 
his brother. I stepped aside and 
started reading it. I have always 
liked reading letters. I mean the 
letters of my grandmother to 
my grandfather, and the letters 
that my father wrote when he 
was away from home. You know, 
those old love letters and stuff, 
too. However, this was a set of 
letters exchanged between two 
brothers. What do two brothers 
write to each other? What do 
they find worthy of writing? As 
I did leaf through the letters, 
I was astonished at the bond 

between two brothers and 
amazed by how deep their souls 
were, which was evident from 
the letters. And those strokes in 
his paintings. I could conjure 
up a mental picture of them.  
Paintings, Van Gogh, letters... All 
of them consolidate what they 
stand for. I bought the book. I 
was wondering if the bookseller 
was upset by the window display 
being disorganized or maybe 
he thought "it is Van Gogh. Of 
course he'll sell." Anyway, I left 
it all behind and found myself 
a huge tree to lean on to keep 
reading the book.

Tiyatro KitapTheater Book

Theo’ya mektuplar/ Dear TheoGiydirici / The Dresser 
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Film
Loving 
Vincent
Aylar öncesinden bir habere 
denk gelmiştim: Van Gogh’un 
hayat hikayesi filme çekiliyormuş. 
Ama sıradan bir film değil. Bir 
film, fotoğraf karelerinin üst 
üste getirilmesiyle oluşturulur. 
Bu filmde ise fotoğraf kareleri 
yerine yağlı boya tablolar 
kullanılacakmış. Eh, dolayısıyla 
100’den fazla sanatçı, 65 binden 
fazla tablo üretmiş film için. 
Üretilen tabloların hepsi de Van 
Gogh’un kendi çizimlerinden 
hareketle oluşturulmuş. 
Dolayısıyla filmi izlemek aynı 
zamanda Van Gogh tablolarının 
içinde dolaşmak gibi olacak. 
Filmden hikâyeye dair hiçbir şey 
beklemiyorum, muhtemelen yine 
Van Gogh’un nasıl da bir akıl 
hastası olduğunu anlatacaklardır. 
Ama yapım tekniğini merak 
ettiğim için filme gidiyorum. Film 
başlıyor, teknik gerçekten dikkat 
çekici; alışageldiğimiz filmler 
gibi değil, daha yavaş ilerliyor. 
Yavaş yavaş hikâyenin içine 
giriyorum: Van Gogh’un Theo’ya 
yazdığı mektuplar üzerinden 
oluşturulmuş bir biyografi. Ama 
bir biyografi ancak bu kadar 
naif bir şekilde hazırlanabilir, 
bu dünyadan göçüp gitmiş bir 
sanatçı ancak bu kadar güzel 
anılabilirdi. Clint Mansell’in 
müzikleriyle film tam bir şaheser 
haline gelmiş. Yâd etmenin 
güzelliğinden büyülenerek, Van 

Gogh’u en derinde hissederek 
sinemadan çıkıyorum. Zihnimde 
şöyle sorular geziniyor: Çok 
sahici değil miydi? Elini suya 
soktuğundaki serinliği ben 
nasıl kendi elimde hissettim? 
Van Gogh’la karşılaşsam ona 
nasıl davranırdım acaba? 
Şimdi etrafımda böyle kişiler 
var mı? Onların da ruhlarının 
derinliklerindeki güzelliğe 
erişebilir miyim?

I saw a news report by 
coincidence months ago. It was 
about how the story of Van Gogh 
was being adapted for a movie. 
However, it was not just another 
movie. A movie comprises photo 
frames placed on top of one 
another. In this movie, photo 
frames were replaced by oil 
paintings. So, more than 100 
artists produced more than 
65.000 paintings for the movie. 
All of their productions are based 
on Van Gogh's own paintings. 
So, watching the movie will be 
like taking a tour inside Van 
Gogh's paintings. I do not expect 
anything from the movie about his 
story. It will probably tell about 
how Van Gogh fell mentally ill. 
However, I went to the movie out 
of my curiosity for the production 
technique. The movie started, and 
the technique was really striking. 
It was not like an ordinary movie 
as it inched along. I slowly got 
into the story. It was a biography 
based on the letters from Van 
Gogh to Theo. However, this was 
as graceful as a biography could 
get. The movie portrayed the late 
artist in such a beautiful way. 
Equipped with the score by Clint 
Mansell, the movie became a full-
blown masterpiece. Fascinated 
by remembrance, I walked out 

of the movie theater, with Van 
Gogh deep inside my soul. Some 
questions did spring to my mind, 
though: Was not it very realistic? 
How did I feel that cool water 
once he plunged his hand into it? 
How would I react if I ever meet 
Van Gogh? Are there people like 
him around me? Can I make my 
way to the beauty deep inside 
their soul?

Kültür&Sanat
Culture&Art

MovieMüzikMusic

Yansımalar’ın “Mektup” 
albümünü dinliyorum. İlk 
şarkıdan son şarkıya kadar 
beni alıp götürüyor. Yazın 
kavurucu sıcağında bile 
dinlesem bu sonbahar akşamını 
hissederdim, sonbaharda 
yaprakların üzerinde yürürdüm, 
hışırtılarını duyardım herhalde. 
Albümün ismini bilmesem de 
kendimi bir mektup okuyor gibi 
hissederdim. O mektuplarda 
haller hatırlar sorulur, havadan 
sudan konuşulur, hasretler dile 
getirilir, kimi zaman da ayrılıklar 
olurdu. Sonra yine kavuşanlar, 
yine baharlar gelirdi. Albümdeki 
şarkılar birer birer ilerlerken, ben 
de o iki yanı ağaçlı uzun bir yolda 
yaprakların üzerine basa basa 
ilerliyorum. Albüm bittiğinde 
ise kendimi sahil kenarında, 
kıyıya vuran dalgaları dinlerken 
buluyorum. 

I listened to the album titled 
"Mektup" by Yansımalar. I got 
carried away by its entirety, from 
the first song to the last. Even if I 
had listened to it in scorching hot 
weather, I would think it must an 
evening in the fall, and I would 
walk on the fall leaves, and hear 
them crackling. Even if I did 
not know the title of the album, 
I would feel as if I was reading 
letters. In those letters, people 
would inquire after one another, 
have a small talk, express their 
longing, and go through some 
occasional separation. Then 
people would reunite and it would 
be spring all over again. As the 
songs in the album ensued one 
another, it was as if I was walking 
on those leaves in a long path with 
trees in both sides. Once I played 
all the songs in the album, I found 
myself by a seaside, listening to 
the waves washing ashore.

Yansımalar – Mektup
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Kültür&Sanat
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Cumhuriyet 
Müzesi ve 
Sanat Galerisi, 
Marmara 
Üniversitesi 
Sultanahmet Camii solumda, 
Pargalı’nın sarayı sağımda, 
Hipodrom’dan yürüyorum. Şu 
yanından geçtiğim sütunlar kaç 
yıllıktı? Nerelerden İstanbul’a 
taşınmıştı? Kaç yüzyıldır burada 
duruyorlar, kaç milyon insan 
görmüşlerdir? Hangi tarihî 
olaylara şahit olmuşlardır? 
Yüzyıllardır devletin merkezi 
olmuş bir mekân… Bastığım yerin 
altı kazılsa kaç farklı dönem, 
kaç farklı şehir çıkar kim bilir? 
“Roma, Bizans, Osmanlı, şimdi 
de Cumhuriyet” diye düşünerek 
Kadırga’ya doğru ilerliyorum. 
Tam karşımda Marmara 
Üniversitesi’nin Rektörlüğü, 
dikkatli bakınca sağdaki o 
süslü yapının tabelası gözüme 
çarpıyor: “Cumhuriyet Müzesi”. 
İçeri giriyorum; önce çağdaş 
sanat eserlerinin sergilendiği 
bir salonu geziyorum, burada 
eserler yalın ve çarpıcı. Sakin 
bir zihinle gelmek, hepsinin 
üzerinde durup düşünmek 
gerekiyor. Sağda küçük bir salon 
dikkatimi çekiyor, galeriden içeri 
girince büyüleniyorum. Aşina 
olduğumuz reklam afişlerinin 
nasıl oluşturulduğu, geçmişte 
nelerin kullanıldığı, bunların nasıl 
hazırlandığına dair çok zengin 

bir galeri. Çok güzel organize 
edilmiş; böylece yorulmadan, 
sadece eserlerin tadını çıkararak 
gezebiliyorum. Cumhuriyet’in 
50. yılında kurulan müzeye 
rastladığım için kendimi şanslı 
hissediyorum. “Şehir önüme başka 
neler çıkaracak?” diye merak 
ederek müzeden çıkıyorum.

Cumhuriyet 
Museum and Art 
Gallery, Marmara 
University 
With the Blue Mosque on my left 
hand side, and the Ibrahim Pasha 
Palace on the right, I walked down 
the Hippodrome. How old are 
those columns that I was passing 
by? Where were they imported 
from, ending up in Istanbul? For 
how many years have they stood 
here, and how many people have 
they seen? What historic events 
did they bear witness to? It is a 
landmark which was home to the 
headquarters of the government 
for centuries. If they dig up where 
I stood then, who knows how 

many epochs and cities would 
be unearthed? I made my way 
to Kadırga, thinking it must be 
"the Roman, the Byzantine, the 
Ottoman and the Republican". 
The Office of the President of 
Marmara University was situated 
right across me. When I took a 
closer look, the signboard of that 
fancy building on the right caught 
my attention. It read: "Cumhuriyet 
Museum". I walked into it, and 
took a tour around the hall where 
modern artifacts were displayed. 
The works of art were simple yet 
remarkable. One must come here 
with a clear mind to think over all 
of them. A small hall on the right 
hand side called my attention, and 
I was fascinated once I walked 
into the gallery. It was a highly 
diverse gallery on how advertising 
posters were designed, what people 
would use back in the day, and how 
they would draw them up. It was 
well-organized. This helped me 
enjoy the works of art without any 
sign of tiredness. I felt fortunate to 
come across with such a museum 
founded on the 50th anniversary 
of the Republic. I walked out of the 
museum, wondering what else the 
city would introduce to me.

Adana Lezzet 
Festivali / 4 – 6 
Ekim 2019 
Ekim, Adana’ya gitmek için 
en güzel aylardan biri olmalı. 
Lezzet Festivali için buradayım. 
Dünyadan ve Türkiye’den pek 
çok şefi bir arada bulabileceğim, 
bu ustaların söyleşi ve 
panellerine katılabileceğim bir 
festival. Ama benim dikkatimi 
en çok geleneksel Adana 
Yemekleri atölyesi çekiyor. 
Bir festivalden birkaç yemek 
yapmayı öğrenip evine geri 
dönmek, buzdolabının üzerine 
asılacak mıknatıslı süs almaktan 
çok daha mantıklı, çok daha 
kalıcı geliyor. Fotoğraf sergisine 
rastlıyorum; fotoğrafçı hem 
tasarımcı hem de tohum 
gözlemcisiymiş, kendisiyle 
tanışmak için can atıyorum. 
“Atıksız Tasarımlar” sergisini 
görünce hayranlığım artıyor. 

Geri dönüşümün önemi 
daha sanatsal bir biçimde 
anlatılmazdı. Damağımda 
Adana’ın güzel tatları, 
heybemde yeni öğrendiğim bir 
sürü yemek, kalbimde onlardan 
aldığım ilhamla Adana’ya veda 
ediyorum. Seneye yeni şefler ve 
yeni tatlarla görüşmek üzere…

Adana Food 
Festival / October
4 to 6 2019
October is one of the best times 
to visit Adana. I was there 
for the Food Festival. It was a 
festival where I happened to 
see international and domestic 
chefs, and attend their talk 
shows and panel discussions. 
However, what struck me the 
most was a workshop on Adana 
Dishes. Learning how to cook 
a few local dishes as a part of 
the festival and trying to make 

FestivalMüze
Museum

them at home felt like more 
reasonable and lasting than 
buying a refrigerator magnet. 
I ran into a photo exhibition. 
The photographer was both a 
designer and a seed observer. 
I was dying to meet the artist. 
My admiration was multiplied 
by what I saw in the exhibition 
called "Waste-Free Designs". 
The importance of recycling 
could not have been put in a 
more artistic way. I bid farewell 
to Adana, with delicious local 
dishes on my taste buds, and 
scores of new recipes in my bag, 
and inspiration for my soul. 
Hoping to see new chefs and 
dishes next year...



Hikâyesine Hikâye 
Katan Şehir

PTT Hayat ekibi olarak bu ay Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 96. yılını kutlarken sizleri başkent 
Ankara’da bir yolculuğa çıkaracağız. Ancak, Millî 
Mücadele’de önemli rol oynayan şehirde kısa bir 
tura çıkmadan önce şehrin tarihine biraz bakalım.

PTT Life takes you on a trip in the capital town of 
Ankara as this month marks the 96th anniversary 
of the proclamation of the Republic. However, let's 
take a look at the history of the town before going on 
a brief tour in the town, which played a major role in 
the War of Independence.

Talha Kabukçu

The City with No Shortage of 
Stories: Ankara

ANKARA
Seyyah
Voyager
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Ankara, Anadolu coğrafyasının 
merkezî konumunda bulunan 
önemli bir şehir. Bu nedenle 
tarih boyunca birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış. Modern bir 
şehir olarak Ankara’nın hikâyesi 
Cumhuriyet’le birlikte başlasa da 
aslında daha uzun bir geçmişi 
var. Türklerden önce Hitit, Frig, 
Lidya, Pers, Galat, Roma ve 
Bizans egemenliğinde kalan 
Ankara, 3000 yıllık geçmişiyle 
bizleri karşılıyor. Kesin olarak 
bilinmese de Ankara adının 
Galatlardan kaldığı, o dönemde 
Ankyra şeklinde kullanıldığı 
düşünülmekte. Türklerin 
Anadolu’ya gelmesinden sonra 
ise isim, Engürü ve Ankara 
olarak değişime uğramış. 
Modern Ankara’nın yapılanmaya 
başlaması ise Kurtuluş 
Savaşı’ndan sonrasına, Millî 
Mücadele’nin tamamlanıp şehrin 
başkent olarak seçilmesine denk 
geliyor. 13 Ekim 1923 yılında 
meclise sunulan teklifle beraber 
Ankara, kurulan yeni devletin 
başkenti olmuş. 

Ankara turumuza çıkmadan 
önce şehri biraz tanımaya 
çalıştık. Gelin, 5,5 milyon 
nüfusuyla Türkiye’nin en büyük 
ikinci kenti olan ve zaman 
içinde önemli bir merkez haline 
gelen Ankara’nın sokaklarını 
adımlamaya başlayalım.

Ankara is an important town 
located in the heart of the 
Anatolia. That is why it has been 
home to scores of civilizations 
throughout the history. While 
the origin story of Ankara as a 
modern city dates back to the 
beginning of the republican 
era, it actually boast a deeper 
background. Ruled by the 
Hittites, the Phrygians, the 
Lycians, the Persians, the 
Galatians, the Romans and 
the Byzantines before the 
Turks made it to the scene, 
Ankara offers a 3000 year-old 
background. While it is not for 
certain, Ankara was reportedly 
called Ankyra under the rule of 
the Galatians. After the Turks 

arrived in the Anatolia, it was 
named as Engürü and Ankara. 
The construction of Ankara's 
modern version goes back to the 
wake of the War of Independence 
when the city was declared the 
capital. Upon a proposal to the 
parliament on October 13, 1929, 
Ankara became the capital city 
of the new state. 

This was a brief introduction to 
Ankara before going on a tour 
in the city. Let's now take a walk 
in the streets of Ankara, which is 
the second largest city in Turkey 
with a population of 5.5 million 
people, and has grown into a 
major hub in time.

Hamamönü: 
Güne Hamamönü’nde başlamak 
ya da günü Hamamönü’nde 
bitirmek… Tercih size kalmış. 
Sokaklarında dolaşırken macun 
ya da mısır satan esnaflarla 
karşılaşabileceğiniz, geleneksel el 
sanatlarının yaşatıldığı çarşısında 
keyifli vakit geçirebileceğiniz, 
kitapçılarına uğrayabileceğiniz, 
ikindi vakti iskemlelere 
oturup yorgunluk kahvenizi 
yudumlayabileceğiniz çok özel 
bir yer Hamamönü. Cumhuriyet’in 
kurulmasıyla beraber şehrin diğer 
alanlara doğru büyümesiyle, zaman 
içinde semtin nüfusunda azalmalar 
yaşanmış. 2006 yılında Altındağ 
Belediyesi’nin çalışmalarıyla 
geri kazanılan Hamamönü, 19. 
yy’daki dokusunu ziyaretçilerine 
aktarmaya devam ediyor. Tarihin 
sanatla buluştuğu önemli bir bölge 
burası. Dilerseniz kahvaltı için, 
dilerseniz akşam çay içmek için… 
Öyle ya da böyle, Hamamönü’ne 
uğramadan Ankara’dan 
ayrılmamanızı tavsiye ederiz.

Hamamönü: 
Getting the day started 
or bringing it to an end in 
Hamamönü. That is up to you. 
Hamamönü is a pretty special 
spot to run into paste or corn 
vendors in the streets, enjoy some 
quality time in the bazaar where 
traditional handicrafts are still 
cherished, and stop by some 
book stores, and pull up a chair 
in the mid-afternoon to have a 
coffee break. The population 
took a dive in time as the city 
expanded into outer towns 
following the proclamation of the 
republic. Renovated by Altındağ 
Municipality back in 2006, 
Hamamönü keeps its 
19th century fabric intact for 
visitors. It is an important spot 
where history meets art. For 
having a breakfast or enjoying 
a cup of tea in the evening, too. 
In either case, Hamamönü is a 
must-visit spot before leaving 
Ankara. 



Kurtuluş Savaşı Müzesi 
(I. TBMM Binası): 
Ulus Meydanı’nda bulunan I. TBMM 
binası, Ankara’yı ziyaret eden yerli ve 
yabancı birçok turistin önemli uğrak 
noktalarından. İki katlı meclis binası 
Türk mimarî üslubuyla tasarlanmış. En 
önemli özelliği ise duvarlarında Ankara 
taşı olarak da bilinen, ısı farklarından 
ve aşınmadan etkilenmeyen Andezit 
taşının kullanılması.

23 Nisan 1920 tarihinde, binada 
toplanma kararı alındığında, henüz 
inşası bitmeyen bina halkın katkılarıyla 
tamamlanmış. 115 temsilci ile ilk 
toplantısını gerçekleştiren Meclis, 
artık milletin temsil edildiği yegâne 
yer haline gelmiş. 29 Ekim 1923 
tarihinde Cumhuriyetin ilanı ve Gazi 

Müzeyi, Pazartesi 
günleri hariç, her 
gün 9:00-17:30 
saatleri arasında 
ziyaret edebilirsiniz.

Tip: The museum is 
open from 9 a.m. to 
5:30 p.m. except for 
on Mondays.
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Ankara Kalesi: 
Ankara denilince akla gelen sembol 
mekânlar vardır. Bunlardan ilk üçü 
ne diye sorulacak olursa; bir çırpıda 
Anıtkabir, I. Meclis ve Ankara 
Kalesi isimleri sıralanabilir. Ankara 
Kalesi, bahsettiğimiz tarihî geçmişi 
anlamak için oldukça önemli bir 
yapı. Aynı zamanda sembolik değeri 
de olan bir yer. Kaleye çıkarken, dar 
sokaklarda ziyaretçileri keyifli bir 
zaman dilimi bekliyor. Galatlar’dan 
Osmanlı Devleti’ne kadar birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan 
kaleye çıkan ziyaretçiler, enfes bir 
Ankara manzarasıyla karşılaşıyor. 
Gezinizi tamamladıktan sonra 
kalenin güneydoğusunda bulunan 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni de 
ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. 1997 
yılında “Avrupa Yılın Müzesi” seçilen 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
“Çağlar Boyunca Ankara” teması 
altında yer alan bölümde, Ankara’nın 
geçmişten günümüze kadar 
değişimini görmek mümkün. 

Ankara Castle: 
Some landmarks spring to mind 
when it comes to Ankara. The top 
three would have to be Atatürk's 
Mausoleum, the First Parliament 
Building and Ankara Castle. Ankara 
Castle is of capital importance to 
gain insight into the aforementioned 
history of the city. It is also 
symbolically significant. As they 
go up the castle, a joyous span of 
time awaits visitors in those narrow 
streets. Making it to the castle, which 
hosted many civilizations ranging 
from the Galatians to the Ottoman 
Empire, visitors get to spectate a 
spectacular view of Ankara. After 
you are done with it, we recommend 
you to pay a visit to the Museum of 
Anatolian Civilizations, which is 
situated in the southeastern side of 
the castle. Billed as "Museum of the 
Year in Europe" in 1997, the Museum 
of Anatolian Civilizations offers the 
transformation of Ankara from past 
to present in a section with the theme 
of "Ankara through the Ages".

Ankara Kalesi, Altındağ 
semti sınırlarında 
bulunuyor. Ulus 
Meydanı’ndan ya da 
Hacı Bayram-ı Veli Camii 
tarafından yürüyerek 
kaleye ulaşabilirsiniz.

Ankara Castle is located in 
the town of Altındağ. You 
can make it there on foot 
off the Ulus Square or Hacı 
Bayram-ı Veli Mosque.

Seyyah
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Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı 
seçilmesi bu binada gerçekleşmiş. 
Atatürk, konuşmasında Meclis’in 
önemini şöyle vurgular: "Büyük Millet 
Meclisi, Türk milletinin asırlar süren 
arayışlarının özü ve onun bizzat 
kendisini idare etmek şuurunun canlı 
bir timsalidir." 

Independence War Museum (First 
Parliament Building): 
Located in the Ulus Square, the First 
Parliament Building is a beaten track 
for many domestic and international 
tourists traveling to Ankara. The two-
floor parliament building was designed 
in a Turkish architectural style. The 
most striking quality of the building is 
that the walls are covered by andesite 
stones, which are also known as Ankara 

stone, and resistant to temperature 
differences and corrosion.

The building, which was still under 
construction when the decision to 
convene in the building had already been 
taken on April 23, 1920, was fully erected 
by means of popular funds. Having held 
its first ever session with 115 deputies, the 
Parliament became the sole authority 
where the people are represented. This is 
also where the Republic was proclaimed 
on October 29, 1923, and Veteran Mustafa 
Kemal was elected as the President. 
Atatürk underscored the importance of 
the parliament in one of his addresses as 
follows: "The Grand National Assembly 
is the essence of the Turkish nation's 
centuries-long quest and the embodiment 
of self-governing."



Anıtkabir:
Ankara’nın en önemli sembol 
mekânlarından olan Anıtkabir, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin 
bulunduğu yer. 1953 yılında yapımı 
tamamlanan Anıtkabir Anıt Bloku, 
Aslanlı Yol, Tören Meydanı ve 
Mozole bölümlerinden oluşmakta. 
Aynı zamanda on tane kulenin 
bulunduğu Anıtkabir’de Atatürk’e 
ait kıyafetler, onun kullandığı 
eşyalar, arabalar, naaşının taşındığı 
top arabası ve kabartmalar yer 
almakta. 

Anıtkabir’in en önemli mimarî 
özelliklerinden biri de inşasında 
Türkiye’nin farklı bölgelerinden 
getirilen taşların ve madenlerin 
kullanılmış olması. Örneğin, 
Şeref Holü’nde yer alan siyah, 
kırmızı ve krem mermerler 
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Adana, Hatay ve Çanakkale’den; 
yeşil mermer Bilecik’ten, lahitin 
yan duvarlarındaki mermerler 
Afyonkarahisar’dan, yekpare lahit 
taşı Osmaniye’den getirtilmiş. 
II. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin 
özelliklerini yansıtan yapıda, 
süslemelerde Selçuklu ve Osmanlı 
mimarisinden örnekler de görmek 
mümkün. 

Atatürk's Mausoleum 
(Anıtkabir): 
Atatürk's Mausoleum, one of the 
major landmarks in Ankara, is 
the final resting place of Veteran 
Mustafa Kemal Atatürk. Completed 
in 1953, the monumental tomb 
actually comprises the Sarcophagus, 
the Lion Road, the Ceremonial 
Courtyard, and the Mausoleum. 
Equipped with ten towers, the 

mausoleum displays Atatürk's 
clothes, belongings, cars, the gun 
carriage that transported his coffin, 
and some reliefs. 

One of the mausoleum's most 
striking architectural hallmarks 
is that it was made of stones and 
mines transported from various parts 
of Turkey. For instance, the black, 
red and cream marbles in the Hall of 
Honor are from Adana, Hatay and 
Çanakkale while the green marble 
is imported from Bilecik, with the 
marbles next to the sarcophagus 
from Afyonkarahisar, and the 
one-piece sarcophagus stone from 
Osmaniye. Giving off the qualities of 
the Second National Architectural 
Era, the premises offer Seljukian 
and Ottoman architectural styles in 
reliefs.
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ULAKLARDAN PEYKLERE, 
POSTACILARDAN TELGRAF 
TELLERİNE: 
179. YILINDA POSTA VE 
TELGRAF TEŞKİLATI 
From Ulaks to Peyks, and Mail Carriers to 
Telegraph Wires: 
The Post and Telegraph Corporation 
Marking 179th Anniversary

Hasan Sahintürk

Mustafa Kemal Paşa, 1927 yılında Meclis kürsüsünden daha sonra “Nutuk” olarak kitaplaştırılacak 
olan Millî Mücadele’ye yönelik hatıralarını anlatırken, “Bütün telgrafçılarımızın, teşebbüsleri 
ve Millî Mücadelemiz için yaptıkları fedakârca hizmetlerinin millî tarihimizde önemli bir yeri 
vardır. Kendilerine bugün açıkça teşekkür etmeyi bir borç bilirim.” diyerek, Millî Mücadele’nin 
başarılmasında hayati öneme sahip müdahaleleri bulunan telgraf memurlarını onurlandırmıştır.
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Millî Mücadele sırasında üstlendikleri önemli vazifelerden dolayı 
telgrafçılara ayrıca teşekkür etmiş olması, herhangi bir savaşın başarılı bir şekilde sürdürülmesi için 
mutlaka gereken istihbarat ve haber alma teşkilatının önemini bizlere bir kere daha hatırlatır. 

In 1927, Mustafa Kemal Pasha recounted his memories at the parliament lectern about the War of 
Independence, which were later turned into the book Nutuk (the Speech), and said: "The efforts and 
self-sacrificing services provided by all telegraph operators for the sake of the War of Independence 
play a particular role in our national history.  Today, I would like to note that I owe them a debt of 
gratitude". This is how he paid tribute to the telegraph officers who had taken crucial actions for the 
victory in the War of Independence. That war veteran Mustafa Kemal Pasha thanked the telegraph 
operators for their major role in the War of Independence reminds us of how important it is to have an 
intelligence and information agency for any war to be sustained on a successful note.  
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Posta Nezareti Öncesinde 
Osmanlı’da Haberleşme 

İnsanların duygu ve 
düşüncelerini karşısındakine 
aktarma ihtiyacını gidermek için 
tarih boyunca birçok farklı araç 
kullanılmış, birçok farklı yöntem 
geliştirilmiştir. Ateş, duman, ışık, 
ayna, davul, boru ve ıslık, iletişim 
araçları olarak denenmiştir. 
Zamanla, daha ayrıntılı ve 
kapsamlı aktarıma olanak tanıyan 
iletişim araçları icat edildikçe, 
iletilmesi gereken mesajların 
gizliliğini korumak için farklı 
haberleşme yöntemlerinin de 
geliştirilmesi gerekmiştir. 
1840 yılında Posta Nezareti 
kurulana kadar Osmanlılar, 
bugün “posta hizmetleri” olarak 
ifade edebileceğimiz ihtiyaçları 
farklı yöntemlerle gidermişlerdir. 

Haberleşme; İstanbul merkez 
olmak kaydıyla hem Rumeli’ye 
hem de Anadolu’dan diğer 
imparatorluk merkezlerine 
ulaşmak için kullanılan sağ kol, 
orta kol ve sol kol gibi kadim 
yollar üzerinde kurulan menziller 
aracılığıyla yürütülüyordu. Bu 
bağlamda, Osmanlı haberleşme 
ağının yürütücüsü olarak 
düşünebileceğimiz bu menzil 
merkezlerinden ve dönemin 
postacıları olarak ifade 
edebileceğimiz ulaklardan da 
bahsetmek gerekir. 

Ordunun sefer amacıyla 
konakladığı, hacıların 
yolculukları esnasında geceyi 
geçirdiği, kervanların mola 
verdiği “menzilhane”ler, aynı 
zamanda ulakların dinlendikleri 
ve at değiştirdikleri yerlerdir. 
Posta hizmetlerinin sorunsuz ve 
hızlı bir şekilde yürütülebilmesi 

Millî Mücadele’de telgrafçıların 
ve haber alma teşkilatlarının 
bu derece hayati öneme sahip 
başarılarının altında, hiç 
şüphesiz 1840 yılında Sultan 
Abdülmecid’in girişimleri ile 
dönemin şartlarına uygun olarak 
oluşturulan Posta Nezareti ile 
1855 yılında kurulan Telgraf 
Müdürlüğünün kurumsal 
hafızasının ve tecrübesinin 
büyük katkısı vardır. Hatta bu 
teşkilatlardan önce, Osmanlı 
coğrafyasının bir köşesinden 
diğer köşesine haber ulaştırma 
vazifesi gören menzil ve derbent 
teşkilatları ile bu teşkilatlar 
aracılığıyla haber taşıyan ulak 
ve peykler, günümüzden 179 
yıl önce kurulmuş olan Posta 
Nezareti’nin dayanakları olmaları 
bakımından oldukça önemlidir.

What lies behind the extremely 
crucial achievement of the 
telegraph operators and 
information agencies during 
the War of Independence is the 
organizational know-how and 
experience of the Ministry of 
Postal Services established on 
Sultan Abdülmecid's initiative 
in 1840 as per the circumstances 
of the time, and of the Telegraph 
Office established in 1855. In 
fact, preceding menzil (billets) 
and derbend (gateways) 
organizations, which served as 
messengers of news from one 
part of the Ottoman lands to 
another, and couriers (ulak) 
and messengers (peyk), who 
carried messages through the 
aforementioned organizations, 
were of importance as they 
constituted the basis of the 
Ministry of Postal Services rolled 
out 179 years ago.

Ulaklar 
Osmanlıların resmî haberleşme 
vazifesini gören ulaklar, genel 
olarak Kırım Tatarlarından 
seçilmekte ve atlı olarak hizmet 
vermekteydiler. Kendilerine 
mahsus elbise ve kalpakları 
bulunan Tatar ulaklar, 1840 
yılında Posta Nezareti’nin 
kurulmasına kadar bu görevi 
sürdürmüş, hatta nezaretin 
kurulmasından sonra da 
Nezaret bünyesinde görev 
almışlardır. Modern öncesi 
dönemin postacıları olarak ifade 
edebileceğimiz ulakların iffet 
sahibi, namuslu, at binmesini 
iyi bilen, yol sıkıntıları ile baş 
edebilecek, tecrübeli kişiler 
olmaları gerekiyordu. 

için bu menzilhaneler arasındaki 
mesafenin çok uzak olmaması 
gerekiyordu. Yine aynı nedenle, 
menzilhanelerde görevli 
kimselerin resmî vazifeleri 
arasında haber taşıyan ulaklara 
yardımcı olmak da vardı. Bu 
görevliler at tedarikini de 
sağlıyor, böylece ulakların 
görevlerini yerine getirmelerine 
yardımcı oluyorlardı. Her 
menzilhanenin kendi ahırı, bu 
ahırda ise menzilin önemine 
göre değişen sayıda atları vardı. 
Bu atların bakımı ile ilgilenen 
“ahur kethüdası” ve “seyis” gibi 
görevliler atları gelecek olan 
ulaklara hazırlardı. Ayrıca bu 
menzilhanelerde sürücüler de 
bulunuyordu; bu sürücüler gelen 
ulağa bir sonraki menzilhaneye 
kadar eşlik ediyor, sonra kendi 
menzilhanesinin atlarını alarak 
geri dönüyorlardı.

Communication under the 
Ottoman rule Prior to the 
Advent of the Ministry of 
Postal Services

People have adopted a myriad of 
instruments and devised many 
methods throughout the history 
in an effort to meet the need to 
relay their feelings and thoughts. 
Fire, smoke, light, mirror, drum, 
pipe and whistling were tried out 
as a means of communication. As 
instruments of communication 
that allow for more sophisticated 
and far-reaching relay of 
information were invented in 
time, a need has arisen to develop 
various means of communication 
to safeguard the confidentiality 
of messages to be relayed. 

Prior to the advent of the Ministry 
of Postal Services back in 1840, 

the Ottomans met their needs, 
which can be now called "postal 
services", for communications 
through a variety of means. 
Communication was going 
through billets situated on 
ancient roads such as the right 
post, middle post and left post 
to relay news to Rumelia and 
to other imperial hubs from the 
Asia Minor, with Istanbul being 
the headquarters. To this end, 
one has to mention about billets 
and couriers that are safe to 
be considered operators of the 
Ottoman communication network 
as they served as mail carriers of 
the time. 

Billets, where soldiers would 
accommodate on a campaign, 
and pilgrims would spend the 
night on their trips, and caravans 
would take a break, were a stop 
where messengers would rest 
and change horses. To make 
sure postal services are smoothly 
and promptly run, the distance 
between billets was supposed 
to be not too long. For the very 
same reason, staff members of 
billets had an official role, among 
others, to assist information-
relaying couriers. They would 
also supply horses, and thus 
help couriers perform their tasks. 
Each billet was equipped with 
an individual stable, which 
was home to horses the number 
of which depended on how 
important that billet was. "Stable 
chamberlains" and "stable boys", 
who took care of horses, would 
get horses set for couriers to pick 
them up. In addition, billets were 
also home to drivers who would 
accompany couriers to the next 
billet, and then pick up horses of 
their own billets and go back. 

Ulak (Courier) 
Couriers, who officially served 
for Ottoman communication, 
were usually chosen among the 
Crimean Tatars to serve on a 
horseback. With a specific outfit 
and calpack (a high-crowned 
cap), the Tartaric couriers 
continued to play a role until the 
establishment of the Ministry 
of Postal Services in 1840, and 
took office within the body 
of the Ministry even after its 
establishment. Touted as mail 
carriers of pre-modern times, 
couriers (ulak) were supposed to 
be incorrupt, honorable, good at 
riding a horse, capable of dealing 
with challenges on the road, and 
experienced.
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Peykler: Acele Posta 
Hizmetçileri 
Modern öncesi dönem 
Osmanlı haber alma teşkilatı 
içerisinde belki de en dikkat 
çeken kimseler, padişahların 
mahiyetinde bulunup onların 
özel mesajlarını koşarak ilgili 
kişilere ulaştıran peykler 
olmalıdır. Bu hizmet için küçük 
yaştan itibaren koşu talimleriyle 
büyüyen peykler, atletik vücutları 
sayesinde uzak mesafelere haber 
ulaştırabiliyorlardı. Kaynaklarda, 
peyklerin çoğu zaman ulaklardan 
daha hızlı hareket etmeyi 
başardıklarından bahsedilir. Zira 
Peykler, ulaklar gibi atla değil 

Posta Nezareti’nin Kurulması
Osmanlı-Türk modernleşme 
tarihinde oldukça önemli 
bir şahsiyet olan Sultan 
II. Mahmud’un devletin 
merkezileşmesi konusunda 
atmak istediği adımlardan 
birisi de modern bir posta 
teşkilatı kurmaktı. Fakat 1832 
yılında bir hatt-ı hümayun 
ile ilk adımları atılan posta 
teşkilatı onun döneminde 
değil, Sultan Abdülmecid 
döneminde kurulabilmiştir. 
Sultan II. Mahmud’un bu hattı-ı 
hümayunundan sonra Ahmet 
Fevzi Paşa modern bir posta 
teşkilatı için çalışmalara başlamış, 
ilk etapta Üsküdar-İzmit arasında 
böyle bir posta hattının kurulması 
düşünülmüştür. Bu güzergâhta 
yolların henüz müsait olmadığı 
anlaşılınca yol açma ve genişletme 
çalışmalarına başlanmış, nihayet 
Sultan II. Mahmud’un da bizzat 
katıldığı yol açılış töreniyle 
buradaki hattın kurulması 
sağlanmıştır. Üsküdar-İzmit 
posta hattı başarılı olunca, hemen 
ardından İstanbul-Edirne arasında 
böyle bir hattın kurulması 
gündeme gelmiştir. Kurumsal bir 
posta teşkilatına ihtiyacın giderek 
artmasıyla günümüzden 179 yılı 
önce, 23 Ekim 1840 tarihinde, 
Posta Nezareti kurulmuştur. 
Bu nezaretle beraber, daha 
önce sadece devletin resmî 
yazışmalarını imparatorluğun 
farklı merkezlerine taşıyan bir 
sistemden, halkın da birbiriyle 
haber alışverişi yapabileceği 
bir sisteme geçilmiştir. Devlete 
ait haberleşme evrakı ve halkın 
mektup ve diğer bazı evraklarını 
taşıyan ilk postalar İstanbul’dan 
Edirne’ye 28 Ekim 1840 tarihinde, 
Anadolu’ya ise 2 Kasım 1840 
tarihinde yola çıkmıştır. Bu 

tarihten itibaren imparatorluğun 
birçok merkezinde posta hizmet 
binaları inşa edilerek bu hizmetler 
giderek yaygınlaşmıştır. 

Establishment of the Ministry of 
Postal Services
The establishment of a modern 
postal organization was one of 
the steps that Sultan Mahmud 
II was willing to take for the 
modernization of the state as he 
was a major figure in the history of 
Ottoman-Turkish modernization. 
However, a postal organization, 
about which early steps were taken 
in 1832 upon the release of hatt-ı 
hümayun (imperial handwritten 
note of official nature), was 
actually established under the rule 
of Sultan Abdülmecid. Following 
the release of hatt-ı hümayun 
composed by Sultan Mahmud 
II, Ahmet Fevzi Pasha set the 
wheels in motion to establish a 
modern postal organization, and 
contemplated putting together a 
postal line between Üsküdar and 
İzmit at first. Once it was obvious 
that the roads on that route were 
not fit to get the job done, road 

building and expansion efforts 
were kicked off, and finally the 
line was rolled out as a part of 
an inaugural ceremony attended 
by Sultan Mahmud II in person. 
As the route between Üsküdar 
and İzmit was a success, the 
establishment of a line between 
İstanbul and Edirne was brought 
up. As a well-organized postal 
agency was desperately needed, 
the Ministry of Postal Services was 
launched 179 years ago on October 
23, 1840. Upon the advent of the 
ministry, the system shifted its 
focus from the delivery of official 
imperial messages to various hubs 
of the empire to the exchange of 
correspondence that ordinary 
people also engage in. The very 
early mails that did relay imperial 
correspondence papers and 
ordinary people's letters and some 
other documents were shipped 
on October 28, 1840 from İstanbul 
to Edirne, and to the Anatolia on 
November 2, 1840.  From that day 
on, postal service premises were 
built in a great deal of imperial 
hubs, making postal services 
spread across the land.

de koşarak hareket ettiklerinden 
gece gündüz fark etmeksizin yol 
alabiliyorlardı. Ayrıca peyklerin 
haber taşıma vazifesi sırasında 
badem ve akide şekeriyle dolu bir 
mendil taşıdıkları, güç kaybını 
ve baygınlıklarını önlemek için 
bunları tükettikleri söylenir. 
Aynı zamanda kuşaklarına, 
vazifeyi devralacak peykin artık 
hazırlanması gerektiğini haber 
veren çıngıraklar taktıkları da 
belirtilmektedir. Buradan da 
peyklerin mesafeleri bazen bir 
başka peykle bölüştükleri, böylece 
bayrak yarışını andırır bir şekilde 
çalıştıkları da anlaşılmaktadır. 
Posta ve haberleşme tarihimizin 

oldukça dikkat çekici bir unsuru 
olan peyk sistemi 1828 yılında 
kaldırılmıştır. Günümüzde ise 
peyklerin hatıraları yaşatılmaya 
çalışılmakta, İstanbul’un farklı 
bölgelerinde peyk koşuları 
düzenlenmektedir. 

Peyk (Messenger): Express 
Mail Carriers 
Perhaps, the most striking figures 
of the Ottoman communication 
agency in pre-modern times 
were peyks who would be at the 
disposal of sultans and deliver 
their personal messages to 
relevant persons on foot. Trained 
by running practices starting 
from an early age, the peyks could 
deliver messages to faraway 
lands as they were in an athletic 
shape. Peyks would reportedly 
act faster than ulaks most of the 
time. In fact, peyks could cover a 
distance regardless of whether 
it was daytime or night as they 
would spring unlike ulaks who 
would ride a horse to deliver a 
message. Additionally, it is also 
reported that peyks would bring 
along a bag of almond and sugar 
candy on their missions to avoid 
losing strength and passing out. 
Word has it that they would also 
wear bells around their waist to let 
the next peyk to take things over 
know that he better get set. One 
can conclude that peyks would 
split distances among themselves, 
thus following a methodology 
evocative of a relay race.  The 
peyk regime, which was a pretty 
remarkable element of our postal 
and communication history, was 
abolished in 1828. There is an 
effort to keep the memories of 
peyks alive nowadays as peyk 
races are held in various locations 
across Istanbul.
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Osmanlı’da Telgrafın İlk 
Sözleri: “Fransız gemisi geldi 
mi?”, “Avrupa’dan ne haber”
J. Lawrence Smith ve C. Hamlin 
adlı girişimciler Amerika’dan 
İstanbul’a getirdikleri telgraf 
takımlarını 9 Ağustos 1847 
tarihinde Sultan Abdülmecid’in 
huzurunda deneme fırsatı 
bulmuşlardır. Sultan bu deneme 
sırasında bizzat kullandığı 
telgrafa “Fransız gemisi geldi 
mi?”, “Avrupa’dan ne haber” 
ifadelerini yazmıştır. Bu ifadeler, 
telgrafın Osmanlı ülkesindeki 

ilk resmî sesleri olarak tarihe 
geçmiştir. Bu denemeden 
oldukça memnun kalan Sultan 
Abdülmecid, telgraf hatlarının 
ülke sathına yayılması için 
çeşitli çalışmaların başlamasını 
sağlamış, böylelikle 1855 yılında 
kurulacak Telgraf Müdürlüğünün 
önü açılmıştır. 21 Eylül 1871 
tarihinde ise Posta Nezareti ile 
birleşen Telgraf Müdürlüğü 
çalışmalarını bu nezaret çatısı 
altında yürütmeye başlamış, 
nezaretin ismi de Posta ve Telgraf 
Nezareti olarak değiştirilmiştir. 

First Telegraph Messages 
Under the Ottoman Rule: 
The entrepreneurs named J. 
Lawrence Smith and C. Hamlin 
brought along telegraph sets 
from the United States to 
İstanbul, and had a chance 
to try them out before Sultan 
Abdülmecid on August 9, 1847. 
On that first tryout to use the 
telegraph, Sultan typed "has the 
French vessel arrived yet?", and 
"what's up with Europe?". These 
were the very first official sounds 
of telegraph in the Ottoman land. 
Being quite satisfied with the 
first tryout, Sultan Abdülmecid 
had many initiatives taken 
to spread the telegraph lines 
across the land, and thus paved 
the way for the establishment 
of the Telegraph Office in 1855. 
Merged with the Ministry of 
Postal Services on September 
21, 1871, the Telegraph Office 
began to run operations under its 
umbrella, and the Ministry was 
later on named the Ministry of 
Post and Telegraph.

Millî Mücadele’de Mühim 
Bir Hamle: Manastırlı Hamdi 
Bey’in Telgrafı
Yazımızın giriş kısmında 
belirttiğimiz gibi, Mustafa 
Kemal Paşa’nın Millî Mücadele 
içerisinde telgraf memurlarına 
dikkat çekerek onlara ayrıca 
teşekkür etmiş olması, mücadelede 
telgrafçıların üstlendiği vazifenin 
önemini yansıtması bakımından 
oldukça dikkat çekicidir. Fakat 
bu telgrafçıların arasında, yine 
Mustafa Kemal Paşa’nın ayrıca 
bahsettiği Manastırlı Hamdi 
Bey’in ayrı bir yeri bulunmaktadır. 
Manastırlı Hamdi Bey, 16 Mart 
1920 tarihinde İstanbul’un işgalini, 
işgal kuvvetlerinin türlü baskı ve 
engellemelere rağmen Ankara’ya 
bildirmeyi başarmış, İstanbul’un 
işgal edildiğini Anadolu’ya ilk haber 
veren kişi olarak tarihe geçmiştir. 
Manastırlı Hamdi Bey, Mustafa 
Kemal Paşa’ya gönderdiği telgrafta, 
“Bu sabah Şehzadebaşı’ndaki mızıka 
karakolunu İngilizler basıp oradaki 
askerlerle İngilizler müsademe 
ederek neticede şimdi İstanbul’u 
işgal altına alıyorlar.” diyerek 
İstanbul’un işgalini duyurmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta 
kendisinden “bu yurtsever yiğit” 
diye bahsetmektedir. Mustafa 
Kemal Paşa’nın Manastırlı Hamdi 
Bey hakkında kullandığı “O 
olmasaydı kim bilir ne zaman 
bu işgalden haberdar olacaktık” 
ifadesi ise asırlardır kıymetli 
ve hayati bilgileri zamanında 
yerine ulaştırmaya çalışan 
ulakların, peyklerin, postacıların 
ve telgrafçıların aslında ne kadar 
önemli bir vazifeyle memur 
olduklarını hepimize bir kere daha 
hatırlatmaktadır. 

A Momentous Move in the War 
of Independence: Telegraph by 
Hamdi Bey of Bitola
As noted at the outset, the fact that 
Mustafa Kemal Pasha thanked 
telegraph operators for their role 
in the War of Independence with 
a particular emphasis is really 
striking in terms of how important 
the role of telegraph operators was 
in the warfare. However, Hamdi Bey 
of Manastır (modern-day Bitola), 
whom Mustafa Kemal Pasha made 
a particular reference to, was of 
particular importance. Hamdi Bey 

of Bitola managed to report the 
occupation of Istanbul to Ankara 
on March 16, 1920 despite repeated 
pressures and impediments by 
the occupation forces, and went 
down in history as the first person 
to report the invasion of Istanbul 
to the Anatolia. Hamdi Bey of 
Bitola sent the following telegraph 
to Mustafa Kemal Pasha to let 
him know about the occupation 
of Istanbul: "This morning the 
Brits occupied the NCO station 
in Şehzadebaşı, and there broke 
out a clash between the soldiers 
and the Brits, and consequently 
Istanbul is now occupied." Mustafa 
Kemal Pasha refers to him in The 
Speech as "a patriotic, valiant 
man." That Mustafa Kemal Pasha 
spoke highly of Hamdi Bey of 
Bitola and said "if it was not for 
him, who knows when we would 
be informed of the occupation" 
reiterates how important the roles 
of ulaks, peyks, mail carriers and 
telegraph operators were as they 
made an effort to deliver substantial 
and crucial information on time for 
centuries.
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“Antarktika’da tüpsüz dalış 
yapan ilk Türk Kadın olmak, 

oraya giderek ülkemizi temsil 
etmek gurur verici.”

"To be the first Turkish woman 
to dive on one breath in the 

Antarctica and represent 
Turkey makes me proud."

DERİN BİR NEFES:

Şahika
Ercümen

Kendimizi, ne olmak istediğimizi ve en önemlisi hayatımızı ne şekilde devam ettireceğimizi 
keşfederken birçok yoldan geçeriz. Bu yolların bazıları kendiliğinden oluşurken kimisini de 
yol ayrımında bizler seçeriz. Antarktika’da tüpsüz dalış yapan ilk Türk Kadın Şahika Ercümen 
de kendisine sunulan yol ayrımındaki dala tutunan bir sporcu. Küçük yaşlarda konulan 
astım tanısından sonra, nefes alıp vermesini kolaylaştırması için sualtı sporlarına başlayan 
Ercümen, o günden itibaren yeniden yaşamaya başladığını, suyun altında başka bir hayat 
olduğunu, bu derinlikte kendini rüyada gibi hissettiğini her fırsatta dile getiriyor.

We go through a myriad of paths as we explore who we are, what we would like to become, and 
most importantly how to lead our lives. Some of them come into being on their own while some 
others are our choices made at a crossroads. To be the first Turkish woman to dive on one 
breath in the Antarctica, Şahika Ercümen is an athlete sticking to a certain path that she has 
been introduced to.  Taking up underwater sports to make breathing easier for her after being 
diagnosed with asthma at an early age, Ercümen notes that she has been given another life, 
and found out about the life under water, which makes her feel as if she is in a dream.
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2006 yılından beri sayısız rekora 
imza atan Şahika Ercümen 
sporla ilgilenen gençlere ilham 
olurken, azim ve çalışkanlığın 
önemini bizlere bir kez daha 
hatırlatıyor. Serbest dalış dünya 
rekortmeni, millî sporcumuz 
Şahika Ercümen ile hem spor 
hayatı hem de gelecek planları 
hakkında konuştuk. Yeni rekor 

denemesinin müjdesini veren 
Ercümen, ayrıca çocuklara sualtını 
tanıtıp sevdirecek bir hikâye 
kitabı yazdığını ve kitabın basım 
aşamasında olduğunu belirtti. 

Breaking scores of records since 
2006, Şahika Ercümen has inspired 
young people with interest in 
sports, and reminded us of the 

importance of determination and 
hardwork once again. We sat down 
with Şahika Ercümen, a free diving 
record holder and national athlete, 
to talk over her career and future 
plans. Heralding a new record-
breaking attempt, Ercümen says 
that she has penned a story book to 
endear underwater to kids, and the 
book is about to be published. 
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İlk dalışınızı yaptığınız günü 
hatırlıyor musunuz? 
Ne hissetmiştiniz?
Çanakkale’de Milli Piyango 
Anadolu Lisesi ile Su Sporları 
Kulübü’nü ziyarete gitmiştik. 
Kulüpteki diğer sporcularla aynı 
anda nefes tutarak suyun altından 
ilerlememiz istendi. Suyun altı öyle 
güzeldi ki hiç çıkmak istemedim, 
sanki rüyada gibiydim. Adeta 
suyun altında nefes aldığımı 
hissettim.

Do you remember the day you 
did dive for the first time? 
What was it like?
Being part of Milli Piyango High 
School, I had paid a visit to the 
Underwater Sports Club based 
in the city of Çanakkale. We were 
asked to move forward underwater, 
holding our breath along with 
the other athletes at the club. The 
underwater was so beautiful that I 
never wanted to get out, like I was in 
a dream. I felt like breathing under 
the water.

Su altı sporlarına başlamanız 
hastalığınızın tedavi sürecine 
denk düşüyor. Başladığınızda ne 
gibi hayalleriniz vardı? 
Doğduğum günden bu yana 
astımım olduğu için normal 
insanlara göre çok daha zor nefes 
alıp veriyordum. Ancak bu durum 
su ve nefes sayesinde değişti, 
yeniden hayata dönmüş gibi 
oldum. Aslında her şey benim 
hayallerimin ötesinde oldu.

You involvement with 
underwater sports coincides 
with  the treatment of your 
illness. What were your dreams 
in the first place?
Since I was born, I have suffered 
from labored breathing compared 

to healthy people because of 
asthma. However, that is no longer 
the case thanks to water and a new 
form of breathing. It is like I am 
back to life. In fact, everything has 
been beyond my dreams.t

Antarktika’ya tüpsüz dalan ilk 
dalgıç olarak hem bu sürece 
kadarki dalışlarınızdan hem 
de Antarktika maceranızdan 
bahsedebilir misiniz?
Antarktika’da tüpsüz dalış yapan 
ilk Türk kadın olmak, oraya giderek 
ülkemizi temsil etmek gurur 
verici. Amacım hem oradaki bilim 
çalışmalarına ses getirmek hem de 
oraya dalan ilk Türk olarak ülkemizi 
temsil etmekti. Kısacası bu bir 
rekor denemesi değildi, oraya keşif 
amaçlı daldık. Suyun altından 
örnekler aldım. Türkiye’de özellikle 
bilim adına yaptığımız çalışmaların 
daha çok duyulması lazım, ben de 
buna bir katkı sağlamaya çalıştım. 
Antarktika çok sıra dışı bir yer. 
İnsanların yaşamadığı bir kıta, 
bunun sebebini de gidince daha 
iyi anladım. Koşullar insanın 
yaşamasına izin vermiyor. Hava 
yaz döneminde bile eksi 15 derece. 
Rüzgârı çok fazla hissediyorsunuz, 
sanki kışın Türkiye’nin en 
soğuk yerinde gibisiniz, dışarıda 
duramıyorsunuz bile. Foklar, 
balinalar ve penguenler yaşıyor. 
Doğanın her şeye karar verdiği 

bir kıtadasınız, insan olarak 
hiçbir gücünüz yok. Bu yüzden 
orada doğanın kurallarına uymak 
zorundasınız.

Do you remember the day you 
made your first dive? What did 
you feel?
To be the first Turkish woman to 
dive on one breath in the Antarctica 
and represent Turkey makes 
me proud. My goal was to raise 
awareness about the scientific 
studies carried out there, and 
represent Turkey as the first Turk 
to do a free dive there. In short, it 
was not a record-breaking attempt. 
It was more about exploration. I 
took some underwater samples. 
Our scientific efforts need to be 
promoted more in Turkey. I just 
tried to offer an input in that regard. 
Antarctica is highly extraordinary. 
It is a continent with no resident. 
When I went there, I saw why. 
Conditions do not allow for any 
human life. It is minus 15 Celsius 
degrees even in summertime. The 
wind makes its presence felt. It is 
as if you are in the coldest place 
in Turkey. You cannot possibly 
stay outside. It is populated by 
seals, whales and penguins. It is a 
continent where the nature takes 
up the reins. Man has no command 
over it. One must comply with the 
rules of the natural world there.
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Başka sporlarla da ilgileniyor 
musunuz?
Amatör olarak tüm sualtı sporlarını 
yapıyorum. Sörf ve pek çok doğa 
sporu ilgimi çekiyor. Ayrıca 
ortaokul ve lise yıllarımda lisanslı 
olarak Voleybol, Basketbol ve 
Badminton oynamıştım.

Are you interested in 
other sports?
I am engaged in all underwater sports 
as an amateur. I also take interest in 
surfing and many outdoor sports. In 
addition, I played volleyball, basketball 
and badminton a a licensed athlete 
in secondary and high school.
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Küçüklüğünüzden beri dalış 
yapıyorsunuz. Bu alanda eğitim 
almak yerine diyetisyenliği 
tercih etme sebebiniz neydi?  
Benim dönemimde sporculuk 
diye bir meslek yoktu. Sadece 
futbolcu olmak vardı. Ayrıca 
okuduğum okul, üniversitelerin 
yüksek puanlı bölümlerine 
hazırlanan öğrencilerle dolu 
bir Anadolu Lisesiydi. Ben de 
neyi sevebilirim, spor ile en 
çok neyi bağdaştırabilirim diye 
düşündüğümde diyetisyenlikle 
karşılaştım. İyi ki diyetisyen 
olmuşum, mesleğimi çok 
seviyorum.

You have been a diver since 
childhood. What was the 
reason behind your choice of 
being a dietitian rather than 
being trained for diving? 
Being an athlete was not a 
profession back in the day. It was 
all about being a soccer player. 
In addition, I studied in a high 
school full of students cramming 
for highest-rated departments of 
universities. When I looked out for 
what I would be interested in and 
link that to a sport, I took up being a 
dietitian. I am glad I became one as 
I love what I do.

Yaptığınız işlerde denizlerin 
korunması, temiz bırakılması 
vs. gibi sosyal mesajlara da yer 
veriyorsunuz. Sosyal sorumluluk 
tarafında desteklediğiniz 
projeler neler?
Tüm dünya rekoru denemelerinde 
aynı zamanda bir sosyal 
sorumluluk projesini de hayata 
geçiriyoruz. WWF (Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı) Türkiye 
Marka Elçisiyim. Birlikte pek çok 
farkındalık çalışması yapıyoruz. 
Ayrıca Turmepa ile Sıfır Atık Mavi 
Projesi kapsamında deniz temizliği 
etkinlikleri yaptık, aktif eylemler de 
planlıyoruz.

You also raise awareness about 
marine conservation, how 
to keep seas clean etc. What 
projects do you promote as a 
part of a social responsibility?
As a part of all world record-
breaking attempts, I put a social 
responsibility project into practice. 
I serve as the brand ambassador 
of WWF (World Wildlife Fund) 
in Turkey. We take many aware-
raising initiatives together. 
Additionally, we held marine 
cleanup events as a part of the Zero 
Waste Blue Project in cooperation 
with Turmepa, and we have plans in 
place to take actions.

Gelecek planlarınızdan 
bahsedebilir misiniz? Yeni bir 
rekor denemeniz var mı?
Evet, yakın dönemde yeni bir 
rekor denememiz olacak. Fakat 
bu defa son haftaya kadar 
açıklamayacağız. Biraz sıra dışı 
bir yer. Bunun yanında, yeni sualtı 
projemiz için Ayşegül Dinçkök ile 
çalışmalara başladık. Dünyanın 
farklı yerlerinde dalışlar yapıyoruz, 
Ayşegül görüntülüyor. Sualtı 
bize tüm cömertliği ile nefis 

görüntüler sunuyor, bu kareler ile 
aynı zamanda çevre sorunlarımıza 
da değinmek istiyoruz. Bir de 
çocuklara sualtını tanıtacak, 
sevdirecek bir sualtı hikâye kitabı 
yazdım. Görüştüğümüz yayınevi 
kitabı basmak istiyor. Sanırım 
birkaç ay içerisinde çıkmış olacak. 

Could you talk about your future 
plans, please? Is there any record-
breaking attempt around the 
corner?
Yes, I will have a new record-breaking 
attempt soon. However, it will not be 
up until the week before that I disclose 
it. It is a little bit extraordinary as a 
destination. In addition, I have started 
to collaborate with Ayşegül Dinçkök 
for a new underwater project. I dive 
in various parts of the globe and 
Ayşegül monitors the whole action. 
The underwater world generously 
offers amazing landscapes. Through 
the lens, we would like to touch on 
environmental problems, too. I have 
also penned an underwater story to 
introduce and endear the underwater 
world to kids. I am having talks with a 
publisher with interest to publish the 
book. I think it is going to be released 
in a couple of months.

Dalgıçlık konusunda kendisini 
geliştirmek isteyenlere ne 
önerirsiniz?
Mutlaka eğitimini alsınlar ve asla 
yalnız dalmasınlar. .

What would you recommend to 
those interested in improving 
themselves in diving?
They must get training and never 
dive on their own.

İlk gönderdiğiniz mektubu 
hatırlıyor musunuz? 
Evet. Daha okuma yazma bilmezken, 
yazın tanıştığım Japon bir kadına 
göndermiştim. Mektubu anneme 
yazdırdım. Onunla neredeyse 15 
sene boyunca aralıksız mektuplaştık. 
Ayrıca gittiğim ülkelerden kendime 
kartpostal yollarım.

Do you remember the first letter 
you sent?
Yes. I sent it to a Japanese woman 
I met in summertime when I did 
not even know how to read or write. 
I had my mother write the letter. I 
exchanged letters with her for an 
interrupted span of nearly 15 years. 
I also send postcards to myself from 
the countries I travel to.
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Osmanlı Devleti’nin mirası 
üzerine kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yönetici sınıfı 
da büyük ölçüde Osmanlı’nın 
son dönem bürokratlarından ve 
askerlerinden oluşmaktaydı. Bu 
nedenle Cumhuriyet’in özellikle 
ilk yıllarındaki siyaset ve ekonomi 
politikalarının Osmanlı ile ilişkili 
olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla 
Cumhuriyetin ilk dönem ekonomi 
politikalarını incelerken, 
Osmanlı’nın son yüzyıldaki 
ekonomi politikalarına bakmak 
gerekir. 1838 yılında imzalanan 
Baltalimanı Ticaret Antlaşması 
ile Osmanlı dışa açık, liberal bir 
ekonomiyi benimsemişti. 19. 
yüzyıl boyunca süregiden bu 
politika, 20. yüzyıla gelindiğinde 
mecburen değişti. Dünya 
Savaşı’nın başlamasının tüm 
dünyada dış ticareti büyük ölçüde 
etkilemesinden Osmanlı da 
nasibini alarak daha içe kapanık, 
kendi kendine yeten, korumacı bir 
ekonomi politikasını benimsemek 
zorunda kaldı. 1912-1922 yılları 
arasındaki savaşlar dönemi, 
1923 yılında kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de içe dönük 
iktisadi politikalarına yön verdi.

Seyma Acıgöz.

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA 

İKTİSAT
ECONOMICS IN THE FIRST YEARS OF
THE REPUBLIC

39Ekim/October 2019

The Ottoman Empire adopted 
an outward-oriented and 
liberal economic policy upon 
the ratification of the Treaty of 
Balta Liman (a.k.a the Anglo-
Ottoman Treaty) in 1838. 
Having remained in effect 
throughout the 19th century, 
the policy had to be amended 
in the 20th century. Having had 
its share of adverse effects on 
foreign trade just like the rest of 
the world upon the breakout of 
the World War I, the Ottoman 
Empire was forced to adopt a 
rather inward-oriented, self-
sufficient and conservative 
economic policy. The wars 
between 1912 and 1922 caused 
the newly-founded Republic of 
Turkey, which was proclaimed in 
1923, to adopt inward-oriented 
policies. The first major 
financial setback facing the new 
government was the Lausanne 
Conference of 1922-23. 

İktisadi alanda bu yeni devletin 
önüne çıkan ilk önemli mesele, 
1922-1923 Lozan Barış Konferansı 
görüşmeleri oldu. Görüşmelerde 
Osmanlı Devleti’nin iktisadi mirası 
devralınırken, yeni devletin dış 
iktisadi ilişkileri de tamamlanacaktı. 
Lozan’da 3 temel konuda 
düzenlemeler yapıldı. İlk olarak 
Osmanlı’nın diğer devletlere verdiği 
kapitülasyonlar kaldırıldı. İkinci 
olarak ise Osmanlı Devleti’nin kendi 
başına değiştiremediği serbest 
ticaret anlaşmaları sona erdirildi. 
Alınan bu kararla, 1929 yılından 
sonra yeni devlet kendi gümrük 

tarifelerini kendisi belirleyebilecek 
hale gelecekti. Üçüncü olarak ise 
1928’e kadar uzayan müzakereler 
sonunda Osmanlı’nın dış borcu 
yeniden yapılandırıldı. Türkiye 
Cumhuriyeti bu borcun yalnızca 
%67’sini devraldı. Bu üç temel 
mesele, yeni devletin ilk yıllarında 
dış iktisadi ilişkilerinin belirlenmesi 
bakımından çok önemliydi. Bu 
kararlarla Türkiye Cumhuriyeti 
artık Osmanlı’nın var olmadığını, 
yeni bir devletin kurulduğunu, 
bu devletin de Osmanlı’nın ağır 
yükünü taşımayacağını tüm 
dünyaya ilan etmiş oldu.

In the wake of the talks, the economic 
heritage of the Ottoman State was 
taken over while the foreign economic 
relations of the new government 
were supposed to be settled. The 
Lausanne Conference introduced 
3 main arrangements. First of all, 
the capitulations granted by the 
Ottoman Empire for other states were 
removed. Second of all, the free trade 
agreements that the Ottoman Empire 
could not amend on its own were 
terminated. This resolution enabled 
the new government to be in a position 
to set its own customs tariffs after 1929. 
Third of all, the external debt of the 

Ottoman Empire was restructured in 
the wake of negotiations that dragged 
on until 1928. The Republic of Turkey 
took over only 67% of the external 
debt. These three matters were of 
crucial importance to designate 
foreign economic relations in the early 
years of the new government. The 
aforementioned resolutions served 
as a declaration by the Republic 
of Turkey to the whole world that 
the Ottoman Empire does not exist 
anymore, and a new state has just 
been founded, and that state would not 
shoulder the heavy burden inherited 
from the Ottoman Empire. 



Ekonomi Dünyası
Economy World

40

into consecutive wars for years, 
and ease their tax burden to 
boost agricultural output. This 
helped the rural population and 
agricultural output recover in 
1920s and 1930s.

Osmanlı zamanında ekonominin 
büyük ölçüde gayrimüslim 
halkın elinde olması, ulus devlet 
anlayışıyla kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti için büyük bir 
sorun teşkil etmekteydi. Çünkü 
gayrimüslim halkın büyük 
çoğunluğu artık yeni ülkenin 
içerisinde yaşamıyordu. Dolayısıyla 
Ankara Hükümeti’nin bu süreçteki 
temel amacı, yeni belirlenmiş 
sınırlar içinde millî bir ekonomi 
oluşturmaktı. Ziya Gökalp’in 
işaret ettiği yönde, Müslüman-
Türklerden bir müteşebbis sınıfın 
oluşturulması ve sanayileşmenin 
başarılması, millî ekonominin 
gelişmesi için en temel unsurlar 
olarak kabul ediliyordu. 
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Yeni devletin aynı anlayışla 
gerçekleştirdiği ilk girişimlerden 
biri de Osmanlı’daki geleneksel 
vergilerden “Aşar” ve “Ağnam” 
vergilerinin kaldırılmasıydı. 
Aşar Vergisi, yerel mültezimler 
tarafından devlet adına toplanan 
ve tarımsal üretimden %10 
civarında alınan vergi iken 
Ağnam Vergisi ise kırsal 
kesimde yaşayan insanlardan 
hayvanları için alınan vergiydi. 
Bu vergilerin kaldırılması, 
yüzyıllar boyunca Osmanlı 
tarafından uygulanan, tarımsal 
üreticiyi hedefleyen vergi 
anlayışının kaldırılması 
anlamına geliyordu. Türkiye 
Cumhuriyeti ’nin bu vergileri 
kaldırma amacıysa yıllarca bir 
savaştan diğerine sürüklenen 
kırsal kesimin büyük bir kısmını 
oluşturan küçük üreticilere 
destek olmak, bu üreticilerin 
vergi yükünü hafifleterek üretimi 
arttırmalarını sağlamaktı. Bu 
sayede 1920 ve 30’lu yıllar, kırsal 
kesim ve tarımsal üretim için bir 
toparlanma süreci oldu. 

One of the first initiatives taken 
by the new state in line with 
that mindset was the abolition 
of conventional Ottoman taxes 
called "Aşar" and "Ağnam".  Aşar 
was a tithe tax collected by local 
tax collectors on agricultural 
output while Ağnam was a tax 
on livestock paid by rural people. 
The abolition of the taxes stood 
for the elimination of a tax system 
adopted by the Ottoman Empire 
for centuries and intended to be 
leveled at farmers. The purpose 
behind the abolition of the taxes 
by the Republic of Turkey was 
to promote small-scale farmers, 
who constituted a large part 
of the rural population drawn 

The fact that the non-Muslim 
population was largely in power 
for economy under the Ottoman 
rule posed a major challenge for 
the Republic of Turkey, which 
had been built as a nation state. 
This was because the majority 
of the people no longer resided 
within the confines of the newly-
founded country. Therefore, 
the main purpose of Ankara 
Government was to devise a 
national economy within the 
newly-designated borders. In line 
with the course of action set forth 
by Ziya Gökalp, the formation of 
a Muslim-Turkish entrepreneur 
class and the achievement of an 
industrial reform were billed as 
the most fundamental elements 
for the development of a national 
economy. 

1920’lerdeki iktisat politikalarının 
temel yaklaşımı, özel sektörü 
güçlendirmek amacıyla sınırlı 
bir devlet müdahaleciliği olarak 
özetlenebilir. 1927 yılında 
çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu 
bu yaklaşımın bir örneğidir. Bu 
kanun ile sanayi kuruluşları 
teşvik edilmiş ve desteklenmiştir. 
Diğer bir yandan, özel sektörün 
gelişmesi için İş Bankası 
kurulmuştur. Tüm bunlar, 
hükümetin özel sektöre dayalı 
bir iktisadi kalkınma modeli 
oluşturmak için izlediği yolun 
işaretleridir. 

The main perspective of economic 
policies adopted in 1920s can 
be summed up as limited state 
interventionism intended to 
bolster the private industry. 
Introduced in 1927, the Law 
on Industrial Promotion is a 
testament to the aforementioned 
perspective. The law promoted 
and bolstered industrial 
businesses. In the meantime, 
İşbank was founded to promote 
the growth of the private industry. 
This is a token of the course of 
action adopted by the government 
to introduce an economic 
development model that relies on 
the private industry.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında un, 
şeker, bez gibi temel ihtiyaçlar 
bazında kendi kendine yeter bir hale 
gelip özel sektörü güçlendirmeyi ve 
bu sayede dışa açılmayı planlayan 
yeni Türk devletinin planları, 1929 
Dünya Bunalımı sebebiyle maalesef 
sekteye uğradı. Bu süreçten itibaren 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi 
politikaları giderek daha korumacı 
oldu. 1930 yılından itibaren ise 
önceki on yılın aksine, devlet eliyle 
sanayileşme ekonomik kalkınmanın 
temel stratejisi haline geldi. 

Poised to grow into a self-
sufficient country in terms of 
meeting fundamental needs 
for flour, sugar and cloth in 
the early years of the republic, 
and to promote the private 
industry and thus penetrate 
into global markets, the new 
Turkish government saw its 
plans brought to a halt due to 
the Great Depression in 1929. 
From that time on, the economic 
policies of the Republic of 
Turkey had gradually been 
rather protective. Starting 
from 1930, the state-sponsored 
industrialization morphed into 
the main strategy of economic 
development unlike the case 
over the past decade.
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Amasya hem tarihî hem de 
coğrafî açıdan önemli bir şehir. 
Siz bu şehrin tarihi ile ilgili 
neler söylemek istersiniz?
Amasya ismi 2100 yıldır hiç 
değişmeden günümüze kadar 
gelmiştir. Amasya, merkez 
ve ilçelerindeki höyüklerle 
arkeolojik bakımdan çok 
önemli bir bölge. İl sınırları 
çerçevesinde bakıldığında, 
burada ilk yerleşimin MÖ 5000 
yıllarında, yani günümüzden 
7000 yıl önce Erken Kalkolitik 
Çağ’da başladığını söyleyebiliriz. 

Şehrin günümüze kadar devam 
eden 7000 yıllık tarihi; Kalkolitik 
Dönem, Tunç Çağları, Karum 
Dönemi, Hitit, Frig, Pers, İskit, 
Hellenistik, Roma, Bizans ile 
Beylikler, Selçuklu, Moğol, 
Osmanlı yani Türk kültürü ile 
arkeolojik değerler temelinde 
karakterize olmaktadır.

Amasya is an important 
city from historical and 
geographical standpoint What 
would you like to say about the 
city's history?

Amasya has remained intact 
for 2100 years now and made 
it to modern times. Amasya 
is of crucial importance from 
archaeological perspective as 
it is home to mounds in central 
and rural parts of the city. When 
it comes to the case within the 
provincial confines, it is safe to say 
that the earliest settlement dates 
back to the Early Chalcolithic 
Age in B.C. 5000, which is 7000 
years ago. The city's 7000 year-old 
background is characterized by 
the Chalcolithic Age, the Bronze 

Age, the Karum Era, and the 
cultures and archaeological assets 
of the Hittites, the Phrygians, 
the Persians, the Scythians, the 
Hellenistic dynasty, the Romans, 
the Byzantines, the Turkic beyliks, 
the Seljuks, the Mongolians, and 
the Ottomans, namely the Turks.

Yetkilileri bu bölgede arkeolojik 
kazı yapmaya yönelten şey 
nedir?
Amasya'nın bulunduğu Orta 
Karadeniz coğrafyasında, daha 
önce Müze Müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilen kurtarma 
kazılarının dışında uzun soluklu 
bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları 
yapılması gerekiyordu. Bunun 
için de öncelikle il merkezimizde 
yer alan Harşena Kalesi’nde 
tarihçilerin ve seyyahların 
kitaplarında bahsettikleri 
kalıntıların ortaya çıkarılması 
gerekliydi. Bu, zengin ve derin 
bir kültürel geçmişe sahip olan 
şehrimize karşı idarecilerimizin 
vazifesiydi. Bilimsel kazılarla 
ortaya çıkarılan bu değerler, ilimizi 
ziyaret edenlerin tarihî ve kültürel 
bakımdan bilgi edinebileceği 
referanslar olmuştur. Oluz 
Höyük’teki kazılar da Amasya’nın 
Pers Kral Yolu güzergâhı üzerinde 
bulunması ve bölgedeki arkeolojik 
yerleşmelerin yoğunluğu 
dolayısıyla başlamıştır. 

What drives authorities to 
engage in archaeological 
excavation around here?
In addition to rescue excavation 
previously conducted by the Office 
of Museum across the Central 
Black Sea region where Amasya 
is located, it was imperative to 
carry out long-term, scientific 
and archaeological excavations. 
To this end, it was essential to 

unearth the ruins, which historians 
and travelers used to speak of, 
in the Harşena Castle, which is 
situated in a central location of 
the city. This was a binding duty of 
authorities toward the city, which 
boasts a diverse and profound 
cultural background. Laid bare as 
a part of scientific excavations, the 
assets have served as a reference 
through which visitors could be 
informed about from historical 
and cultural perspective. The 
excavation efforts in the Mound 
Oluz have been kicked off as it 
is situated on the Persian Royal 
Road, and home to numerous 
archaeological settlements. 

Kazı süreci nasıl işledi? Bu 
süreçte yaşanan aksaklıklar 
nelerdir?
Amasya ili sınırlarında iki önemli 
kazı çalışması sürmektedir. 
Bu kazı süreçleri 2007-2011 İl 
Stratejik Eylem Planları’nda yer 
almaktadır. Bunun sonucunda 
Kültür ve Turizm Bakanlığının 
izinleri ile kazılar başladı. İl Özel 
İdaremizin mali ve lojistik desteği 
de sağlandı. Bu arada, Gökhöyük 
Tarım İşletmesinin de büyük 
katkıları oldu. Birincisi Oluz 
Höyük kazısı, diğeri ise Harşena 
Kalesi ve Kızlar Sarayı kazısı. 2007 
ve 2009 yıllarında başlayan söz 
konusu kazılar Bakanlar Kurulu 
onaylı kazılar olup uzun soluklu 
projelerdir. Kalkolitik Dönem’den 
Osmanlı Dönemi sonuna kadar 
uzanan Amasya tarihini yansıtan 
bu kazılardaki temel ihtiyaçlar 
arasında bütçenin karşılanması da 
gelmektedir. 

How did the excavation process 
come along? How about setbacks 
in the process?
Two major excavation efforts are 

in progress within the confines of 
Amasya. The excavation efforts 
are part of the 2007-2011 Provincial 
Strategic Action Plans. As a result, 
the excavation efforts were kicked off 
upon the issuance of permits by the 
Ministry of Culture and Tourism. The 
Special Provincial Administration 
provided financial and logistic 
assistance. In the meantime, 
Gökhöyük Agricultural Corporation 
made great contributions, too. The 
first excavation effort is about the 
Mound Oluz while the other one 
concerns the Harşena Castle and the 
Kızlar Palace. Kicked off in 2007 and 
2009, the excavations are long-term 
projects acknowledged by the Council 
of Ministers.  Budgeting is one of the 
main needs for the excavations that 
unveil the history of Amasya ranging 
from the Chalcolithic Age to the 
Ottoman times.

Arkeolojik kazılara kimler ve 
hangi kurumlar destek verdi?
Amasya ilindeki arkeolojik kazılara 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi ve Valilik olarak biz destek 
vermekteyiz.

What authorities and agencies 
offered assistance for the 
archaeological excavations?
The excavation efforts in Amasya are 
sponsored by the Ministry of Culture 
and Tourism's General Directorate 
of Cultural Assets and Museums, 
Istanbul University's Department of 
Scientific Research Projects, and the 
Governor's Office of Amasya.

2500 Yıllık Postane
Postane kazısı ile yakından ilgilenen Amasya Valisi Dr. Osman Varol'dan 

yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. 
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Arkeolojik çalışmaların 
Türkiye ve dünya mirasına 
katkıları sizce nelerdir?
Öncelikle ifade etmek gerekir 
ki; arkeolojik bilimsel kazılarda 
ortaya çıkan tarihî-kültürel 
varlıklar, dünya kültürel mirasına 
kazandırılmış olmaktadır. Ortaya 
çıkarılan tarihî-kültürel değerler, 
ülkemizin tanıtımına da çok büyük 
katkı sağlamaktadır. Kazıyı yapan 
arkeologların Pers Dönemi üzerine 
çalışmaları, yalnız Amasya ve 
Anadolu için değil, aynı zamanda 
Eski Ön Asya Arkeolojisi ve 
Tarihi için de eşsiz bulguları 
gündeme getirmiştir. Oluz 
Höyük'te açığa çıkan buluntular, 
Amasya Pers Dönemi’nin 
kültürel ve askerî yönlerine ek 
olarak dinsel boyutunu da ortaya 
koymaktadır. Pers Dönemi’ne 
değin, yani MÖ 500’lü yıllara 
kadar Anadolu'nun süregelen 
devlet ile din yapısı değişmiş, bu 
noktalarda bir kırılma meydana 
gelmiştir. Kazılarda açığa çıkan 
Çaparhane ve Ateşgede, bu kırılma 
noktasını kimliklendiren arkeolojik 
bulgulardır. Ortaya çıkan bu eşsiz 
bulgular ve sonuçları, Türkiye ve 
dünya mirasına önemli katkıda 
bulunmuştur.

In your opinion, what are the 
outputs of archaeological 
efforts for Turkish and global 
heritage?
First of all, historical and cultural 
assets unearthed as a result 
archaeological excavations 
based on science are put at the 
disposal of the global cultural 
heritage. The historical and 
cultural assets offer a great input 
to promote Turkey. The efforts 
of the archaeologists over the 
Persian times have unveiled 
unique finds for not only Amasya 

Kazılarda Perslere ait olduğu 
düşülen 2500 yıllık posta 
merkezi kalıntıları bulundu. 
Sizce posta teşkilatının yönetim 
ve uluslar için önemi nedir?
Hem antik hem de modern 
dönem devlet yapılarında son 
derece önemli bir yeri olan posta 
teşkilatı ve lojistik, her dönemde 
devlet örgütünün en önemli 
parçalarından birisi olmuştur. 
Oluz Höyük kazılarında bulunan 
ve MÖ 450-400 yıllarında inşa 
edildiği düşünülen Çaparhane 
(posta aktarım merkezi, Eski 
Yunanca: Angareion), süregelen 
anlatılardan bilinmekteydi. Eski 
Ön Asya'da ilk defa bir arkeolojik 
kazıda Herodot'un bahsettiği 
Çaparhane'nin arkeolojik 
kalıntılarına ulaşıldı. Çaparhane 
içinde ayrıca kil mektup kilitleri 
ve taş baskı aletiyle karşılaşıldı. 
Haberleşmede ilk defa sistemli 
olarak Perslerin kullandığı 
Çaparhane binasının varlığı, 
topraklarımızdaki devlet sistemi ve 
kültür tarihinin ne kadar derinlere 
gittiğini göstermesi bakımından 
önemlidir.

The excavations have unearthed 
a 2500 year-old post office, 
which reportedly pertains to the 
Persians. How important do you 
think a postal organization is 
for governments and nations?
Playing an extremely significant 
role in any ancient and modern 
state, postal organizations 
and logistics have always been 
an important element of any 
administration. Unearthed as a 
result of excavations around the 
Mound Oluz and estimated to be 
built in B.C. 450 to 400, Çaparhane 
(postal relay station, Angarium 
in Ancient Greek) had always 
been narrated. An archaeological 

excavation in Ancient Pre-Asia 
unearthed archaeological ruins of 
Çaparhane reported by Herodotus. 
Çaparhane has turned out to be 
equipped with clay locks for letters 
and a lithography instrument. The 
presence of Çaparhane premises, 
which was put to use by the Persians 
for communication purposes on a 
systematic basis for the first time, 
is of importance to showcase how 
long-established the states and 
cultural history is on our land.

Ülkemizin en köklü 
kurumlarından PTT’nin 179. 
yaşını Ekim ayında kutluyoruz, 
siz PTT hakkında ne söylemek 
istersiniz?
PTT; özellikle son yıllarda 
gösterdiği gelişimle, ortaya 
koyduğu başarılarla insanlarımızı 
fevkalade memnun eden, tamamen 
millî bir kuruluş olması sebebiyle 
de gelişimiyle gurur duyduğumuz 
önemli bir değerimizdir. Bir 
taraftan sunmakta olduğu 
geleneksel hizmetlerin kalitesini ve 
verimini artırırken, diğer taraftan 
bunlara yeni hizmet alanları 
ilave ederek vatandaşlarımızın 
çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermek 
için güvenli ve uygun maliyetli 
alternatifler üretmektedir. Sunulan 
hizmetlerin vatandaş nezdinde 
yüksek bir memnuniyet düzeyine 
ulaştığı açıkça görülmektedir. 
Ayrıca PTT, yurt dışında 
gerçekleştirdiği çalışmalarla, 
uluslararası alanda da kendi 
sektöründe iddialı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Günümüz 
dünyasında siyasi ve ekonomik 
düzenin en önemli unsurlarından 
ve en kritik sektörlerden birisi 
olan lojistik sektöründe bu düzeye 
erişmiş bir yerli ve millî kuruluşa 
sahip olmak bizlere hem güven 
hem mutluluk vermektedir. 

Konunun stratejik önemi göz önüne 
alındığında, devlet örgütünün çatısı 
altında PTT gibi güçlü bir lojistik 
ve finans kuruluşunun varlığı, 
devletimizin ve milletimizin birçok 
alandaki güvenlik ihtiyaçlarına da 
doğrudan cevap verebilmektedir. 

October marks the 179th 
anniversary for the 
establishment of the Turkish 
Post, which is one of the most 
long-established organizations 
in Turkey. What would you like to 
say about the Turkish Post?
The Turkish Post is a major 
asset that satisfies people to a 
great extent in services as it has 
made strides and achieved a 
lot in recent years, and it makes 
us proud for being an entirely 
domestic organization. On one 
hand, the quality and efficiency of 
conventional services is improved, 
and new lines of service are 
introduced on the other, offering 
reliable and affordable options 
to respond to various needs of 
the people. It is evident that 
people are quite satisfied with the 
services provided. In addition, the 
Turkish Post makes an ambitious 
case around the globe for its 
own industry through initiatives 
taken abroad. It both gives us 
confidence and makes us delighted 
to have a domestic and national 
organization with such a high level 
of services in logistics, which is one 
of the most important elements and 
critical industries for political and 
financial regimes in today's world. 
Given its strategic importance, the 
fact that the state has a mighty 
organization of logistics and 
finance under its umbrella directly 
meets security needs of the state 
and the whole nation in many 
aspects.

and the Asia Minor but also the 
ancient pre-Asian archeology 
and history. The finds unearthed 
in the Mound Oluz lay bare the 
cultural and military aspects 
of the Persian times in Amasya 
apart from the religious aspect. 
Before the Persians took over in 
the B.C. 500, the long-established 
state and religious fabrics of 
the Anatolia had transformed, 
coming to a watershed moment.  
Unearthed through excavations, 
Çaparhane and Ateşgede are 
archaeological finds that point to 
that moment. Such unique finds 
and their consequences have made 
a significant contribution to the 
Turkish and global heritage.

Arkeolojik kazıların sonunda 
ulusal ve uluslararası 
camiadan nasıl tepkiler 
aldınız?
Amasya’da yüzlerce taşınmaz 
kültür varlığı bulunmaktadır. 
İlimiz yüzlerce höyüğü, kaleleri, 
tümülüs ve mezarları ile derin 
bir arkeolojik geçmişe sahiptir. 
Yakın gelecekte yeni arkeolojik 
kazıların başlaması yüksek 
olasılıktır. Ayrıca şunu ifade 
etmek gerekir ki; 2018-2023 
Amasya İli Kültür ve Turizm 
Sektör Eylem Planı kapsamında 
yer alan iki önemli höyüğümüzde 
de uzun soluklu arkeolojik 
kazı yapılması planlanmıştır. 
Amasya’nın ve ülkemizin tarihi 
için önemli bulduğumuz ve 
eylem planlamasını yaptığımız 
bu höyükler, merkez Şerefter 
Höyük ile Doğantepe Köyü’nde 
bulunan höyüklerdir. Bu antik 
yerleşmelerde bir an evvel 
arkeolojik kazıların başlatılması 
için alanda kazı yapabilecek 
üniversiteler ve bilim insanları 
bulmaya çalışıyoruz.

What is the reaction of domestic 
and international communities 
following the archaeological 
excavations?
Amasya boasts hundreds of 
immovable cultural assets. The 
city is home to hundreds of 
mounds, castles, tumuluses, tombs, 
and an in-depth archaeological 
background. It is very likely for 
new archaeological excavations 
to be kicked off in the near future. 
In addition, I must note that there 
are plans in place for a long-term 
archaeological excavation for two 
major mounds as a part of 2018-
2023 Amasya Culture and Tourism 
Industry Action Plan. The mounds, 
which we attach importance to 
from the perspective of history in 
Amasya and Turkey, and for which 
we have come up with an action 
plan, are the Mound Şerefter and 
the mound located in the Village 
Doğantepe. We are currently trying 
to find universities and scientists 
to engage in excavation efforts in 
those ancient settlements as soon 
as possible.



AMASYA VALİLİĞİ İLE PTT AŞ 
ARASINDA YENİ PROJE
Amasya Valiliği İl Özel İdaresi 
ile PTT AŞ, 2 Eylül 2019 tarihinde 
İnsan Kaynağı ve Maddi Kaynak 
Yönetimi Otomasyon Sistemi 
Projesi (İLYOS) protokolü imzaladı.

Protokol töreninde konuşan Posta 
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
(PTT AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 
179 yıldır hizmet eden PTT'nin 
Amasya Valiliğinin inovatif 
yaklaşımı sonucu hayata geçen ve 
Türkiye'de pilot ve ilk uygulama 
olma özelliği taşıyan projenin 
imza törenini gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik, PTT’nin tarihi boyunca 
birçok ilki gerçekleştirdiğini 
vurgulayarak, “PTT, posta ve kargo, 
lojistik, bankacılık, sigortacılık ve 
özellikle son dönemde e-ticaret 
alanlarında birçok aktif sektörde 
öncü hizmetlerle ülke ekonomisine 
katkı sağlayan çok önemli 
işlere imza atmaktadır. Amasya 
Valiliğimizle birlikte başlattığımız 
bu proje ile de ülkemizin 
milli kaynaklarının verimli 
kullanılması ve 2023 hedeflerimiz 
doğrultusunda önemli bir iş 
birliği başlatmış bulunmaktayız. 
Bu vesileyle projede emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum” diye konuştu. 
Protokole, PTT Genel Müdürü 

Kenan Bozgeyik ile birlikte 
imza atan Amasya Valisi Dr. 
Osman Varol ise konuşmasında 
“Projemiz kamuda her zaman 
önemli sorunlardan birisi olan 
etkin ve verimli çalışma amacını 
gerçekleştirmek üzere PTT Genel 
Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde 
yürüttüğümüz, Türkiye'de ilk olma 
özelliği taşıyan bir projedir” dedi.
İl Özel İdaresinin hem insan 
kaynağını hem de maddi 
kaynaklarını etkin ve verimli 
bir şekilde değerlendirebilmek 
için kaynakları izleme, belirli 
bir standartta kayıt altına alma 
ve daha sonrasında bu verileri 
değerlendirerek etkin, verimli 
kararlar alma amacına hizmet 
edecek bir projenin uygulanacağını 
belirten Vali Varol, konuşmasında 
şu ifadeleri kullandı:
“Birçok yönüyle gurur 
duyduğumuz projemizin en 
önemli özelliklerinden birisi de 
tamamen yerli ve milli olmasıdır. 
PTT Genel Müdürlüğümüz ve alt 
kurumlarının kendi kaynaklarıyla 
geliştirdiği ve kendi bünyelerinde 
kullanmakta olduğu otomasyon 
sisteminin ilimizin ve İl Özel 
İdaremizin ihtiyaçlarına cevap 
verecek teknolojiyle donatılması 
sonucu oluşturulan bu sistemde, 
tamamen kendi mühendislerimizin 
yer alması ve öz kaynaklarımızın 
kullanılması da bizler için ayrı bir 
gurur kaynağıdır”

NEW PROJECT BETWEEN 
GOVERNORSHIP OF AMASYA 
AND PTT AŞ
Amasya Governorship Special 
Provincial Administration and 
PTT AŞ signed the protocol 
of Human Resources and 
Material Resource Management 
Automation System Project 
(İLYOS) on 2 September 2019.

Speaking at the protocol 
ceremony, Postal and Telegraph 
Organization Joint Stock 
Company (PTT AŞ) Chairman 
and General Manager Kenan 
Bozgeyik, PTT's innovative 
approach to the service of the 
Governor of Amasya for 179 years, 
the history of the beginning and 
lived there happiness, he said.
Kenan Bozgeyik, General 
Manager of PTT AŞ, continued 
with some first in the historical 
center of PTT and said, iniz We 
are leading the world in a wide 
variety of worlds using technology 
in PTT, postal and cargo, 
logistics, corporate, insurance 
and pioneering services in our 
e-commerce center. Throw away. 
With this project we have initiated 
with the Governorate of Amasya, 
we have started an important 
cooperation in our 2023 targets 
by using the conditions of our 
country's national resources. I 
would like to take this opportunity 
to thank everyone who 
contributed to the project..
Protocol, PTT General Manager 
Kenan Bozgeyik together with the 
Governor of Amasya. Dr. Osman 
Varol said in his speech: “Our 
project is one of the common 
problems of the time and it is the 
first project in the world that you 
carry out in cooperation with 
PTT General Directorate for our 
effective working purposes.
Provincial Special Administration 
to monitor both human resources 
and financially effective and 
effective options to evaluate them, 
we follow them, taking a standard 
registration plans here, and 
more on this issue by evaluating 
the purpose of making effective, 
average decisions that serve the 
purpose of making the success 
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PTT PAL AŞ ve GÜVENLİK-İŞ 
SENDİKASI TOPLU SÖZLEŞME 
İMZALADI
Özel sektör, kamu kurum ve 
kuruluşlarında güvenlik ve 
savunma hizmeti veren PTT Para 
Lojistik AŞ ile Özel Güvenlik 
Hizmetleri ve Güvenlik ve 
Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) 
Sendikası arasında 18 ay süreyle 
bin 700 işçinin faydalanacağı 
toplu iş sözleşmesi imzalandı. 
6 Eylül 2019 tarihinde PTT Pul 
Müzesi’nde gerçekleşen protokol 
imza törenine PTT AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik, PTT PAL AŞ 
Genel Müdürü Salih Ziya Aydınay, 
Türk- İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Ergün Atalay ve Güvenlik- 
İş Sendikası Genel Başkanı Ömer 
Çağırıcı katıldı. 

Güvenlik-İş Sendikası’nın Türkiye 
tarihinde ilk kez özel sektörle 
imzaladığı sözleşme kapsamında, 
Temmuz- Aralık 2019 döneminde 
yüzde 5, 2020'nin ilk 6 ayında 
yüzde 4, ikinci 6 ayında ise yüzde
4 zam öngörüldü. 
PTT olarak çalışanlarının hayat 
standardını nasıl yükseltecekleri 
konusunda yoğun mesai 
harcadıklarını belirten PTT AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik “PTT, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 
vizyonu çerçevesinde, ülkemizin 
daha ileriye gitmesi için 2016’da 
başlattığı değişim ve dönüşüm 
programının bir parçası olarak bir 
holding çatısına dönüşüyor. PAL 
Şirketimizin görevi bizim için çok 
hayati ve bugün burada çok önemli 
bir iş sözleşmesi gerçekleşiyor” 
dedi. Özellikle güvenlik gibi hassas 
bir işi yürüten çalışanların hayat 
standardının yükseltilmesi için 
yapılan bu sözleşmenin önemine 
değinen Bozgeyik konuşmasında 
şu ifadeleri kullandı: “İmzalanan bu 
sözleşme Güvenlik-İş Sendikası’nın 
özel sektörle imzaladığı ilk 
sözleşme olarak tarihe geçiyor. 
Ben ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Çalışanlarımızın alın 
teri kurumadan ücretinin ödenmesi 
prensibinin tüm kurumlarda yer 
alması gerekiyor. PTT her geçen 
gün büyümeye, iştirakleriyle 
birlikte ülke ekonomisine katkıda 
bulunmaya devam edecek.”

PTT PAL AŞ and SECURITY-
BUSINESS UNION SIGNED A 
COLLECTIVE AGREEMENT
Private sector, public institutions and 
organizations providing security and 
defense services PTT Para Lojistik 
AŞ and Private Security Services 
and Security and Defense Workers 
(Security-Work) Union for a period of 

18 months, a thousand 700 workers 
will benefit from the collective 
labor agreement was signed. PTT 
Chairman and General Manager 
Kenan Bozgeyik, PTT PAL AŞ 
General Manager Salih Ziya Aydınay, 
Chairman of Türk-İş Confederation 
and Ömer Çağırıcı, Chairman of 
Security-Is Union attended the 
protocol signing ceremony held on 
September 6, 2019 at PTT Stamp 
Museum. .
Security-İş Trade Union under the 
contracts signed with the private 
sector for the first time in Turkey's 
history, the period of July-December 
2019 to 5 percent in 2020 for the first 
6 months, 4 percent, 4 percent was 
predicted for the second time in 6 
months.
PTT Chairman and General Manager 
Kenan Bozgeyik stated that PTT 
employees are working hard on how 
to improve the standard of living. 
“PTT is transforming into a holding 
roof as part of the change and 
transformation program initiated by 
Turkey in 2016 within the framework 
of 2023 vision of our President. . 
The mission of our PAL Company 
is very vital for us and today a very 
important business contract is taking 
place here. ” In particular, Bozgeyik 
mentioned the importance of this 
agreement to increase the standard 
of living of employees who carry out 
a sensitive job such as security. In his 
speech, Bozgeyik used the following 
statements: sözleşme This agreement 
is signed as the first contract signed 
by the Security-İş Union with the 
private sector. I wish our country to 
be beneficial. The principle of paying 
the wages of our employees without 
drying the sweat must be included 
in all institutions. PTT will continue 
to grow day by day and contribute 
to the national economy with its 
subsidiaries. ”
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of Governor Varol, this speech 
statements used:
Biri One of the most important 
features of our project, which we 
are proud of in terms of honor, is 
local and national. Our General 
Directorate of PTT and its sub-
institutions are developing 
their own resources and you can 
combine the automation system 
with the name of our province 
and our Special Provincial 
Administration when you are 
within them. In this system, the 
contents of our engineers
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“2. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ 
ÜRÜNLER ZİRVESİ" GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Ankara 
Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen 
"2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", 
açılışı 19 Eylül 2019 tarihinde ATO Congressium'da 
gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan 
Hanımefendi'nin ziyaret ettiği PTT standı 
katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Devlet erkânının da katıldığı törende Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik 
ve PTT yetkilileri de yer aldı. 

Zirve kapsamında Avusturya, İtalya, Gürcistan, 
Güney Afrika, Ekvador ve Tanzanya'nın 
da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin 
büyükelçilikleri, Ankara başta olmak üzere çeşitli 
illerin valilikleri ile oda ve borsalar stant açtı. 
Stantlarda ülke, bölge ve yörelerin geleneksel 
ürünleri sergilendi. 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) 
ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) arasında 17 
Eylül 2019 tarihinde kömür taşıma esasları hakkında 
lojistik protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, TKİ Kurumunun 
belirleyeceği kömür yükleme alanlarından Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf’ları depolarına 
karayolu nakliyesi PTT tarafından yapılacak. PTT 
tarafından kamyon/tır ile Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına götürülen kömürlerin Valilik 
veya Kaymakamlık tarafından belirlenen stok 
sahalarına teslim edilmesi ve boşaltılması sağlanacak.

PTT AŞ VE TKİ’DEN  
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

The Post and Telegraph 
Corporation (Turkish Post) 
entered into a logistic 
protocol with the Turkish 
Coal Enterprises (TCE) on 
September 17, 2019 on the 
basis of coal transportation 
procedures.

As a part of the protocol, the 
Turkish Post is tasked with 
shipping coal from loading 
sites to be designated by 
the TCE to storehouses of 
the Social Assistance and 
Solidarity Foundation. The 
Turkish Post will deliver 
and unload coal, which 
is brought to the Social 
Assistance and Solidarity 
Foundation by trucks/
trailers, to stockyards 
designated by the Governor's 
Office or the District 
Governor's Office.

PTT AŞ TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE
Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri 
olan PTT AŞ, hizmet ağını genişletmeye 
hız kesmeden devam ediyor. Antalya, 
Çanakkale, Muğla, Ankara ve Karabük PTT 
Başmüdürlükleri bünyesinde yeni iş yerleri  
Eylül ayında hizmete açıldı.  
 

PTT CORP. ALL OVER TURKEY
PTT Corp., one of the long-established organizations 
in Turkey, is going at full speed to expand its service 
network. To this end, new offices were launched in 
September, operating within the body of the Turkish 
Post's directorates general based in Antalya, Çanakkale, 
Muğla, Ankara and Karabük.

"2ND INTERNATIONAL SUMMIT ON 
GEOGRAPHICAL INDICATIONS" HELD
Hosted by Ankara Chamber of Commerce (ATO) 
under the auspices of the Turkish Presidency, 
"the 2nd International Summit on Geographical 
Indications" was kicked off on September 19, 2019 
at ATO Congressium. Visited by the First Lady 
Emine Erdoğan, the wife of the Turkish President 
Recep Tayyip Erdoğan, the Turkish Post's booth 
attracted a great interest from participants.

Attended by public dignitaries, the event was also 
joined by Kenan Bozgeyik, the Chairman of the 
Board and Director General of the Turkish Post, 
and the Turkish Post officials. 

The embassies of some countries including 
Austria, Italy, Georgia, South Africa, Ecuador and 
Tanzania, and governor's offices, chambers and 
stock exchange markets of various cities including 
Ankara in particular set up booths as a part of the 
summit. The booths offered traditional goods from 
certain countries, regions and destinations.

PROTOCOL ON 
COOPERATION 
BETWEEN 
TURKISH POST 
AND TCE
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Held in Geneva, Switzerland on September 23 to 
26, 2019, the 3rd Extraordinary Congress of the 
Universal Postal Union (UPU) dealt with the main 
agenda item of the pricing system called "terminal 
dues" for letters and small packets. 

As a part of the extraordinary congress, which was 
joined by delegates from over 150 countries, three 
main options were proposed for discussion. The 
Option A, which is based on maintaining the status 
quo, the Option B, which is based on self-declared 
rates to be set by each country on terminal dues, 
and the Option C, which seeks to strike a balance 
between two, were put to vote in the congress.

The option, which was backed by the United 
States for self-declared rates, was put to a vote, 
and rejected with 57 affirmative, 78 nay and 9 
abstaining votes. The Option V (Victory) was 
approved as a new consensus model by the majority 
of member countries in the wake of negotiations 
that went on all night long. The Option V grants the 
USA a self-declaration right in accord with certain 
criteria (up to 70% of domestic rates), and other 
countries shall set rates within the designated limits 
for a rise in rates.

Dünya Posta Birliği (UPU) 3. Olağanüstü 
Kongresi, İsviçre’nin Cenevre şehrinde, 23-26 
Eylül 2019 tarihlerinde, mektup ve küçük paket 
gönderilerine yönelik “varış giderleri” ana 
gündem maddesiyle toplandı. 

150’den fazla ülkeden bini aşkın delegenin 
katıldığı Olağanüstü Kongre’de görüşülmek ve 
karara bağlanmak üzere üç ana teklif sunuldu. 
Mevcut uygulamanın devamına dayanan 
A teklifi, ülkelerin varış gideri ücretlerini 
kendilerinin belirlemesi temelinde şekillenen ve 
self deklarasyon ilkesine dayanan B teklifi ve bu 
iki teklif arasında bir denge kurmaya çalışan C 
teklifi kongrede oylamaya sunulan seçenekler 
oldu.

Yapılan oylama neticesinde, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin desteklediği self deklarasyon 
sistemi 57 kabul, 9 çekimser, 78 ret oyuyla 
reddedildi. Gece boyu süren müzakereler sonucu 
üye ülkelerin büyük çoğunluğunun görüş birliği 
ile V Seçeneği (Victory-Zafer) adı ile yeni bir 
uzlaşı modeli kabul edildi. V Seçeneği, ABD’ye 
(yurtiçi tarifesinin %70’ine kadar) self deklarasyon 
hakkı tanırken diğer ülkelerin de belirlenen artış 

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ (UPU)  3. OLAĞANÜSTÜ 
KONGESİ’NDE BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

EMPHASIS ON SOLIDARITY AT THE 3RD EXTRAORDINARY CONGRESS 
OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (UPU)

oranları dahilinde ücretlerini ayarlamasına 
imkan veren bir seçenek olarak karşımıza 
çıkıyor.

Kongrede ABD’nin desteklediği teklifin 
reddedilmesi Birliğin dağılmasına yönelik bir 
tehlike meydana getirdi.
Zorlu müzakereler sonucunda Türkiye’nin 
de gayretiyle 145 yıllık tarihe sahip UPU’da 
uzlaşı sağlandı. Kongrede Türkiye’nin de 
gayretiyle dağılmaktan kurtulan UPU’nun 
bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik 
içinde çalışmalarını sürdürmesine yönelik 
zemin hazırlandı.

The rejection of the proposal made by the 
United States at the Congress posed a great 
risk for the dissolution of the Union.  
Thanks to the efforts exerted by Turkey 
following some tough negotiations, the 
parties came to an agreement at 145 
year-old UPU. After it was prevented from 
dissolution thanks to the efforts of Turkey, 
the groundwork was laid to perpetuate the 
operations of the UPU in solidarity in years 
to come.
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“Takının 
kullanım amacı 
bir tür ibadettir”

Haluk 
Botasun

“The purpose of wearing 
jewelry is a sort of worship”
Aslen Jeofizik Mühendisi olan Haluk Botasun, 1989 yılından beri 
Selçuklu Dönemi’nden Osmanlı Dönemi’ne kadar birçok kültürü yansıtan 
ürünler tasarlıyor. Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren Botasun, değerli taş 
ve diğer materyallerle tasarladığı ürünlerini benzeri olmayacak şekilde 
ürettiği için diğer tasarımcılardan ayrışıyor.

Haluk Botasun, who is originally a geophysics engineer, has since 
1989 designed artifacts that capture many cultures ranging from the 
Seljukian to the Ottoman times. Taking office in the Grand Bazaar, Mr. 
Botasun differs from other designers as he comes up with artifacts in a 
unique way through gems and other materials. 

Irem Karaosmanoglu
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Mühendis kökenlisiniz, bu 
mesleğe başlamaya nasıl karar 
verdiniz? 
Tamamen tesadüflerle başladım, 
Jeofizik Mühendisiyim aslen. Tabii 
jeofizik mesleğini yapmak biraz zor; 
bu alanda iş imkânı kısıtlı olduğu 
için bir arkadaşımla pazarlama 
üzerine bu işe başladık. O zamanlar 
arkadaşım imalatçıydı, ben de 
ürünlerin pazarlamasını yapıyordum. 
Bu süreçte atölyede devamlı 
bulunduğum için biraz merak 
ettim, oturup bir şeyler üretmeye 
başladım. Aslında mesleğe farklı 
bir bakış açısıyla geldim, yani hiçbir 
ustadan eğitim almadan sadece 
kendi isteğimle kendimi geliştirdim. 
Yaptığım işler de beğenilmeye 
başlayınca devam etme kararı aldım. 

You are originally an engineer. 
How did you decide to take up this 
profession? 
It was totally by coincidence. I am 
originally a geophysics engineer. 
Pursuing geophysics engineering is 
challenging, as one might imagine. As 
there are fewer jobs in that profession, 
I took up designing for marketing 
with a friend of mine. My friend was 
a manufacturer back then, and I was 
marketing artifacts. I got curious as 
I always spent time in the workshop, 
and started to manufacture some 
stuff. In fact, I brought a different 
perspective to the profession. I mean 
I am self-trained without any training 
from a senior craftsperson. Once my 
artifacts began to be appreciated, I 
decided to go on. 

Mühendisliğin size olumlu 
katkıları oldu mu?  
Bir çizim ya da tasarım yapma 
konusunda çok katkısı oldu. Bu 
sanatı yapan insanların bazılarında 
çizim yeteneği olmuyor, benim daha 
farklı çizimler yapmama yardımcı 
oldu aldığım eğitim. Mühendislik 

senelik bir süreç. Yani ilk iki sene o 
çalışandan verim alamazsınız. Çok 
sayıda insanın çalıştığı bir ortamda 
bu durum oldukça pahalıya mal 
oluyor. İşçisiz çalışmaya karar 
verince uzun süre tek tip ürün 
çıkarmaya başladım. Evet, özgün 
ama set halindeydi ürünler. 
Örneğin özgün bir bilezik… Ama 
küpe, vs. ile tamamlıyordum. Tek 
başıma üretim yapmaya başladıktan 
sonra Kapalıçarşı’ya geçtim. Yine 24 
ayar altın üzerinden tasarımlarımı 
yapmaya başladım. Yanında onu 
zenginleştiren antika, tespih ve farklı 
objeler, dinî resimler var. 

Could you elaborate on how you 
have improved yourself? What is 
your schedule like? 
I decided to set out on my own after 
parting company with my friend. At 
the time, I used to work hard, with 
nearly 20 kilograms in capacity per 
week. As they were all unique, all of 
the designs attracted a great interest, 
and I began to manufacture tailor-
made artifacts. Then, the business 
volume took a hit due to the financial 
crisis that broke out in Turkey. Then, 
I made up my mind not to employ 
anyone in those difficult times. This 
was because it takes two years for an 
employee to learn about things and 
come up with designs. It costs dearly 
at a workplace with many employees. 
Once I decided to go on without any 
other employee, I designed uniform 
products for a long time. They were 
still unique and they would come 
in sets. A custom-made bracelet, for 
instance. But I would complement it 
with earrings. I moved to the Grand 
Bazaar after starting to design 
things on my own. I began to make 
designs with 24 carat gold jewellery. 
In addition, I would design antique 
artifacts, beads, unique objects and 
religious images. 

Motivasyonunuz neydi bu 
süreçte?
Motivasyonun başında 
başarabilmek geliyor, benimki de 
buydu. Ayrıca her sanatçı takdir 
görmek ister. Maddi karşılığından 
ziyade manevi karşılık sanatkârı 
daha da güçlendiriyor. Tıpkı bir 
müzisyenin sanat icrasından sonra 
alkış beklemesi gibi. Yani alkış 
paranın yerine geçmez ama tatmin 
gücü daha yüksektir.

What were you motivated by at 
the time?
It was mainly being able to succeed. 
In addition, every craftsperson likes 
being appreciated. Spirituality 
lifts a craftsperson's morale much 
more than materiality. Just like a 
musician expecting to be applauded 
following a performance. Applause 
does not substitute for money but 
satisfaction from it is higher.

Tasarımlarınız genelde hangi 
döneme ait? 
Modernden ziyade daha çok 
arkeolojik tarzı var tasarımlarımın. 
Değişik medeniyetlere ait hepsi. 
Roma, Bizans, Helenistik dönem, 
vb. Hatta bazı ürünler Hindistan’ın 
Indus Nehri kıyısındaki medeniyete 
ait. Bunlar birebir aynı şekilde 

yapılmıyor tabii ki ama o 
kültürlerden esinlendim. Daha basit 
görünümlü ama çok daha kibar 
ve kullanışlı ürünler tasarlamaya 
gayret ettim. Hem günlük hem de 
bir davete giderken kullanılabilecek 
tarzda tasarladım.

What period do you focus on for 
your designs? 
My designs are based on an 
archaeological style rather than a 
modern one. All pertain to a variety 
of civilizations. The Romans, the 
Byzantines, and the Hellenes. In 
fact, some artifacts pertain to a 
civilization settled on the banks 
of the River Indus, India. They are 
designed exactly the same but I am 
inspired by those cultures. I have 
endeavored to design products in a 
simpler form with a much elegant 
and practical aspect.
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sadece çizmekten geçmiyor, asıl 
kelime anlamı matematikten 
geliyor. Kuyumculuk ise biraz 
kimya biraz grafik sanatı, biraz 
mekanik bilgisi biraz matematik… 
Bütün bunlara estetik değerlerin 
eklenmesiyle yapılan bir meslek. 
Kimyayı bilmezseniz kuyumculuk 
yapamazsınız, yapsanız da eksik 
olur bazı şeyler. Mühendislik bu 
bakımdan tamamlayıcı bence. 

Has engineering made any 
positive impact on you? 
It has made a great impact for 
drawing or designing. Some people 
in this profession do not have the 
drawing skills while engineering 
has helped me come up with unique 
drawings. Engineering is not all 
about drawing things. The origin of 
its name derives from mathematics. 
Jewellery is about a little bit of 
chemistry, graphics, mechanics 
and mathematics. It is a profession 
practiced by the incorporation of 
aesthetics into them. Unless you are 
familiar with chemistry, there is no 
way to do jewellery or something 
would be missing. Engineering is a 
complementary piece in this regard. 

Kendinizi geliştirme 
sürecinizden bahseder misiniz? 
Çalışma temponuz nasıldı? 
Arkadaşımla yollarımızı ayırdıktan 
sonra tek başıma devam etme 
kararı aldım. O süreçte çok yoğun, 
haftada yaklaşık 20 kilo kapasiteyle 
çalıştım. Tasarımların hepsi özgün 
olduğu için çok talep gördü, süreç 
ilerledikçe de genelde sipariş 
üzerine üretim yaptım. Sonrasında 
ülkede baş gösteren kriz nedeniyle 
çalışma tempomuzda biraz azalma 
oldu. Bu zor dönemlerden birinde 
işçi çalıştırmama kararı aldım. 
Çünkü bir işçinin işi öğrenip 
tasarım yapabiliyor hale gelmesi iki 
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Bunları yaparken size ilham olan 
bir şey var mı? 
Bir ürün tasarlarken tarihini 
bilmeniz lazım. İlham nereden 
geliyor derseniz, takının 
kullanım amacı bir tür ibadettir. 
İnsanlar inandıkları şeyleri 
kendi vücutlarında taşımak 
isterler. Mesela Roma’da tanrıça 
figürü Eros’u, Selçuklu’da 
tılsımlı yüzükleri görürüz. 
Osmanlı’ya baktığımızda koruma 
amacıyla takılan üstüne dualar 
yazılmış takılar vardır. Takının 
amacı budur aslında, yani bir 
tür inanç ve ibadet üzerine 
kuruludur. Ben de takı yaparken 
bunu gözetmeye çalışıyorum 
simgesel olarak. Herhangi bir 
markanın logosundan yapılan 
takıların kullanılmasını pek 
anlayamıyorum, bu yüzden böyle 
bir şey de yapmıyorum. Örneğin 
bir koç boynuzu figürü bereketi, 
gücü temsil eder. Bu figürü bir 
küpede de kullanabilirsiniz, bir 
yüzükte de kullanabilirsiniz. Erkek 
ya da kadın, böyle bir takıyı herkes 
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Zorlandığınız bir aşama oldu mu 
bu süreçlerde? 
Kapalıçarşı’da 4000 dükkânın 
içinde 24 ayar altınla çalışan çok 
az kişi var, yani zaten zor bir iş 
yapıyorum. Açıkçası bu mesleği de 
zor olduğu için tercih ettim, zoru 
başarmak hoşuma gidiyor. Bunu 
çözmek, tasarlamak ayrı bir zevk 
veriyor. Ayrıca bir işi yaparken 
öğrenmeyi sürdürmek çok önemli, 
ben hâlâ öğrenmeyi sürdürüyorum. 
Zaten “biliyorum” demek çok 
ayıp bir şey, biliyorum derseniz 
eğer hiçbir şey bilmiyorsunuz 
demek oluyor.  Bu yüzden sürekli 
öğreniyor olmak diğer zorlukları 
iyileştiren bir durum olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Did you have any difficulty in 
these processes?
There are very few shops out of 
4000 in the Grand Bazaar that work 
with 24 carat gold. What I do is a 
challenge on its own. To be honest, 
I pursue this profession for it is 
challenging. I like beating the odds. 
It is a whole another pleasure to 
figure it out and design. In addition, 
it is crucial to keep learning while 

you pursue a profession. I still keep 
learning. It would be a shame to say 
that "I know it all." If you say so, it 
means you do not know anything.  
That is why continuous learning 
is something that makes other 
challenges go away. 

Günümüzdeki takıları nasıl 
yorumluyorsunuz? 
Kimse için olumsuz bir şey söylemek 
istemem ama işini iyi yapanları 
da ayırt etmek lazım. Genelde 
bu işe taklit ürünle başlanıyor. 
Taklidin iyisi de olabilir, yani 
geliştirip yeniden yorumlayarak da 
satabilirsiniz. Dolayısıyla çok takı 
yapmaktan ziyade az ve öz yapan 
benim için daha değerli. Seçkin bir 
şeyler yapıyorsanız o daha kıymetli 
oluyor. Bazen bir tasarımdan birden 
fazla imal edildiğini görüyorum. 
Halbuki aslında takı dediğiniz 
şey kişiye özgü olmalıdır, az evvel 
bahsettiğim gibi tek ve özel olması 
önemlidir. 

What is your take on modern 
jewelry? 
I would not like to badmouth 
anyone but it is a must to 
distinguish those good at what they 
do. People usually take it up with 
imitated products. They could be 
fine, too. I mean one can improve, 
reinterpret and sell them. So, it is 
of greater value to make less but 
concise jewels rather than making 
lots of them. It is even more precious 
if you make select artifacts. I 
sometimes happen to see multiple 
versions of one single design. In 
fact, a jewel is supposed to be tailor-
made and unique as I have noted 
before. 

Tecrübelerinize istinaden 
gençlere bir tavsiyeniz var mı? 
Öncelikle çok sosyal, kültürlü 

olmalı ve çok insan tanımalılar. 
Ne kadar çok insan tanırsanız 
o kadar farklı kaynakla bilgi 
alışverişi yapmış oluyorsunuz. 
Ayrıca çok kitap okumalı, birçok 
kültüre aşina olmalılar. Üretim 
yapabilmek için bir kültürü 
anlamak ve yorumlayabilmek çok 
önemli. Bu konuda kitaplar insana 
çok yardımcı oluyor. Son olarak 
da iletişim süreçlerine iyi hâkim 
olmalılar diye düşünüyorum, her 
şeyin başı oraya dayanıyor çünkü. 
What recommendations would you 
offer to young people based on 
your experience? 
They have to be highly social, well-
informed and get to know many 
people. The more people you get to 
know, the more information you get 
to exchange with various sources. 
They also need to read a lot and 
get themselves acquainted with a 
great deal of cultures. It is crucial 
to gain insight into a culture and 
create a rendition of it before 
getting oneself involved with 
jewelry production. Books do help 
a lot in this case. Last but not least, 
they need to have a command over 
communication. That is because it 
always comes first. 

What has inspired you along 
the way? 
You have to gain insight into the 
background of any product designed. 
As for what has inspired me, the 
purpose of wearing jewellery is a sort 
of worship. People like wearing things 
they have faith in. For instance, the 
Greeks had Eros as a goddess figurine 
while the Seljuks wore talismanic rings. 
The Ottomans wore jewelries that bear 
prayers for protective purposes. That 
is what jewelry is intended to do. It is 
built on a sort of faith and worship. I 
symbolically try to pursue it whenever I 
design jewelry. I do not get why people 
wear jewelry mad of some brand's 
logo. I do not design things like that. 
For instance, a cleat figure stands for 
fertility and power. You can use that 
figure on earrings or a ring. Men or 
women. It does not matter. Anyone can 
wear them. This is what inspiration is 
about. Nature offers great examples. 
Each comes with a given ratio and 
elegances. One can capture the 
essence of those examples in jewelry. 

kullanabilir. İlham dediğiniz şey 
böyle bir şey, doğada çok güzel 
örnekler bulunuyor. Bunların 
hepsinde bir orantı, zarafet var. 
Bu örnekleri takıya uygulamak 
tabii mümkün. 
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B. Can Özdemir

Twitter'’dan Önce Beyaz Güvercin 
Ne İşe Yarardı?
What Good Would a White Pigeon Do Before the Advent of Twitter?
İnternetin hayatımıza girmesiyle 
artık hiçbir şey eskisi gibi değil. 
Bu icat her şeyin hızlandığı, 
beklemeye tahammülün 
kalmadığı bir çağı mı başlattı? 
Yoksa artık herkesin özgürce 
hareket ettiği bir alan mı açtı? 
Bu konu oldukça tartışmalı 
olsa da internetin herkesin 
hayatında ayrı bir yeri olduğu 
kesin. Bireysel hayatımızda 
nereye dokunursa dokunsun, 
iletişim alanında oldukça köklü 
bir dönüşüm ve değişim başlatan 
internet, sosyal medyayla 
birlikte gazetecilikten alışverişe, 
toplumsal hareketlerden 
siyasi katılımlara kadar bütün 
alışkanlıklarımızı değiştirmiş 
durumda.
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Nothing is the quite way it used 
to be in the wake of Internet's 
penetration into our lives. Did this 
invention lead to an age where 
everything is fast and people 
cannot stand waiting? Or did it 
pave the way for a realm where 
everybody acts freely? While it 
is highly controversial, it is for 
certain that Internet plays a 
particular role in everyone's life. 
Kicking off a radical change and 
transformation in communication 
no matter what aspect of 
our lives it has an impact on, 
Internet has, upon the advent of 
social networks, altered all our 
habits ranging from journalism, 
shopping and social movements 
to political engagement.
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İlksel İletişim Listesi:
-Duman: Bulunmasından sonra 
yemeklerimizi pişirmekle kalmayan 
ateş, uzak mesafeler arasındaki 
iletişimi sağlamak için de yegâne 
araçlardan birsiydi. Hemen 
hemen hepimizin çocukluğunda 
izlediği kovboy filmlerinden 
hatırlayacağı gibi, durmaksızın 
soluk benizli adama meydan 
okuyan Kızılderililerin kendi 
aralarında haberleşmek için 
kullandığı duman, aslında sadece 
bu millete has değildi. Çinliler 
hatta Avustralya Aborjinleri de 
dumanla haberleşiyordu. Sistem 
aslında oldukça basitti: Ateş yakılır, 
bir örtü yardımıyla çıkan duman 
belirli aralıklarla göğe bırakılırdı. 
Kilometrelerce uzaktan bu dumanı 
gören, dumanın şekline göre haberi 
anlıyordu. Tabii duman okumayı 
biliyorsa…

List of Primary Means of 
Communication:
- Smoke: Fire, which was not solely 
limited to cooking after its discovery, 
was one of the rare instruments to 
communicate between faraway 
places. As almost all of us remember 
from cowboy movies we used to 
watch when we were kids, smoke 
signals, which were used for internal 
communication by the Indians, who 
would always challenge a pale man 
in movies, were not specific to them. 
The Chinese and even the Aborigines 
of Australia used to communicate 
by smoke. It was actually pretty 
simple: A fire is built, and the smoke 
coming out of it is released by means 
of a cloth into the sky on a regular 
basis. Those would get to see the 
smoke kilometers away would get 
the news according to the form of the 
smoke. As long as they know how to 
interpret smoke.

2005 yılında ilkokul 
arkadaşlarımızı bulduğumuz 
Facebook’un başlattığı dalga 
daha dinmemişken “Merhaba 
arkadaşlar” diyerek bizleri 
kanallarına çağıran Youtube, 
2006’da bütün iletişimimizi yüz 
kırk karaktere sığdırmak için 
yazdıklarımızı şekilden şekle 
sokan Twitter ve son olarak 
yediğimiz içtiğimiz ne varsa gözler 
önüne seren İnstagram, sıradan 
insanların sıradan dünyalarını sıra 
dışı bir hale getirdi. 

While the ripple effect of Facebook, 
where we used to search our 
primary school classmates, had 
yet to dwindle away in 2005, the 
ordinary lives of ordinary people 
became extraordinary following 
the launch of YouTube welcoming 
visitors to its channels, and of 
Twitter where people would juggle 
to fit their posts into one hundred 
and forty characters back in 2006, 
and of Instagram laying bare 
whatever we eat.

İletişim neydi? İletişim 
beklemekti, iletişim emekti!
Türk Dil Kurumu iletişimin 
anlamını “telefon, telgraf, 
televizyon, radyo vb. araçlardan 
yararlanarak yürütülen 
bilgi alışverişi, haberleşme, 
komünikasyon” olarak açıklar. 

-Güvercin: Güvercinler yaklaşık 
olarak M.Ö. 1200’lerden beri 
haberleşme için kullanılıyor. 
Ne olursa olsun eve dönme 
eğiliminde olan güvercinler, 
merkezî haberleşme teşkilatları 
için oldukça elverişli canlılar. 
M.Ö. 300’lerde Çin’de başlayan 
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Öyleyse iletişim belli birtakım 
araçlara bağlı bir faaliyettir. Peki 
bu araçlar henüz icat edilmeden 
biz ademoğulları nasıl iletişim 
kuruyorduk? Duygu, düşünce 
veya bilgimizi bir başkasına 
aktarmak için neler yapıyorduk?

What was communication 
about? Communication was 
about waiting. It would take 
effort!
The Turkish Language Association 
describes communication as 
follows: "exchange of information, 
correspondence and communication 
through instruments such as 
telephone, telegraph, television, 
radio etc." In that case, 
communication relies on certain 
instruments. So, how did people 
manage to communicate with one 
another before the invention of those 
instruments? What did they do to 
relay their thoughts or information 
to others?

güvercin uçuşları, giderek diğer 
kıtalara ve ülkelere de yayılmıştır. 
Arap Yarımadası ve Avrupa’da 
da kullanılan özel yetiştirilmiş 
güvercinler, ayaklarına asılan 
haberi karşı tarafa iletebilmek 
için uzun mesafeler kat etmiştir. 
Aslına bakarsanız, Twitter’ın 
güvercini uzunca bir süre 
gökyüzünü arşınladıktan sonra 
bilgisayarımızın ekranına kondu.

-Pigeon: Pigeons have served as 
a means of communication since 
approximately B.C. 1200. Pigeons, 
which tend to go back home no 
matter what, are highly convenient 
creatures for central intelligence 
organizations. Pigeon flights, which 
date back to B.C. 300 in China, 
gradually spread across other 

continents and countries.
Specially-trained pigeons of the 
Arab Peninsula and Europe could 
cover long distance to relay a note 
tied to their foot to the recipient. In 
fact, Twitter's pigeon perched on our 
computers after hovering in the sky
for a long while.
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-Ulaklar ve Peykler: Ulaklar, 
kendilerine emanet edilen haberi 
bir yerden bir yere genellikle 
at sırtında götürürlerdi. Uzun 
bacaklı insanlar arasından 
seçilerek özel eğitime tabi tutulan 
hızlı ve çevik peykler ise haberi 
koşarak yerine ulaştırırlardı. 
Gece gündüz koşabildikleri için 
peyklerin çoğu kez ulaklardan 
daha çabuk haber yetiştirdiği 
bilinmektedir. Özellikle eski 
Türk devletlerinde ve Osmanlı’da 
haberleşme için istihdam edilen 
bu insanlar, henüz modern posta 
teşkilatları kurulmadan önce posta 
ihtiyaçlarını karşılıyorlardı.   
Bu yöntemler, her ne kadar kendi 
dönemleri için hızlı olsa da 
haberleşme için epeyce zaman ve 
emek vermeyi gerektiriyordu, ta 
ki 1832 yılına kadar. Telgrafın icat 
edilmesiyle birlikte kelimenin tam 
anlamıyla iletişim baş döndürücü 
bir şekilde hızlanmaya başladı. İki 
temel verici arasındaki elektrik 
akımıyla yapılan haberleşmeyle 
dünya yeniden şekillendi dersek 
herhalde abartmış olmayız. 1875 
yılında Graham Bell’in dünyaya 
açtığı telefonla iletişim hız 
üzerinden yeniden tanımlandı. 24 
Aralık 1906’da R.A. Fessendon ilk 
radyo yayınını yaptığında ise artık 
anlık ve kitlesel bir iletişimden söz 
eder hale gelmiştik.

-Ulak & Peyk (Couriers and 
Messengers):Ulaks would usually 
carry any piece of information 
entrusted with them on horseback. 
Subject to a particular training 
session after being selected among 
people with long legs, fast and agile 
peyks would deliver information by 
sprint. It is a fact that peyks would 
deliver information more quickly 
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Hızı ve kitleselliği arkasına 
alarak ilerleyen iletişim dünyası, 
televizyonla birlikte artık 
sadece sesin değil, görüntünün 
de iletişimde etkin bir şekilde 
kullanılmasını sağladı. 1930’ların 
başında satışa sunulan televizyonlar 
sayesinde 1936 Berlin Yaz 
Olimpiyatlarını evimizden izleme 
lüksünü yaşadık.

30 ton ağırlığında, 167 metrekare 
bir alana yayılan ilk bilgisayar, 
ABD’li bilim insanları tarafından 
uzun menzilli füze ve topların 
hesaplanması için icat olunmuştu. 
İstediğimiz zaman çantamıza atıp 
istediğimiz yere götürdüğümüz 
mini bilgisayarlarımızın atası 
ENIAC, savaşın sona ermesinden 
kısa bir süre sonra kapatıldı. Hemen 
ardından çalışma masamıza 
sığacak boyutta geliştirilen 
bilgisayarları, 1982’de cebe sığan 
telefonlar takip etti. 

1969’da çalışmalarına başlanan, 
1980’e gelindiğinde temeli yeni yeni 
oluşmaya başlanan internet, 1994 
yılının sonlarına doğru 110 ülke, 
10.000 bilgisayar ağı, 3.000.000'dan 
fazla bilgisayar ve 25 milyonu aşan 
kullanıcıyla çağı değiştirdi. 

Artık sınırlarını zorladığımız 
iletişim, eskisi kadar emek istemiyor 
belki; gelgelelim araçlarının hızı 
ve çeşitliliği dolayısıyla bir o kadar 
manipülasyona açık. Hangi bilginin, 
hangi duygunun gerçek olduğu 
şüphesi, modern insanın yeni 
bunalımı. 

than ulaks as they could sprint 
day in and day out. Employed 
specifically for communication by 
the ancient Turkic states and the 
Ottoman Empire, they met postal 
needs prior to the introduction of 
modern postal services. 
While such methods were fast-
paced for those days, they 
had required a lot of time and 
effort for communication until 
1832. Communication picked 
up speed at an unprecedented 
rate following the invention of 
telegraph. It is not too much to 
say that communication through 
electric current between two main 
transmitters reshaped the whole 
world. Upon the introduction of 
telephone by Graham Bell in 1875, 
communication was redefined 
by speed. When R.A. Fessenden 
made the very first radio broadcast 
on December 24, 1906, it was 
the turn of instant and mass 
communication. 

Making breakthroughs with the 
empowerment of being prompt and 
mass, the communication world 
has made not only audio but also 
images put into effective use upon 
the advent of televisions. Made 
commercially available in early 
1930s, televisions enabled us to 
enjoy watching the 1936 Summer 
Olympics in Berlin at home.

Weighing 30 tons and stretching 
over a space of 167 square meters, 
the very first computer was invented 
by the US scientists to calculate 
long-range missiles and cannons. 
ENIAC, which is the forerunner of 
computers small enough to fit in a 
briefcase, was shut down soon after 
the end of war. Developed in a size 
to fit on a desk soon afterwards, 
computers were followed by pocket-
size phones in 1982. 

Internet, the preliminary endeavors 
of which were kicked off in 1969 and 
the foundations of which were laid in 
1980, transformed the age with the 
involvement of 110 countries in late 
1994, along with 10.000 computer 
networks, more than 3.000,000 
computers and 25 million users.

Perhaps, communication does not 
call for as much as effort it used to 
as we push its envelope. However, 
it is vulnerable to manipulations 
due to the speed and diversity of 
its instruments. The suspicion over 
the accuracy of information and 
authenticity of sentiments is the 
most recent form of depression for 
modern people.
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Figen Kosar.

AVRUPA’NIN 
TÜRK KÖYLERİ
TURKISH VILLAGES IN EUROPE
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“Türksüz Türk köyü” duydunuz 
mu hiç? Ya da Türk olmadığı halde 
Türk gibi yaşayanları? Olur mu 
hiç demeyin, olmuş gerçekten. 

Have you ever heard about "a 
Turkish village without any Turk"? 
Or about those who live quite like 
Turks even though they are not 
Turkish? Never say never. It is a 
fact.
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“Gitmesek de kalmasak da o köy 
bizim köyümüzdür” nakaratında 
geçen köyleri göreceğiz, görmesek 
de bizden izler taşıyan toprakları 
ziyaret edeceğiz. Avrupa’nın 
göbeğinde, belki pek çoğumuzun 
yolunun hiç düşmediği saklı 
köşelerde, aralarında tek bir 
Türk bulunmamasına rağmen 
kendilerine “Türk” diyen 
insanların yaşadığı köylere 
gideceğiz.  

Hazırsanız, yemyeşil yamaçlara 
yaslanmış, dağların arasına 
gizlenmiş bu küçük köylere doğru 
yola çıkıyoruz hep birlikte.

Moena köyü(İtalya):
Kuzey İtalya’nın Tarento 
bölgesindeyiz. Manzori 
Dağları’nın eteklerinde, Avusturya 
sınırına yakın bir köye düşüyor 
yolumuz. Resmî adının Moena 
olduğuna bakmayın, sakinleri “La 
Turkhia” yani “Türkiye” diyorlar 
yaşadıkları topraklara. Yazın 3 
bin, kışın 15 bin civarında insanın 
yaşadığı bu köyde her yıl, temmuz 
ayında Türk festivali düzenleniyor. 
Festivalde köy halkı evlerini 
kırmızı bayraklar ile donatıyor, 
çocuklarını Türk kıyafetleri ile 
giydirip süslüyor, köylülerle birlikte 

mehter takımı yürüyor festival 
kortejinde. Köyün en yaşlısı Sultan 
oluyor, atalarını temsilen kortejin 
başına geçiyor. Peki Türkiye’yi 
hiç görmemiş, hiçbiri Türkçe 
konuşamayan Moena halkı 
neden bu kadar Türk hissediyor 
kendini? Bu hikâyenin Viyana 
Kuşatması’na kadar uzanan bir 
geçmişi var. 

Halk arasında anlatılagelen 
rivayete göre;
2. Viyana kuşatması esnasında, 
Hasan adında ağır yaralı ve 
donmak üzere olan bir yeniçeri 
sığınır köye. Küçücük köyün koca 
yürekli halkı bakıp iyileştirir, 
sonra da güzeller güzeli Marianna 
ile evlendirirler Hasan’ı. Aslında 
Osmanlı ordusunun değerli bir 
istihbarat subayıdır Balaban 
Hasan. Beş-altı dili anadili gibi 
konuşabilmektedir. Orduda pek 
çok başarıya imza atmış ve son 
olarak Viyana kuşatması esnasında 
dönemin sadrazamı Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa tarafından özel 
bir görevle vazifelendirilmiştir. 
Görevini başarıyla tamamladıktan 
sonra Paşa’ya konu hakkındaki 
düşüncelerini söyler. Ancak 
fikir anlaşmazlığına düştükleri 
sadrazam tarafından ölüm fermanı 

This is a visit to villages "that are 
ours even though we do not visit 
them", and lands evocative of our 
characteristics. This is a visit to 
villages in the heart of Europe and 
hidden spots where most of us 
normally would not stop by even 
though they are populated by people 
who call themselves "Turk" while 
there is no Turk among them.
Let's on a trip to those villages 
situated on evergreen slopes and 
enshrouded among the mountains.

Village of moena, Italy 
This is Tarento, Northern Italy. 
Situated on the foothills of Manzori 
Mountains, the village is in close 
proximity to the Austrian border. 
Don't let its official name Moena 
fool you. It is populated by residents 
called "La Turchia", namely "Turkey". 
Populated by 3000 people in summer 
and 15.000 in wintertime, the village 
holds a Turkish festival in every July. 

As a part of the festival, the local 
people deck their homes out with red 
flags, and have their children wear 
Turkish outfits while a janissary band 
marches along with the residents of 
the village. The oldest resident of the 
villages gets to be the Sultan, leading 
the marching people to honor their 
ancestors. So why do the people 
of Moena, who have never been to 
Turkey and speak no Turkish feel as 
if they are Turkish? The story dates 
back to the Siege of Vienna. 
Rumor colloquially has it that 
a Janissary member named 
Hasan, who was heavily injured 
and about to be frozen to death, 
took shelter in the village during the 
2nd siege of Vienna. The generous 
people of the tiny village took care 
of him, made him better and then 
had him get married to beautiful 
Marianna. In fact, Balaban Hasan 
was an esteemed intelligence officer 
in the Ottoman army. He spoke five 
or six languages fluently. He had a 
background of great achievements 
in the army and most recently he 
was entrusted by Kara Mustafa 
Pasha of Merzifon, the grand vizier 
of the time, with a particular task 
during the siege of Vienna. He told 
about his thoughts to Pasha after 
performing his task on a successful 
note. However, a death warrant 
was issued by the grand vizier who 
had a disagreement with him. The 
head of the janissaries, who used 

to care a lot about Hasan and gave 
him credit about the disagreement, 
turned a blind eye to his escape. 
Marianna of Moena and her 
sister found him and then let the 
residents of the village know about 
it. Then, Hasan adopted the village 
people who received him with 
open arms, and decided to reside 
there. However, he never gave up 
on his traditions and habits. As 
he walked around the village in a 
conventional headwear and with 
a sword, he shared his knowledge, 
customs and traditions with the 
residents of the village.
Then one day, Duka's soldiers 
showed up. They looted the village 
and started to impose heavy taxes 
on the people. Hasan, who was not 
having it, encouraged the people 
in village to stage a revolt. He 
taught them how to shoot an arrow 
and use a sword, and told them 
all about his warfare know-how. 
Once the soldiers showed up for the 
next time, they faced formidable 
resistance. Thus, Hasan became a 
hero for the village, and started to 
be referred to as "El Turco."
Currently, the people of Moena 
consider Janissary Hasan their 
ancestor, and one of them. On every 
July, the people of Moena hold a 
festival to celebrate their victory 
over Duka's soldiers. And "El Turco" 
is the star of the show.
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verilir. Hasan’ı çok seven ve bu 
meselede haklı bulan yeniçeri 
ağası, onun kaçmasına göz 
yumar. Hasan yolda düşmanlarla 
çarpışırken yaralanır. Moenalı 
Marianna ve kardeşi bulup 
köylülere haber verir. Bu olayların 
üzerine kendisine kucak açan köyü 
benimser Hasan, artık burada 
yaşamaya karar verir. Ancak 
adetlerinden ve alışkanlıklarından 
da vazgeçemez. Köyde sarığı ve 
kılıcıyla dolaşırken bir yandan 
da tüm bilgisini, görgüsünü ve 
göreneklerini köylülerle paylaşır.

Derken bir gün Düka’nın askerleri 
çıkagelir. Köyü yağmalar, halktan 
ağır vergiler almaya başlarlar. Bunu 
kabullenemeyen Hasan, köylüleri 
ayaklanmaya teşvik eder. Onlara 
ok atmayı, kılıç kullanmayı, savaş 
hakkında bildiği her şeyi öğretir. 
Askerler ikinci gelişlerinde ağır 
bir direnişle karşılaşırlar. Böylece 
köyün kahramanı olur Hasan, “El 
Turco” olarak anılmaya başlar. 

Günümüzde Moena halkı hâlâ 
Yeniçeri Hasan’ı ataları olarak 
görmekte, ona sahip çıkmaktadır. 
Her yıl temmuz ayında Moena 
köylülerinin Düka’nın askerlerini 
yenmelerini kutlayan şenlikler 
düzenlenir. “El Turco” bu şenliğin 
başrolündedir. 
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Faymonville(Belçika): 
İkinci durağımız Belçika’nın Valon 
bölgesindeki Faymonville köyü. 
Yaklaşık bin kişinin yaşadığı bu 
küçük köye “Türk köyü” deniyor. 
İşin ilginç yanı, burada tarih 
boyunca tek bir Türk’ün bile 
yaşamamış olması. Peki ne olmuş 
da Arden Dağları’nın gölgesindeki 
Faymonville bu adla anılır olmuş? 
Bu konuda pek çok rivayet olmakla 
birlikte, en gerçekçi olanı 16. yy’a 
dayanıyor. 

16. yüzyılda Osmanlı 
İmparatorluğu’na karşı açılacak 
savaş için Kilise para toplar. Ancak 
Faymonville diğer Valon köylerinin 
aksine, Lüksemburg Düşesliğine 
bağlı olduğu için ödeme yapmayı 
reddeder. Bu sebeple Kilise ve 
diğer çevre köyler tarafından 
“Hristiyanlık âleminin düşmanı ve 
Türklerin dostu” ilan edilirler.
Kilise’nin verdiği bu cezadan hiç 
gocunmaz Faymonvilliler. Aksine 
bu yakıştırmayı benimser, Türk 
imgelerini kullanmaya başlarlar. 
Hatta bir dönem kilise çanlarını 
susturup ibadet çağrılarını ezan 
taklidi seslerle yaptıkları bile 
söylenir.  

Faymonville Türk dostu olarak 
anılmanın en büyük faydasını 2. 
Dünya Savaşı’nda görür. Alman 
orduları geçtikleri yerleri yakıp 
yıkarak ilerlerken, köyün girişindeki 

Türk bayrağını görüp buraya zarar 
vermezler. Türklerle “saldırmazlık 
anlaşması” vardır çünkü. Çevre 
köylerin aksine Faymonville, Nazi 
işgaline uğramamıştır.

Günümüzde de köyün meydanında 
Türk bayrağı dalgalanmaya devam 
ediyor. Köydeki tek otelin adı Le 
Vieux yani “Eski Sultan”, köyün tek 
futbol takımı ise “RFC Turkania” 
yani “Genç Türkler Birliği” 
adını taşıyor. Belediye binasının 
duvarında Türk arması, içeride M. 
Kemal Atatürk resmi göze çarpıyor. 

Her yıl şubat ayında yapılan 
karnavala civar köyler farklı 
kostümlerle katılırken, 
Faymonvilliler ve RFC Turkania 
gençleri ise Türk kıyafetleri 
içinde, kırmızı-beyaz al yıldızlı 
bayraklarıyla geliyorlar. 

Faymonville, Belgium 
This is the village of Faymonille 
in the district of Valon, Belgium. 
Populated by nearly 1000 people, 
this small settlement is called 
"Turkish village". Here is the 
interesting part: Not even one single 
Turk has lived here. So why was 
Faymonville situated in the foothills 
of Arden Mountains called that way? 

While there are many rumors about 
it, the most realistic one dates back 
to the 16th century. 
The church collects money for a 
war to be waged on the Ottoman 
Empire in the 16th century. However, 
Faymonville, unlike other villages 
in Valon, refuses to make a 
contribution as it is affiliated to the 
Duchess of Luxembourg. That is why 
the church and other neighboring 
villages declare them "the enemy of 
the Christian world and the ally of 
the Turks."

Ipthausen(Almanya):
Üçüncü durağımız, Almanya’nın 
Bavyera bölgesinde köy görünümlü 
küçük bir kasaba olan Ipthausen. 250 
haneli köyde tek bir Türk yaşamıyor 
fakat burası resmî yazışmalar 
hariç “Küçük Türkiye” olarak 
adlandırılıyor. Vaktiyle Wolfgang 
Klein isimli bir aşçı tarafından 
yazılıp bestelenen “Benim Küçük 
Türkiye’m” şarkısı ise yıllardır 
köylüler tarafından marş gibi 
okunuyor. 

Köye neden Türkiye dendiği 
konusunda elle tutulur bir bilgi 
yok. Vaktiyle köylüler bir heyet 
göndererek Türkiye’deki arşivlerde 
araştırma yaptırmışlar ancak kesin 
bir bilgiye ulaşamamışlar.   

İşin sırrı, 1754 yılında inşa edilen 
Walfhart Kilisesi’nde gizli gibi 
görünüyor. Kilisenin tavan yağlıboya 
resminde, ellerinde hilalli sancaklar 
bulunan yeniçeriler ve hilalin hemen 
üzerinde ise melek figürleri yer alıyor. 
Yeniçeriler tabloda kurtarıcı olarak 
resmedilmiş. Tablonun sağ tarafında 
ise elinde buhar tüten bir kap taşıyan 
kadın resmi var. Kabın içindekinin 
kahve olduğu düşünülüyor.  Resmin 
yapılış tarihi, kahvenin Doğu’dan, 
yani Türkiye’den Avrupa’ya 
gelişiyle örtüşüyor. Rokoko ve Barok 
sanatın hâkim olduğu kilisenin sol 
duvarındaki minber ise oldukça 
dikkat çekiyor. 

“Haliç”, “Marmara”, “Çanakkale” 
gibi sokak isimleriyle karşılaşılan 
köyde, bir de “Kuş Ali” meselesi var 
ki Alman Bild gazetesine dahi konu 
olmuş. Papağan benzeri Beo cinsi 
kuş, hatırını soranlara “merhaba”, 
“canım”, “maşallah” gibi Türkçe 
kelimelerle karşılık veriyor. Papağan 
sevmediği insanlara ise “manyak” 
diyor. Kuş Ali bir gün ortadan 
kayboluyor ve Almanya gündemini 
uzunca bir süre meşgul ediyor. 
Arama faaliyetleri sonuç vermeyince 
Seylan’dan ikinci bir Beo kuşu 
getirtiliyor ve Türkçe öğrenmesi için 
Stuttgard’da bir Türk ailenin yanına 
staja veriliyor. Dili söküp başarıyla 
mezun olan kuş, köyde Kuş Ali-2 
olarak mesaisine başlıyor. 
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Ipthausen, Germany 
This is Ipthausen, a small town in 
Bavaria, Germany. Not even a single 
Turk lives in the village populated by 
250 households whereas it is referred 
to as "Little Turkey" except for in 
official correspondence. With lyrics 
and composition by a cook named 
Wolfgang Klein, the song "My Little 
Turkey" has been sung as an anthem 
by the people of the village for years 
now. 

There is no concrete detail about 
why the village is called little Turkey. 
Once upon a time, the residents of 
the village sent a delegation to do 
research on archives in Turkey, but 
they have yet to reach a conclusion. 

The people of Faymonville never 
take offense at being punished by 
the church. On the contrary, they 
like being associated with the Turks, 
and stated to use Turkish images. In 
fact, it is reported that they used to 
imitate Islamic prayer calls, silencing 
the church bells. 

Faymonville reaps the benefit of 
being called an ally of the Turks the 
most during the World War II. As 
the German army moves forward, 
ravaging through wherever they 
go, they see the Turkish flag by the 
entrance of the village and avoid 
doing it harm. It was because 
Germany had a pact of non-
aggression with the Turks. Unlike the 
neighboring villages, Faymanville is 
never raided by the Nazis.

Currently, a Turkish flag continues 
to wave in the square of the village. 
The only hotel in the village is called 
Le Vieux, meaning "Former Sultan" 
while the village's sole football team 
is "RFC Turcania", which stands for 
"Union of Young Turks." A Turkish 
coat of arms catches one's attention 
on the wall of the city hall, along with 
a picture of M. Kemal Atatürk. 

While the neighboring villages join 
the annual festival held in February 
in their regular outfits, the people of 
Faymonville and the young members 
of RFC Turcania wear Turkish clothes 
and bring red and white flags with the 
star and crescent.

It all seems to come down to the 
Walfhart Church built in 1754. The oil 
painting on the ceiling of the church 
displays janissaries holding a flag 
with a crescent on top of which is 
angel figures. The Janissaries are 
portrayed as saviors in the painting. 
On the right hand side of the painting 
is the picture of a woman holding a 
cup that gives out smoke. The cup is 
thought to contain coffee.  The time 
when it was painted coincides with 
the time when coffee was introduced 
to Europe from the East, namely 
Turkey. Situated on the left hand 
side of the church where rococo and 
baroque art styles are dominant, the 
minbar is pretty intriguing. 

Being home to streets named "Haliç", 
"Marmara" and "Çanakkale", the 
village is also renowned for a story 
about "Kuş (Bird) Ali", which was 
covered by the German newspaper 
Bild. Resembling a parrot, the bird 
Beo responds to the questions 
of passers-by in Turkish, saying 
"hello", "darling", and "mashallah" 
(praise be). The bird calls those he 
dislikes "nut job". One day Kuş Ali 
disappears and it becomes a topical 
issue in Germany. When search 
operations yield no result, another 
Beo bid is imported from Ceylon 
to go through training by a Turkish 
family's side in Stuttgart to speak 
Turkish. Having graduated with 
flying colors after being able to speak 
the language, the bird starts to serve 
as Kuş Ali-2 in the village.
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Turkeye(Hollanda):
Bu kez Hollanda’ya düşüyor 
yolumuz. Belçika sınırında, 
Oostburg yolu üzerinde “Türkiye” 
yazılı bir tabelayla karşılaşıyoruz. 
Türkiye’den binlerce kilometre 
uzakta, Osmanlı’nın fetih 
güzergâhında bile bulunmayan 
bir coğrafyada, hiçbir Türk’ün 
yaşamadığı köyün adı “Turkeye”. 
Hatta bu Türksüz Türk köyündeki 
bazı evlerin duvarlarında “Ne mutlu 
Türk’üm diyene” ve “Hoş geldiniz” 
yazılı tabelalar dikkat çekiyor. Köye 
ayak basan ilk Türk ise Barış Manço.  

Köyün girişinde dalgalanan 
Türk bayrağının yanı başındaki 
evde yaşayan fahri elçi Monique 
Sturm, evini müzeye çevirmiş, 
Türk kültürünü tanıtıyor. İnce belli 
bardaktan çay ikram ediyor ziyarete 
gelenlere. Evin duvarında “Türkiye 
Elçilik, No:16” yazıyor. 
Gelelim hikâyesine… Bu konuda 
da çeşitli rivayetler var. Sturm’un 
anlattığına göre;
1600’lü yıllarda Hollanda-İspanya 
savaşı sırasında, İspanyolların 
elinde esir bulunan Türk forsa 
ve denizciler Hollandalılar 
tarafından kurtarılır. Türkler de 
kendilerini kurtaran Hollandalılara 
kıyafetlerini ve flamalarını hediye 
eder. Üç hilalli Osmanlı flamalarını 
gemilerine çeken Hollandalıları 

gören İspanyollar, “Osmanlı buraya 
donama göndermiş” diyerek geri 
çekilir. Böylece ülke büyük bir 
istiladan kurtulur. O günlerin 
anısına bu güzel Turkeye köyü 
kurulur.

Turkeye, the netherlands 
This is a town in the Netherlands. 
It is a town welcomes visitors with 
a signboard that reads "Turkey" en 
route to Oostburg near the Belgian 
border. It is called "Turkeye" even 
though it is located thousands of 
kilometers away from Turkey, and 
was never part of the Ottoman route 
of conquest, and no Turk currently 
lives there. In fact, some signboards 
that read "How happy is the one who 
says I am a Turk" and "Welcome" in 
Turkish are striking in the Turkish 
village where no Turk lives.  The first 
Turk to set foot in the village was 
Barış Manço.  

Residing at a home right next to the 
Turkish flag post by the entrance of 
the village, the honorary ambassador 
Monique Sturm has turned her 
home into a museum, promoting the 
Turkish culture. She offers tea in an 
authentic thin waist cup for visitors. 
The wall at home reads "Turkish 
Embassy, No. 16". 
As for its story, there are a variety 
of rumors. According to what is 
reported by Sturm,
Taken prisoner by the Spaniards 
during the Dutch-Spaniard war in 
1600s, the Turkish galley slaves 
and seafarers are saved by the 
Dutch. The Turks give away their 
outfits and flags to the Dutch for 
saving their lives. Raising the 
three-crescent Ottoman flag to the 
flagpole on board, the Dutch makes 
the Spaniard retrieve as they think 
"the Ottoman Empire has sent a 
fleet there". This saves the country 

from a major invasion. This beautiful 
village of Turkeye is founded in 
remembrance of those days.

St. Anna ter mulden(Hollanda):
Turkeye köyünün yakınlarında 
Osmanlı izleri taşıyan bir kasaba 
daha var: Ter Mulden halkı da Türk 
olarak anılıyor. Kasabanın tam 
ortasında, tepesinde kocaman sarık 
figürüyle tulumbalı bir Osmanlı 
çeşmesi göze çarpıyor. Çeşmenin 
yapım yılı 1789. 

Hollandalı tarihçi yazar De Brock’a 
göre çeşmenin hikayesi şöyle: 
“17. yüzyılın başlarında, bir Osmanlı 
ticaret gemisi Kuzey Denizi’nden 
gelerek Sluis Kanalı’ndan geçer ve 
Ter Muiden limanına yanaşır. Uzun 
zamandır denizde olan mürettebat 
aç ve susuzdur, bu sebeple yerli 
halktan yardım istenir. Bulaşıcı 
hastalık olabileceği korkusu ile önce 
gemiye yanaşmaktan çekinir halk. 
Ancak sonra aralarından birkaç kişi 
cesaret ederek gemiye yiyecek ve su 
götürür. Buna karşılık Osmanlılar 
gemi arması ile Osmanlı sancağını 
şehre hediye eder. Ter Muiden 
belediyesi o dönemin süper gücü 
Osmanlı’ya teşekkür için belediye 
binasının önüne tulumbalı çeşmeyi 
inşa ettirir. Yardım alan Osmanlı 
gemisi İstanbul’a döndüğünde 
başlarından geçeni Saray’a anlatır. 
Bunun üzerine yayımlanan 
ferman ile bu şehirden Osmanlı 
donanmasına esir düşen olursa bu 
kimselere forsalık yaptırılmaması 

were a powerhouse at the time. Once 
the Ottoman vessel makes it back 
to Istanbul after getting some 
assistance, the crew tells about 
what happened to the court. By 
the issuance of an imperial edict, 
the residents of the town taken 
prisoner by any Ottoman fleet are 
no longer subject to galley slavery. 
The residents of Ter Muiden are 
referred to as "Turks", starting from 
that day on.

La Coruna:
İspanya liginin güçlü takımlarından 
Los Turcos lakaplı Deportivo La 
Coruna ise “Türk” adını sportif 
karşılaşmalara taşıyor.

Deportivo La Coruna’lı taraftarlar 
“Türk gibi güçlü” sloganı ve Türk 
bayrakları ile çıkıyor tüm önemli 
maçlara. Bu hikâyenin arkasında 
kim var dersiniz? Tabii ki Akdeniz’i 
bir Türk gölüne dönüştüren 
Barbaros Hayreddin Paşa. 
Galiçya seferleri sırasında çok 
yakında bulunan La Coruna 
şehrinin yönetici ve ileri gelenleri 
gerek Osmanlı’nın gücü gerekse 
Barbaros Hayraddin Paşa’nın 
tutumu sebebiyle Türklerle iyi 
ilişkiler geliştirir. Komşu kent Vigo 
halkı da bu ilişkilerden rahatsızlık 
duyar, La Corunalılara “Los Turcos” 
yani “Türkler” adını takar. La 
Coruna’lılar buna karşılık “Evet, 
biz Türk gibi güçlüyüz” diyerek 
lakaplarına sahip çıkarlar. O gün 

bugündür La Coruna tribünleri, 
Türk bayrakları ve sloganları ile 
coşar. Deportivo La Coruna ile Celta 
Vigo arasında oynanan maçlar ise 
Galiçya derbisi olarak adlandırılır.

La coruna, spain 
As one of the formidable soccer 
teams in Spain, Deportivo La 
Coruna, nicknamed as Los Turcos, 
introduces its title as "Turks" in sports.

The fans of Deportivo La Coruna 
chant slogans like "strong like a 
Turk" and wave Turkish flags during 
games. Who do you think lies behind 
that story? It goes without saying 
that it is Barbaros Hayreddin Pasha, 
who turned the Mediterranean into a 
Turkish lake.
The officials and dignitaries of La 
Coruna develop good relations with 
the Turkish during the Galician 
campaigns on the grounds of the 
Ottoman power and Barbaros 
Hayreddin Pasha's attitude. 
The people of Vigo, which is the 
neighboring town, get bothered by 
this bilateral relation, and start to call 
the people of La Coruna "Los Turcos", 
meaning "the Turks". In return, the 
people of La Coruna embrace this 
nickname, taking pride in "being 
strong like a Turk". Since then, the 
fans of La Coruna get pumped up by 
Turkish flags and chants. The games 
between Deportivo La Coruna and 
Celta Vigo are called Galician derby.
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hükmü verilir. Ter Muiden sakinleri 
de o günden itibaren “Türk” olarak 
anılmaya başlar. 

kurtaran Hollandalılara kıyafetlerini 
ve flamalarını hediye eder. Üç 
hilalli Osmanlı flamalarını 
gemilerine çeken Hollandalıları 
gören İspanyollar, “Osmanlı buraya 
donama göndermiş” diyerek geri 
çekilir. Böylece ülke büyük bir 
istiladan kurtulur. O günlerin 
anısına bu güzel Turkeye köyü 
kurulur.

St. Anna ter mulden- hollanda 
There is another village evocative 
of an Ottoman settlement, near the 
village of Turkeye. The people of Ter 
Mulden are referred to as Turks. In 
the heart of the town, an Ottoman 
fountain with a water pump and a 
massive Ottoman-style headwear on 
top is quite striking. The foundation 
was built in 1789.

According to De Brock, a Dutch 
historian and writer, this is how the 
story of the fountain goes:
"In early 17th century, an Ottoman 
merchant vessel makes her way 
through the North Sea, and into the 
Sluis Canal, and berths the port of 
Ter Muiden. Spending a long time on 
board, the crew is hungry and thirsty. 
So, they ask for help from the local 
people. The people tend to shy away 
from getting near the vessel as they 
think the crew might be suffering from 
a communicable disease. However, 
some act bravely and bring food and 
water to the board. 

In return, the Ottomans give away 
the rigging and the Ottoman flag 
to the city. The city of Ter Muiden 
has the water-pump fountain 
built in front of the city hall as an 
appreciation to the Ottomans, which 
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Kökbörü oyunu, tarihi çok eskilere 
dayanan ata sporlarımızdan 
birisidir. Kök/Gök (mavi) ve börü 
(kurt) kelimelerinin birleşiminden 
doğan “Kökbörü” kelimesi, mavi 
kurt anlamına gelmektedir. Eski 
tarihlerde insanlar savaştan 
döndüğü zaman sürülere dadanan 
kurtları bertaraf etmek için atlarla 
kurtları kovalar, kurdu canlı 
şekilde yerden kapıp birbirlerine 
atarlardı. Bu zamanla bir oyuna 
haline geldi, kurt yerine oğlak 
kullanmaya başladılar. Daha 
sonra bu oyunu binici gençlerin 
savaşa hazırlanması, taktik 

ve güç kazanması için spora 
dönüştürdüler. Kısacası Kökbörü 
oyunu, binlerce yıldan beri 
Türklerin barış zamanlarında 
kendilerini zinde tutmak ve 
savaşa her zaman hazır olmak için 
oynadıkları atlı müsabakalardan 
birisidir.

The game of Kökbörü is one of 
the ancestral sports going back 
a long way. Derived from the 
combination of the words kök/gök 
(blue) and börü (wolf), "Kökbörü" 
means blue wolf. In ancient times, 
people would chase off wolves 

on horseback to keep herds safe 
from them and throw them alive 
toward one another after they 
return from any war. This grew into 
a game in time, and they started 
to use goats instead of wolves. 
Then, they turned the game into 
a sport intended to train young 
people for wars and equip them 
with tactics and strength. In short, 
the game of Kökbörü is one of the 
mounted sports played by the 
Turkic communities for thousands 
of years to keep themselves fit in 
times of peace and make sure they 
are always ready for any war.

Türk halkları içerisinde en çok 
bilinen ve oynanan oyunların 
başında gelen Kökbörü, 10 ila 12 
kişilik iki takım arasında ortaya 
bırakılan oğlağı karşı takımın 
sahasında belirlenen noktaya 
atmayı hedefleyen bir oyundur. 

Oyunda kullanılan oğlağın kafası 
ve bacakları kesilerek içi boşaltılır, 
daha sonra karnı dikilerek şişirilir 
ya da saman ile doldurulur. 40 ila 
60 kilo arasında bir ağırlığa sahip 
olan oğlak, hakem tarafından 
ortaya bırakılır. Her iki takımın 
oyuncuları yerdeki oğlağı kapmak 
için mücadele eder. Oğlağı 
yerden alan oyuncu hızla karşı 
takımın kuyusuna doğru atını 
sürerken, takım arkadaşları da 
onun çevresinde ilerleyerek önünü 
açmaya ve rakip oyuncuların ona 
yaklaşmasını önlemeye çalışır. 

Her biri yirmi dakikalık üç devre 
şeklinde oynanan bu oyunda amaç, 
oğlağı at üstünde taşıyarak kuyuya 
atmak, belirli mesafeyi aşmak ya 
da düzlüğün ortasında bulunan 
bayrağın etrafında önceden 
belirlenen sayıda tur atmaktır. 

Oğlağın yere düşmesi durumunda 
ise süvariler at üstünden eğilerek 
yerdeki oğlağı almaya çalışırlar. 
Yere inmek de serbesttir fakat 
diğer atlılardan gelecek darbeler 
ölümcül olabileceğinden ve 
zaman kaybedileceğinden dolayı 
at üstünde kalmak tercih edilir. 

Bu atlı spor oyununa izleme 
zevkini veren de zaten süvarinin 
atı üstünde yaptığı bu çevik 
hareketlerdir. Bu oyundaki esas 
gaye, binicilerin at üzerindeki 
maharetlerin geliştirilmesi, 
atlarıyla uyumunun artırılması ve 
savaşa hazırlanmasıdır.

Kökbörü, one of the best known 
and played games among Turkic 
peoples, is a game in which 10 to 
12 players in two teams are pitted 
against one another to take a goat 
left in the middle to the designated 
spot in the opponent team's field.

The head and legs of a goat are 
cut off and emptied out, and then 
the stomach is stitched, inflated or 
filled with forage straws. Weighing 
40 to 60 kg.,

a goat is left in a central spot by a 
referee. The players of both teams 
compete to capture the goat left 
on the ground. Whoever picks up 
the goat speedily rides toward 
the opponent team's goal, and the 
teammates advance around him, 
trying to clear the way for him and 
preventing the opponent team 
from getting near him.

Played for three quarters of twenty 
minutes, the game is intended to 
carry a goat on horseback, put it 
in a goal, cover a certain distance 
or take a tour at a designated spot 
around a flag situated in the heart 
of the field.

If the goat is dropped on the 
ground, cavalrymen lean down on 
horseback, trying to pick up the 
goat. Players are free to land on 
the ground but they usually prefer 
to remain on horseback as strikes 
from other team's members could 
be lethal and they could also 
waste time.

What makes this sport played on 
horseback so much fun to watch is 
agile moves made by cavalrymen 
on horseback. The main purpose 
of the game is to improve the skills 
of riders on horseback, boost their 
harmony with horses and get set 
for wars.
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Kökbörü oyununda oyuncuların 
marifetleri kadar atların da 
yetenekli olması gerekir. Hatta 
bu oyun için atlar özel olarak 
yetiştirilir. Kırgızistan’da, uzun bir 
terbiye dönemi sonrasında atlar, 
artık üzerindeki oyuncunun her 
hareketini hissedecek ve buna 
göre davranacak seviyeye gelir. 
Oyun esnasında atla oyuncu 
bir bütünlük sağlar. Her ikisinin 
de amacı kendi takımına zafer 
getirmektir. 

Öteki spor dallarında olduğu 
gibi bu oyunun da kendine özgü 
taktikleri vardır. Oğlak rakip 
takımdayken savunma yapan 
oyuncuların, oğlak kendilerine 
geçtiğinde hızlı hücum 
yapmaları gerekir. Felsefesi birlik 
ve beraberlik içinde hareket 
etmenin önemini göstermek 
olan Kökbörü oyununda, oğlağı 
karşı tarafın belirlenen bölgesine 
en çok bırakan takım oyunu 
kazanır. Ciritin atası olan ve 
savaş zamanlarında evde kalan 
gençlerin savaş yeteneklerini 
ve at üzerindeki hünerlerini 
kaybetmemesi için oynanan 
Kökbörü, zamanla düğünlerde 
ve asker eğlencelerinde de 
oynanmaya başlamıştır.

As much as players are supposed to 
be skillful for the game of Kökbörü, 
horses need to be gifted, as well. In 
fact, some horses are specifically 
bred for this game. Going through 
long-haul training sessions, horses 
in Kyrgyzstan get to feel each move 
made by the player on top of them, 
and become capable of acting 
accordingly. A horse and a player 
become whole during a game. The 
purpose of both sides is to come out 
victorious for their team. 

Just like it is the case in other 
sports, this game calls for 
particular tactics. When the 
goat is captured by the opponent 
team, the defending players are 
supposed to go for a fast break 
when they pick it up. The team 
which gets to take the goat to the 
opponent team's designated goal 
the most wins the game of Kökbörü, 
which predicates its philosophical 
focus on showing how important it 
is to act in unison and solidarity. 
Preceding the sport of javelin as a 
game played to make sure young 
people preserve their warfare 
skills and dexterity on horseback, 
Kökbörü was also played as a 
part of wedding ceremonies and 
military festivities in time.

Kökbörü dünyada en çok Kırgızistan, Kazakistan ve Afganistan’da oynanırken, Türkiye’de 
ise Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan 36 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi’ne yerleşen 
Kırgız Türkleri tarafından oynanmaktadır. Nitekim bu geleneğin yaşatılması için Ulupamir 
Kökbörü Spor Kulübü ve Derneği kurulmuştur. Ayrıca bu oyun, geleneksel sporların ve 
oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetleri ile bilinen Dünya 
Etnospor Konfederasyonunun her sene düzenlediği etkinliklerde aslına uygun bir şekilde 
icra edilmektedir. 

Kökbör most in the world Kyrgyzstan, Kazakhstan and Afghanistan while playing, and 
settled in Turkey to Afghanistan's Pamir Plateau emigrated from 36 years ago Ulupam 
neighborhood is played by the Kyrgyz Turks. As a matter of fact, Ulupamir Kökbörü Sports 
Club and Association was established to keep this tradition alive. In addition, this game is 
performed in accordance with the original activities of the World Ethnospor Confederation 
which is known for its activities aimed at increasing the awareness and spread of traditional 
sports and games.
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Kökbörü dünyada en çok 
Kırgızistan, Kazakistan ve 
Afganistan’da oynanırken, 
Türkiye’de ise Afganistan’ın Pamir 
Yaylası’ndan 36 yıl önce göç 
ederek Ulupamir Mahallesi’ne 
yerleşen Kırgız Türkleri tarafından 
oynanmaktadır. Nitekim bu 
geleneğin yaşatılması için 
Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü 
ve Derneği kurulmuştur. Ayrıca 
bu oyun, geleneksel sporların ve 
oyunların bilinirliklerinin artması 
ve yaygınlaşmasına yönelik 
faaliyetleri ile bilinen Dünya 
Etnospor Konfederasyonunun 
her sene düzenlediği etkinliklerde 
aslına uygun bir şekilde icra 
edilmektedir. 

Kökbörü is mostly popular in 
Kyrgyzstan, Kazakhstan and 
Afghanistan while it is played in 
Turkey by Kyrgyz Turks settled 
in the suburbs of Ulupamir after 
migrating from the Pamir Highland, 
Afghanistan 36 years ago. In fact, 
the Ulupamir Kökbörü Sports Club 
and Association was founded 
to keep the tradition alive. In 
addition, the game is played in 
accordance with its original form as 
a part of events held on an annual 
basis by the World Ethnosport 
Confederation to improve the 
recognition of traditional sports and 
games, and make it popular among 
more people. 
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JAM
Reçeller

Sağlıklı bir hayat için rafine şekeri 
hayatımızdan çıkarmalıyız; ancak 
bu, tatlıyı tamamen unutmamız 
gerektiği anlamına gelmiyor. Bu 
sayıda rafine şeker kullanmadan 
reçel yapmanın yollarını aradık. 
Reçellerle ilgili bilinen şeyleri 
tekrarlamaktansa, reçel yaparken ve 
tüketirken dikkat edilmesi gereken 
bazı noktaları vurgulamak istedik: 

Öncelikle reçellerinizi koyacağınız 
kavanozları mutlaka dezenfekte 
edin, mümkünse yeni bir kavanoz 
kullanın, bu mümkün değilse 
kavanozun kapağının yeni 
olmasına dikkat edin. 

Rafine şeker kullanmadık, bu 
yüzden kullanılan malzemelere ve 
çocuğunuzun yaşına göre reçelleri 
çocuğunuza da yedirebilirsiniz. 
Unutmayın, bir yaşından küçük 
çocukların bal tüketmesi tavsiye 
edilmiyor.  

4 farklı reçel tarifi verdik ama 
niyetimiz aslında 4 ayrı yöntem 
göstermekti. Kullanılan meyveyi 
değiştirerek daha farklı reçeller de 
yapabilirsiniz. 

Eğer bizim yaptığımız reçellerle 
aynı kıvamı tutturamazsanız 
veya tuttursanız bile bu kıvam 

hoşunuza gitmezse, bu durumda su, 
çiya tohumu, pektin yardımınıza 
koşacaktır.

Biz elma pektini yaptık ama aslında 
en ideali ayva çekirdeği kullanmak, 
ancak ayva mevsiminde değiliz. Bu 
konuyla ilgili ilginç bir bilgi verelim: 
ayva kelimesinin Portekizce 
karşılığı “marmelo”. Mevsimi 
geldiğinde bir de ayva çekirdeği ile 
denemenizi öneririz.

Arzu edildiği takdirde reçellerin 
pişme aşamasında çubuk tarçın, 
3-4 adet kakule çekirdeği, vanilya 
çubuğu kullanabilirsiniz, hepsi de 
reçele lezzet katacaktır.

Tariflerde 1 yemek kaşığı reçel
15 g. olarak hesaplanmıştır.

Afiyet olsun!

We have to leave no room for 
refined sugar to lead a healthy 
life. However, this does not mean 
that we need to totally forget about 
desserts. On this issue, we cover 
the ways to make jam without 
having to use refined sugar. Rather 
than repeating what is already 
known about jams, we would like to 
highlight some key elements to take 
into account to make jam. 

Bariatrik Mutfak

Gusto
Gusto
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Bariatrik Mutfak 

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

Bariatric Cuisine 

Under the leadership of Prof. 
Ahmet Türkçapar, we serve as 
a community established with 
a goal to make extraordinarily 
delicious dishes with 
enhanced protein and reduced 
carbonhydrate content for people 
to adopt a healthy diet or people 
with a background of bariatric 
surgery. Portions, protein and 
calorie content painstakingly 
fine-tuned by 2 dietitians (İpek 
Saroğlu and Dilara Çetin), dishes 
photographed and edited by 
Başak Kıpçak, dishes introduced 
by blogger Hande Alphan 
Karacaer, and eventually eaten by 
a Creative Director (Berk Özler). 
Instagram / bariatrikmutfak

Türkçapar Bariatrik Mutfak ekibi olarak Uluslararası Obezite 
Cerrahisi Federasyonu IFSO’nun “sağlıklı yemekler kitabı” 
basmak üzere açtığı bir yarışmaya katıldık. 7 tarif ile girdiğimiz 
yarışmada finale kalarak ülkemizi temsil ettik ve Dünya birincisi 
olduk, IFSO MasterChef ünvanı aldık. 

Türkçapar Bariatric Cuisine team joined a competition held 
by IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity) 
to release "a book of healthy dishes". We made it to the finals 
in the competition that we joined with 7 recipes, represented 
Turkey and became the world's number one, earning the title 
of IFSO Master Chef. 

First of all, make sure you disinfect 
jars that you would put jam into, 
and use a brand new jar if possible. 
If not, make sure the lid of any jar 
you use is new. 

We do not use refined sugar. So, 
you can have your child enjoy 
jam based on ingredients and the 
age of your child. Remember that 
infants under the age of one are not 
recommended to consume honey.  

We offer 4 jam recipes but we 
actually intend to show 4 individual 
methods. Feel free to make any 
other sorts of jam, replacing the 
fruits given below. 

If you fail to get the same texture 
with the types of jam we make or 
dislike the outcome, then you can 
get water, chia seeds, and pectin as 
a replacement.

We have made it out of pectin 
but the best way to go would be 
to use quince seeds whereas they 
are currently out of season. Here 
is an interesting fact about that: 
The word quince corresponds 
to "marmelo" in Portuguese. We 
recommend you to give it a try 
with quince seeds once they are 
seasonal.

Optionally, you can use a cinnamon 
stick, 3 or 4 cardamom seeds, or 
vanilla beans. All will make the jam 
extra delicious.

For recipes, 1 tablespoon of jam
is equivalent to 15 grams

Enjoy!
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Fırınlanmış Şeftali 
Marmelatı:
Besin Değerleri (1 yemek kaşığı için):
Kalori: 17
Protein (g): 0.3
Karbonhidrat (g): 4

MALZEMELER:
1 kg olgun şeftali 
1/2 limonun suyu

TARİF:
1.Şeftalileri iyice yıkayın ve 
küçük parçalara ayırarak fırın 
kabına yerleştirin.
2.Limon suyunu ekleyin
3.Önceden 200 dereceye 
ayarladığınız fırında kızarıp 
yumuşacık olana kadar pişirin.
4.Soğumaya bırakın ve blender 
ile marmelat kıvamına getirin
5.Kavanoza yerleştirip ağzını 
sıkıca kapatın.

Roasted Peach 
Marmalade:
Nutritional Values (for 1 
tablespoon):
Calorie: 17
Protein (gr.): 0.3
Carbohydrate (gr.): 4

INGREDIENTS
1 kg. of ripe peach 
Juice of half a lemon

RECIPE:
1. Wash the peaches well and 
break them into small pieces 
before putting them in a baking 
tray.
2. Add the lemon juice.
3. Cook them until they are 
roasted and soft in an oven 
heated at 200 degrees Celsius.
4. Let them cool and turn them 
into marmalade by a blender.
5. Place it in a jar and keep the lid 
air-tight.

Fermente 
Çilek Reçeli
Besin Değerleri (1 yemek kaşığı için):
Kalori: 40 
Protein (g): 0.2
Karbonhidrat (g): 9.5 

MALZEMELER:
300 g çilek
¾ su bardağı bal
½ çay kaşığı deniz tuzu
⅓ bardak peynir altı suyu
1 yemek kaşığı çiya tohumu
Peynir Altı Suyu için:
1 litre taze pastörize süt
½ limon suyu

TARİF:
1.Çileği yıkayıp güzelce ayıklayın.
2.Çilek, bal ve tuzu kısık ateşte 
5 dakika kaynatın ve soğumaya 
bırakın.
3.Bu sırada bir tencerede sütü 
kısık ateşte pişirin.
4.Kaynamaya yakın altını kapatın 
ve limon suyunu tencereye 
boşaltın. 
5.Bir süre bekleyin, süt kesilecek, 
suyundan ayrışacak.
6.Sütü süzün. Üstte kalan katı 
kısım lor peyniridir, altta kalan 
ise peynir altı suyu. İkisini de 
yemeklerinizde kullanabilirsiniz. 
(fotoğrafta lor peynirini 
ekmek üzerine sürülmüş halde 
görebilirsiniz, besin değerleri 
hesaplanırken, lor peyniri ve 
ekmek hesaba katılmamıştır)    
7.Soğuyunca peynir altı suyunu 
ve çiya tohumunu da ekleyerek 
kavanoza aktarın ve kapağını çok 
sıkı kapatın. 
8.Oda sıcaklığında 24 saat bekletin.
9.Buzdolabına alın ve saklayın,
1 ay içinde tüketin.
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Fermented 
Strawberry Jam
Nutritional Values (for 1 
tablespoon):
Calorie: 40 
Protein (gr.): 0.2
Carbohydrate (gr.): 9.5 

INGREDIENTS
300 gr. of strawberry
¾ cup of honey
½ teaspoon of sea salt
⅓ cup of whey
1 tablespoon of chia seeds 

For whey:
1 liter of pasteurized milk
Juice of ½ lemon

RECIPE:
1. Rinse strawberries and stem 
them well.
2. Let strawberries, honey and salt 
simmer for 5 minutes and then let 
them cool.
3. In the meantime, heat the milk in 
a pot at a low heat.
4. Right before it reaches the 
boiling point, turn the gas off and 
pour the lemon juice into the pot. 
5. Wait for a while for the milk to 
curdle, breaking up with the water 
inside.
6. Strain the milk. What is left on 
top is cheese curd while what is at 
the bottom is whey. You can use 
both for dishes. (Cheese curd is laid 
on the bread in the photo below. As 
nutritional values are taken into 
account, cheese curd and bread are 
not taken into consideration)    
7. Once it is cool, add the whey and 
chia seeds into a jar, and make sure 
it is air-tight. 
8. Keep it at room temperature for 
24 hours.
9. Put and store it in the 
refrigerator.
Use it all in a month.
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Böğürtlen Reçeli
Besin Değerleri (1 yemek kaşığı için):
Kalori: 18
Protein (g): 0.6
Karbonhidrat (g): 2

MALZEMELER:
300 g böğürtlen
2 yemek kaşığı bal
½ su bardağı çiya tohumu
½ limonun suyu

TARİF:
1.Böğürtlenleri küçük bir 
tencerede su eklemeden 8 dakika 
kadar pişirin
2.Altını kapatın ve soğumaya 
bırakın
3.Bal, limon suyu ve çiya 
tohumunu ekleyin ve karıştırın.
4.Kavanoza alın ve buzdolabında 
30 dakika bekletin.

Blackberry Jam
Nutritional Values (for 1 
tablespoon):
Calorie: 18
Protein (gr.): 0.6
Carbohydrate (gr.): 2

INGREDIENTS
300 gr. of blackberries
2 tablespoons of honey
½ cup of chia seeds
Juice of ½ lemon

RECIPE:
1. Cook the blackberries with no 
water in a small pot for 8 minutes.
2. Turn off the gas and let it cool.
3. Add honey, lemon juice and 
chia seeds and give them a mix.
4. Put it into a jar and keep it in 
the refrigerator for 30 minutes.
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Elma Pektini ile Vişne 
Reçeli
Besin Değerleri (1 yemek kaşığı için):

Kalori: 33
Protein (g): 0.2
Karbonhidrat (g): 8

MALZEMELER:
½  kg vişne
2 kg yeşil elma
½ limonun suyu
1 litre  su 
1 bardak su

TARİF:
1.Vişneleri yıkayıp 
çekirdeklerini ayıklayın
2.Elma pektini yapmak için 
elmaları kabuğu ve çekirdeği 
ile birlikte dörde bölerek derin 
bir tencerede 1 litre su ile 
yumuşayıncaya kadar kaynatın, 
suyunu tülbent ile süzün.
3.Elma pektini, 1 bardak su ve 
vişneleri bir tencereye alıp bir 
taşım kaynatın
4.Sonra içine limonu suyunu 
koyup bir taşım daha kaynatın
5.Soğumaya bırakın ve 
kavanoza alın. 

Cherry Jam with Apple 
Pectin
Nutritional Values  
(for 1 tablespoon):
Calorie: 33
Protein (gr.): 0.2
Carbohydrate (gr.): 8

INGREDIENTS
½  kg. of sour cherries
2 kg. of apples
Juice of ½ lemon
1 liter of water 
1 cup of water

RECIPE:
1. Rinse the sour cherries and 
deseed them.
2. To make apple pectin, break the 
apples into four along with skin 
and seeds, and cook them in a 
deep pot with 1 liter of water until 
they are soft, and then strain them 
with cheesecloth.
3. Add the apple pectin, 1 cup of 
water and sour cherries into a pot 
and make sure it comes to a boil.
4. Then, add the lemon juice and 
let it come to a boil once again.
5. Let it cool and then put it in a jar. 
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Irem Karaosmanoglu
 .  _

Celebrating the 96th Anniversary
of  the Proclamation of the Republic
As Thrilled As Ever

96. yılında 
Cumhuriyetimizin
Kuruluşunu 
İlk Günkü Coşkuyla 
Kutluyoruz! 
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Republic: “A form of 
government that relies on 
popular sovereignty and 
administration of sovereignty 
by elected members of the 
parliament and a president 
leading them."

Founded on April 23, 1920 at a 
time when the war was just over, 
and people began to dress their 
wounds, the National Assembly 
designated Turkey's new regime 
upon the proposals by Mustafa 
Kemal and his fellow deputies. 
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Cumhuriyet: “Milletin 
hâkimiyetine dayanan, bu 
hâkimiyetin milletin temsilcisi 
olarak seçilen milletvekilleri ve 
başlarındaki cumhurbaşkanı 
tarafından yürütüldüğü devlet 
idaresi şekli.”

Savaşın henüz bittiği, yaraların 
sarılmaya çalışıldığı bir dönemde, 
23 Nisan 1920’de açılan Meclis 
Hükümeti, Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarının teklifi üzerine 
Türkiye Devleti’nin yeni yönetim 
şeklini belirledi. 

Kurtuluş Savaşı’nın devam 
ettiği yıllarda açılan Meclis, 
yeni kurulacak devletin 
yönetim şekliyle ilgili fikrin 
ortaya çıkmasını sağlamıştı. 
Fakat yönetim şeklinin isminin 
konması savaşın ardından 
gerçekleşti. Hâkimiyet tamamen 
meclisin elindeydi. Bu nedenle, 
yeni kurulacak devletin yönetim 
şeklini de meclis belirleyecekti. 
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 
sunduğu teklifle 29 Ekim 1923 
tarihinde gücünü halktan 
alan, halktan gelen ve yine 
halkın seçtiği kişiler tarafından 
yönetilmemizi sağlayan 
Cumhuriyet ilan edildi. 

Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere, zorlu savaş 
koşullarının ardından bizlere bu 
aziz vatanı miras bırakan
tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla 
ve minnetle anıyoruz. 

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımız Kutlu Olsun!

Inaugurated while the War of 
Independence was already 
underway, the Parliament brought 
up the idea about the regime 
of the new state to be founded. 
However, naming the regime was 
pushed to a post-war time. The 
parliament was in total control. 
That is why the regime of the new 
state to be founded was going to 
be designated by the parliament. 
Following the proposals by 
Mustafa Kemal and his fellow 
deputies, the Republic was 
proclaimed on 29th of October, 
1923, relying on popular will and a 
government taking office through 
elections. 

We offer our heartfelt respect
and gratitude to all our martyrs 
and veterans including veteran 
Mustafa Kemal Atatürk and 
his comrades in particular for 
handing down an august land 
to us after going through such 
arduous circumstances of warfare. 

Happy October 29
Republic Day!
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POOR
ORHAN VELİ



Nostalji
Nostalgia

90

Cumhuriyetin kuruluşuyla 
beraber Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası şefliğine 
getirilen eski Mızıka-i Hümayun 
klarnistlerinden Mehmed Veli 
Kanık, bir yandan da Türk Telsiz 
Telefon Şirketi’ne bağlı Ankara 
Radyosu’nun da müdürlüğünü 
yürütmekteydi.

Türk Telsiz Telefon Şirketi’nin
radyo yayını yapan vericilerini 
1936’da PTT devralınca, Veli 
Bey PTT bünyesinde Radyo 
Müdürlüğünü yürütmeye devam 
etti. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi 
Felsefe Bölümünde öğrenci 
olan, defalarca sınıfta kalan ve 
en sonunda okulu bırakan oğlu 
şair Orhan’ı Ankara’da, PTT’nin 
Milletlerarası Nizamlar Bürosu 
memurluğuna getirtti. Bu vesile ile 
İstanbul’dan Ankara’ya gelen şair 
Orhan, liseden şair arkadaşları 
Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile 
yeniden bir araya gelmiş bulundu. 
Müzisyen Mehmed Veli Bey 
1936’da sonraları Türk şiirinin 
seyrini değiştirecek bu buluşmaya 
vesile olduğunu tahmin edebilir 
miydi acaba? 

Appointed as the conductor of the 
Presidential Symphony Orchestra 
upon the proclamation of the 
republic, Mehmed Veli Kanık, 
one of the clarinetists for the 
Military Band Mızıka-i Hümayun, 
also took office as the director of 
Ankara Radio station affiliated 
to the Turkish Radio Telephone 
Company. Once the Turkish Post 
took over the radio broadcast 
transmitters of the Turkish Radio 
Telephone Company in 1936, Mr. 
Kanık went on to keep serving as 
the director of the radio station 
within the body of the Turkish Post. 
It was the same year when his son 

Orhan, who studied philosophy 
at Istanbul University, and failed 
classes for the umpteenth time and 
finally dropped out of school, was 
entrusted by him with a task to take 
office as an officer for the Turkish 
Post's Office of International 
Relations based in Ankara. 
Making it from Istanbul to Ankara 
on this occasion, Orhan reunited 
with Oktay Rifat and Melih Cevdet, 
his poet buddies from high school. 
One must wonder if musician 
Mehmed Veli Bey would guess 
he was actually setting things in 
motion to change the course of the 
Turkish poetry. 

This is how poem Orhan Veli 
introduces himself to his father, 
who got angry with him in return: 
"At least, do not tarnish my name 
with those poems of yours." He 
expressed his dislike for his son's 
poems and found them rubbish. 
Found strange and rubbish by 
many, this concept of poetry 
echoed the thoughts of the three 
aforementioned poets over poetry 
from 1936 and 1940. Through the 
book called Garip, which was 
released in a collective effort and 
published with a shared manifesto 
in its prologue, they adopted a 
perspective that voiced the biggest 
criticism ever on poetry, gave rise 
to new paths, and introduced the 
street culture to the poetry so to 
speak. They stood up against being 
poetic, and set sail for a whole 
another type of poetry, dismissing 
all the preceding poetry styles, 
poetic themes, the concept of pure 
language, and the quest for an 

august sound. 
Introducing for his poetry 
something not so appealing such 
as "corns" in his verses "he suffered 
from nothing in the world the way 
he suffered from his corns", Orhan 
Veli opted to recount the story 
of an ordinary man as it is while 
making fun of the past. The title of 
the poem, in which he recounts the 
ordinary and sad story of Süleyman 
Efendi, was Kitâbe-i Seng-i Mezar 
(Epitaph) in an unexpected way. It 
is safe to assume that Orhan Veli, 
who was trying to dismiss what is 
conventional, knew that he had to 
forge a bond with conventionality 
and have a command over it in 
order to succeed in dismissal. 
While the poetry of Garip, which 
was also known as the First New 
movement, was not of anticipated 
importance on its own, it brought 
about a wind of change for the 
Turkish poetry through critical 
instruments handed down to the 
next generations. 

First it was Peyami Safi who served 
as an officer for the Ministry of Post 
and Telegraph in 1914, and then 
Refik Halit Karay who took office 
as the general director of the Post 
and Telegraph Corporation in 1919. 
Orhan Veli was another man of 
letters whose path crossed with the 
Turkish Post. Paving the way for the 
reunion of Orhan Veli, Melih Cevdet 
and Oktay Rifat to roll out the Garip 
movement, which is touted as the 
sign of the things to come for change 
in the Turkish poetry, the Turkish 
Post has reiterated its expansive role 
in the history of the Republic.

diye kendini tanıtan şair Orhan 
Veli ’ye babası sinirlenmiş, 
“Bari benim ismimi alet etme 
şu şiirlerine” diyerek oğlunun 
şiirlerini beğenmediğini ve 
saçma bulduğunu ifade etmişti. 
Birçokları için tuhaf ve saçma 
gelen bu şiir anlayışı, 1936’dan 
1940’a kadar yukarıda ismini 
verdiğimiz üç şairin şiir üzerine 
düşüncelerini yansıtıyordu. 
Birlikte çıkardıkları ve 
girişinde ortak manifestolarını 
yayımladıkları Garip kitabıyla 
şiir üzerine o zamana kadar 
gelmiş geçmiş en büyük 
eleştiriyi getiren ve en farklı 
yolu açan, tabiri caizse sokağı 
şiire sokan bir tavır takındılar. 
Bu tavır ile şairaneliğe karşı 
durdular, geçmişlerindeki bütün 

şiir tarzlarını; mazmunları, 
saf dil anlayışını, sembolizmi 
ve yüce ses arayışını ellerinin 
tersiyle iterek bambaşka bir şiire 
yelken açtılar. 

“Hiçbir şeyden çekmedi dünyada 
/ Nasırdan çektiği kadar” 
dizeleriyle ‘nasır’ gibi gündelik 
hayata ait pek de sevimli 
sayılmayacak bir sözcüğü 
şiirine koyan Orhan Veli, 
sıradan insanın hayatını olduğu 
gibi, bir yandan da geçmişle 
dalga geçerek anlatmayı tercih 
etmişti. Süleyman Efendi’nin 
sıradan ve acı hikayesini 
anlattığı bu şiirinin adı ise 
beklenmeyen bir şekilde Kitâbe-i 
Seng-i Mezar’dı. Diyebiliriz ki 
geleneği reddetmeye çalışan 
Orhan Veli, reddetme eylemini 
gerçekleştirmek için gelenekle 
bağ kurması, geleneğe hâkim 
olması gerektiğinin de 
farkındaydı. Birinci Yeni olarak 
da bilinen Garip şiiri müstakil 
olarak beklenen öneme sahip 
olmasa da gelecek kuşaklara 
açılan eleştirel yolla Türk 
şiirinin içinde bir değişim 
rüzgârı estirmiştir. 
1914’te Posta ve Telgraf Nezareti 
memurluğu yapan Peyami Safa 
ve 1919 yılında Posta ve Telgraf 

Umum müdürü olan Refik 
Halit Karay’dan sonra Orhan 
Veli de yolu PTT’den geçen 
edebiyatçılarımız arasında. 
Türk şiirinde değişimin 
şafağı olarak görülen Garip 
akımını başlatacak Orhan Veli, 
Melih Cevdet ve Oktay Rifat 
buluşmasına vesile olan PTT, 
Cumhuriyet tarihinde ne kadar 
geniş bir yer kapladığını bir kez 
daha göstermiştir.
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"In Istanbul, on the Bosphorus,  
I’m poor Orhan Veli, 
Son of Veli, 
Steeped in misery."

“İstanbul’da Boğaziçi’nde
Bir fakir Orhan Veli’yim;
Veli’nin oğluyum,
Tarifsiz kederler içinde”
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YENİ AYAKKABILARINIZIN VURMASINI 
ÖNLEYİN
Yeni aldığınız ayakkabının vurmasını istemiyorsanız, 
ilk kullanımda ayağınızın üzerine deodorant sıkın ve 
toz fondöten sürün.

HOW TO AVOID HAVING NEW PAIR OF SHOES 
STRAIN YOUR FEET
If you do not like your new pair shoes straining your 
feet, spray some deodorant and powder foundation on 
your feet before wearing them for the first time.

KIYAFETİNİZE BULAŞAN
MAKYAJ LEKELERİ İÇİN
Rujun bulaştığı alana saç spreyi sıkın ve birkaç dakika 
bekleyin. Daha sonra kâğıt havlu kullanarak birkaç 
damla soğuk su damlatın ve kurulayın.

HOW TO REMOVE MAKEUP STAINS
FROM YOUR CLOTHES
Apply some hair spray on the spot with a lipstick stain 
and wait for a few minutes. Then, use a paper towel 
and drizzle a few drops of cold water on it, and rinse it.

MEYVELERİNİZİ OLGUNLAŞTIRMAK İÇİN
Yeşil bir muzu sarılaştırmak veya sert bir şeftaliyi 
biraz daha yumuşatmak için tek ihtiyacınız kâğıt 
bir torba. Bu şekilde saklandığında meyveler 
içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girerek daha 
hızlı olgunlaşır.

HOW TO RIPEN FRUITS
A paper bag is all you need to have to turn a green 
banana yellow or ripen a raw peach a little bit more. 
Once stored this way, fruits react to ethylene gas in 
its content, and ripen faster.

MUTFAK TEZGAHLARINIZ PARLASIN
Mutfak tezgahının köşelerindeki silikonlar 
siyaha dönüşürse, pamuğa çamaşır suyu 
döküp sabaha kadar bekletin. Kirden eser 
kalmayacaktır.

HOW TO MAKE YOUR KITCHEN
COUNTER SHINY
If silicone materials on the corners of your kitchen 
counter turn black, put some bleach on a piece 
of cotton, apply it on the surface and and keep it 
that way overnight. There will be no sign of stain.

CAM PARÇACIKLARI ELİNİZE 
BATMASIN
Cam bir eşyanız kırıldığında bir parça 
ıslak pamuğu yerde gezdirirseniz 
cam kırıklarının pamuğa takıldığını 
görebilirsiniz.

HOW TO HANDLE BROKEN
PIECES OF GLASS
Once a glass material is broken, apply 
a piece of wet cotton on the surface and 
see the pieces of glass stick to the cotton.

KAZAKLARIN YUMUŞAKLIĞI İÇİN
Sizi kaşındıran kazağınızı, içine önceden birkaç yemek 
kaşığı beyaz sirke döktüğünüz soğuk suda 15 dakika 
kadar bekletin. Ardından, suyun içindeki kazağı saç 
kremiyle hafifçe yıkayın. Kazağı 1 saat kadar daha 
suyun içinde bırakın. Sonunda yumuşacık olduğunu 
göreceksiniz.

HOW TO MAKE SWEATERS SOFT
Make sure your itchy sweater is kept for 15 minutes in 
cold water with a few tablespoons of white vinegar. Then, 
slightly wash the sweater in water with hair cream. Keep 
the sweater in water for an hour. It will be soft again.
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ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK 
İNDİRİM KAMPANYALARI
Tüm üniversite öğrencilerine 
bahar ve güz dönemlerinde 
belirli tarihlerdeki indirim 
kampanyalarında; PTT ile 
anlaşmalı üniversitelerde ise 
anlaşma kapsamındaki içerik 
üzerinden yıl boyunca (aynı anda 
tek indirimden faydalanmak 
koşuluyla) düzenlenen 
kampanyalarda, üniversite 
kimlik belgesi ibrazı yapıldığı 
takdirde, ticari gönderiler hariç 
tüm gönderilere APS, Kurye, 
Posta Kargosu, Kargo İndirimi 
uygulanmaktadır. 

DISCOUNT OFFERS FOR 
COLLEGE STUDENTS
As a part of discounts offers for 
certain times in spring and fall, 
and of offers launched throughout 
the year for a contracted content 
(on condition of using one offer at 
a time) in line with an agreement 
between the Turkish Post and 
colleges, all college students are 
free to enjoy discounts on express 
mail services, courier services, 
mail parcels and regular parcels 
except for commercial shipments 
provided that they submit a 
college ID. 

PTTKART İLE GÜVENLİ 
ALIŞVERİŞ
Müşterilerimiz nakit para
taşıma ihtiyacı duymadan yurt 
içinde tüm iş yerlerinde ve 
yurt dışında ise maestro kart 
kabul eden tüm iş yerlerinde 
hesaplarındaki bakiye kadar 
alışveriş yapabilmektedir.
Pttkart ile internetten de
alışveriş yapılabilmektedir. 
Internette 3D Secure ile satış 
yapan e-ticaret portallarından 
yapılan alışverişlerde, PTT 
tarafından müşterinin cep 
telefonuna gönderilen SMS 
ile doğrulama yapılarak 
güvenli bir şekilde alışveriş 
tamamlanmaktadır.

SECURE SHOPPING BY 
PTTCARD
Without having to have any cash 
with them, our customers can now 
do shopping for as much as they 
have in their bank account balance 
at all domestic and international 
shops where maestro card is 
applicable. Pttcard also allows for 
online shopping. For any shopping 
on e-trade platforms with an online 
3D Secure payment system, an 
SMS is sent to the mobile number 
of the customer by the Turkish Post, 
and thus secure shopping is made 
possible by SMS verification. 

PTTMATİK’LERDEN NAKİT VE 
KARTSIZ YAPILAN İŞLEMLER
-PttBank hesabına para yatırma
-HGS bakiye yükleme 
-Türk Telekom fatura tahsilatı. 
-GSM fatura tahsilatı (Turkcell, 
Türk Telekom, Vodafone, PttCell) 
-ADSL fatura tahsilatı 
(VodafoneNet, TTNet, HimNet) 
-Su ve elektrik faturası tahsilatı
-Doğalgaz faturası tahsilatı 
-Özel telekom faturası tahsilatı 
(Turkcell, Superonline) 
-Anlaşmalı banka işlemleri 
(Kuveyt Türk kredi kartı tahsilatı, 
Aktifbank hesaba nakit yatırma, 
Passolig karta nakit yatırma, 
NKolay karta para yükleme) 
-PttCell TL yükleme 
-Ininal kart bakiye yükleme 
-En yakın Pttmatik bilgisi sorgulama 
-Mobil havale ödeme

IN-CASH AND CARD-
FREE TRANSACTIONS AT 
PTTMATIK KIOSKS
-Cash deposit into a PttBank account
-HGS (fast toll route) top-up 
-Türk Telekom bill collection 
-GSM bill collection (Turkcell, Türk 
Telekom, Vodafone, PttCell) 
-ADSL bill collection (VodafoneNet, 
TTNet, HimNet) 
-Utility bill collection
-Gas bill collection 
-Private telecom bill collection 
(Turkcell, Superonline) 
-Contracted bank transactions 
(Kuveyt Türk credit card collection, 
Aktifbank cash deposit, Passolig 
cash deposit, NKolay balance top-up) 
-PttCell top-up in TRY 
-Ininalkart balance top-up 
-Query for the nearest Pttmatik
-Mobile money order 

ESNAF VE SANATKÂRLARA 
İNDİRİM KAMPANYASI
Esnaf ve Sanatkârlar Genel 
Müdürlüğü ile Şirketimiz 
arasında imzalanan protokol 
kapsamında, Esnaf ve 
Sanatkârlar Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yer alan esnaf ve 
sanatkârların APS Kurye, posta 
kargosu ve kargo gönderilerine 
indirim uygulanmaktadır. 

DISCOUNT OFFER FOR 
SHOPKEEPERS AND 
CRAFTPERSONS
As a part of the protocol signed 
by and between the Directorate 
General of Tradespeople and 
Craftspersons, and the Turkish Post, 
the tradespeople and craftspersons 
can now enjoy a discount on express 
mail services, mail parcels and 
regular shipments. 
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PTT-WESTERN UNION
PTT ve Western Union işbirliği 
ile dünyanın her noktasında para 
transferi yapabilirsiniz. Her yıl 
milyonlarca kişinin yararlandığı 
Western Union para transfer 
sistemini yurdun her köşesinde 
ulaşılabilir hale getiren PTT 
sayesinde hızlı, güvenilir ve 
pratik bir şekilde para transferi 
yapabilir, dünya üzerinde 
200’den fazla ülkede Western 
Union’un avantajlarından 
faydalanabilirsiniz. 

PTT-WESTERN UNION
Turkish Post and Western Union 
collaboration allows for wire 
transfer to anywhere around the 
world. You can now wire money in a 
quick, secure and practical fashion 
and enjoy advantages offered by 
Western Union in more than 200 
countries thanks to the Turkish Post, 
which provides access to Western 
Union's wire transfer system across 
the country as it is already used by 
millions of people a year. 

MOBİL HAVALE
Şirketimiz bünyesinde 
PttBank hesap sahibi 
müşterilerimizin işlemlerini 
kolaylaştırmak, zamandan ve 
işlem maliyetlerinden tasarruf 
etmelerini sağlamak amaçlarıyla 
isme havale, PttBank hesabına 
aktarma, diğer banka hesaplarına 
para gönderme vb. para transferi 
seçeneklerine ek olarak Pttbank 
Internet Bankacılığı, CepPttBank 
ve PttMatiklerden kabul işlemi 
yapılmak üzere, alıcı bilgisine cep 
telefonu numarasını tanımlayarak 
PTT nezdinde hesabı olsun 
veya olmasın herhangi bir GSM 
operatörünü kullanan herkese 
para transferi yapılabilmesini 
sağlayan “PTT Mobil Havale” 
hizmete sunulmuştur. 

Dünyada 200’ün Üzerinde Noktaya

Turpex Güvencesiyle  
Hızlı Teslimat Kolay Takip

MOBILE MONEY ORDER
In an effort to make transactions 
easier and save time and cost of 
transactions, PttBank account 
holders can now use remittance, 
deposit into a PttBank account, wire 
money to other banks, and enjoy 
"PTT Mobile Money Order" service 
that allows every GSM operator's 
subscriber to wire money regardless 
of whether they have an account 
at the Turkish Post or not after 
designating a mobile phone number 
as a recipient provided that they 
have themselves verified through 
PttBank Online Banking, CepPttank 
or PttMatik kiosks. 
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BULMACA
CROSSWORD

Resimdeki
emektar
sanatçı

Sonra

Uzun ve
kalın destek

İhmalkâr

Adıl
Çok geniş

Değersiz,
önemi

olmayan

Afrika'da
ülke

Harap olmuş
yapı

Kraliçe
Güldürü

niteliğinde
kısa oyun

Çukurda
kalmış
düzlük

Tohum

Sezyum imi

Mitos

Mahkeme
karar belgesi

Acıklı

Kolları açıp
gövdeyi
germek

İtalyan
televizyonu

Bir bağlaç

Donanma

Erbap

Küçük akarsu

Ses, ahenk,
nağme

Masallarda
adı geçen bir

kuş

Süslü başlık

Bir şeyin
taslağı

Savaş

Sokağa çıkıntı
yapmış
balkon

Bilim Ata konulan
oturmalık

Gereksiz,
yersiz

İri, güçlü bir
yılan

Kalın karşıtı

Tarihi kalıntı

Katının
sıvılaşması

Ana
atardamar

Dantel ipliği
yumağı

Duygu

Hadise

Bilerek
yapılan

Kuruntuya
düşürme

Gözü açık

Bir süs bitkisi

Geminin
rüzgâr alan

yanı
Niğde'nin bir

ilçesi

Kasetçalar

Bayındırlık

Kızgınlık,
hiddet

Gizli ve alçak
sesle

konuşma

Sporda
başlama

Boyut

Dikey Tanım Gecikme

Damga,
mühür

Hayvan
doktoru

İpotek

Bel kemiği

Kapaklı kap

Hatırlatma
yazısı

Direksiyon
ile teker

arası çubuk

Her vakit

Yapay Taşıtta ışık
düzeneği

1

2

3

4

5

67

8

9

EDİZ HUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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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

B İ E H G E
E D İ Z H U N O V A C S

İ L A M G E R İ N M E K
D R A M A T İ K R A İ E

E H İ L N E V A T A Ç
A K A R C A C E N K R

R İ N C E E R İ M E
A B E S K U K A O L A Y

O İ H A M O R K İ D E
K A S T İ B O R İ M A R

A S T A R T
Ö F K E E S

İ B A Y T A R
I S T A M P A Ö

K U T U R O T
N O T D A İ M A

S U N İ F A R

1

2

3

4

5

67

8

9

E S N A F K A R T

3 2 9
5 8

8 2 4 3
6 8 4

3 7 1 9
4 2 7
7 4 5 3

4 7
1 4 3

6 2 8 4
1 3
5 2 1 3

5 8 2
9

7 6 3
6 2 9 5

4 6
2 9 7 8

9 4 8
4 1 7

8 1 4 6
5

5 9 3 8 4
6

7 8 3 1
3 1 5

9 7 2

7 5
6 5 3 8

1 8 2
1 7 5

6 4 5 1
7 2 3

4 5 8
6 9 8 2

7 3

9 7 5
4 1 8

9 8 2 1
8 9 2

5 3
3 9 6

1 9 5 2
9 2 4

2 7 8

7 4 3 9
5 6 8
3 9 1

6 1
2 4 1

7 9
7 3 2

3 6 8
2 6 3 4

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

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

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

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

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

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



Siz de PTT Hayat ile çektiğiniz fotoğrafları
#ptthayatıniçinde etiketiyle

Twitter ve  Instagramda paylaşın,
en çok beğenilen fotoğrafı yayınlayalım.

#ptthayatıniçinde

Foto Hayat
Photo Life
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