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Medeniẏetleriṅ 
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Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Yılın son ayı olan Aralık, geçen bir yılın muhasebesi-
ni yapmak ve gelecek yılın hedeflerini belirlemek için 
en uygun zamandır. Bizler de 2020 yılının son ayına 
girerken, böyle bir değerlendirme yaptığımızda, çok 
şükür ki, hep beraber pek çok başarılı işe imza attığı-
mızı görüyoruz. 

Altyapı ve ulaşım alanında son 18 yıldır yaptığımız 
yatırımlarla millî kalkınma yolunda büyük mesafeler 
kat ettik. Bu strateji doğrultusunda yolumuza devam 
ettiğimiz 2020 yılı da salgın sürecine rağmen, demir-
yolu, karayolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme 
alanında çok sayıda projemize devam ettiğimiz ve 
pek çoğunu tamamladığımız bir yıl oldu. Gerçekleş-
tirdiğimiz projelerle milletimizin refahını artırabilmek 
için gece gündüz demeden çalıştık. Türkiye’nin köklü 
haberleşme kuruluşu, gözbebeğimiz PTT, PttAVM ve 
e-ticaret hizmetleriyle çağın gereklerine uygun olarak 
bir dijitalleşme reformu başlattı. Yıl boyunca, milleti-
mizin huzurunu ve mutluluğunu sağlamak ve yaşam 
kalitesini her geçen gün daha da yukarılara çıkarmak 
gayesiyle el ele vererek güzel işler başardık.  

2021 yılı ulaştırma ve altyapı alanında ülkemize yeni-
likler vaat eden bir yıl olacak. Bu yeni yılda iletişim alt-
yapısının güçlendirilmesi başta olmak üzere pek çok 
yeni hizmeti milletimizle buluşturacağız. 30 Kasım 
itibariyle halihazırda hizmet vermekte olan 3 haber-
leşme ve 3 gözlem uydumuza ek olarak Türksat 5A 
uydumuzun yer istasyon çalışmalarında son aşamaya 
gelindi. Sene bitmeden fırlatılması için yoğun bir ça-
lışma yürütüyoruz. 2021 yılında da Türksat 5B’yi uza-
ya göndererek ülkemizin yayıncılık kalitesini ve geniş 
bant internet altyapısını daha da geliştirmeyi hedefli-
yoruz. Tamamen yerli ve millî kaynaklarla geliştirilen 
Türksat 6A uydumuzun ise 2021 yılı içinde hazırlık ça-

lışmalarını tamamlayarak,  2022 yılında yörüngesine 
yerleştireceğiz. Böylelikle uzay teknolojilerinde daha 
çok söz sahibi olarak dünyaya uydu hizmeti ihraç 
eden bir ülke haline geleceğiz.

2021 yılında ulaşım ve altyapı yatırımlarımız da hızla 
devam edecek. Önümüzdeki yıl İstanbul Havalima-
nı’nın metro hattının açılışını çift yönlü olarak ger-
çekleştirecek ve bu hattı Sabiha Gökçen Havalimanı 
metrosu ile bütünleşik hale getireceğiz. İzmir-Ankara 
arası 14 saat olan demiryolu ulaşımını 3 saat 30 dakika-
ya düşüren raylı sistem hattımızı da tamamlayacağız. 
Yerli ve millî raylı sistem çalışmalarımız çerçevesinde 
kurmuş olduğumuz Raylı Ulaşım Teknolojileri Ensti-
tüsü vesilesi ile yeni prototipleri önümüzdeki yıllarda 
kullanıma sunacağız. 

2021 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın liderliğinde milletimize hizmet etme-
ye devam edecek, “yaptıklarımız yapacaklarımızın 
teminatıdır” şiarıyla ülkemizin refahı için durmaksızın 
çalışacağız. Bu duygularla 2021 yılının ülkemize sağlık, 
huzur ve afiyet getirmesini temenni ediyor; PTT Aile-
si’nin ve tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. 

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşa-
mımızı olumsuz etkileyen pandemi ile mücadelenin 
2021’de nihayet bulmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz edi-
yor; tüm vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen 
tedbirlerine uymalarını hasseten rica ediyorum. 

Adil KARAISMAILOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure

December, the last month of the year, is the best 
time to review the past year and to determine the 
goals for the next year. We made such a review as we 
entered the last month of 2020, and we have thank-
fully seen that we have accomplished many success-
ful works together. 

We have covered great distances regarding national 
development with the investments we made in infra-
structure and transportation in the last 18 years. The 
year 2020 has become a year in which we continued 
and completed many projects in the fields of railway, 
highway, seaway, and communcation despite the 
pandemic conditions. We have worked very hard to 
increase the welfare of our nations with the projects 
we have conducted. PTT, the established organization 
of our country and the apple of our eyes, has started 
a digitalization reform suitable for the requirements 
of the era with PttAVM and its e-commerce services.
Throughout the year, we have accomplished great 
works by working hand in hand with the aim of en-
suring the peace and happiness of our nation and 
increasing the quality of life each day.

2021 will be a year promising many innovations in 
the fields of transportation and infrastructure to our 
nations. We are at the final stage of the ground sta-
tion works of the Türksat 5A satellite as of 30 Novem-
ber in addition to our currently in-service 3 commu-
nication and 3 monitoring satellites. We are working 
very hard for it to be launched before the year ends. 
We aim to improve our nation’s broadcasting quali-
ty and wideband internet infrastructure by sending 
the Türksat 5B in 2021. We will put the Türksat 6A sat-
ellite, which has been developed with fully local and 
national resources, into orbit in 2022 by completing 
its preparatory works in 2021. Thus, we will become 

a country exporting satellite services to the world by 
having a voice in space technologies.

Our transportation and infrastructure investments 
will rapidly continue in 2021. We will open the sub-
way line of Istanbul Airport in both ways in the next 
year and we will integrate this line with the Sabiha 
Gökcen Airport subway. We will complete our rail 
system that will lower 14-hours long railway access 
duration between İzmir and Ankara to 3 hours and 
30 minutes. We will put the new prototypes in use 
in the following years with the Rail Transportation 
Technologies Institute that we established within 
the works on our domestic and national rail system. 

We will continue to provide services to our nation 
under the leadership of H.E President Recep Tayy-
ip Erdoğan and we will keep working with the slo-
gan that “ what we have done is the assurance of 
what we will do”. We wish that 2021 will bring health, 
peace, and welfare to our nation, and I wish a happy 
new year to all members of the PTT Family and our 
nation. 

I pray to Allah c.c. for the successful finalization of 
the fight against the pandemic, which has taken 
hold of the whole world and negatively affected our 
lives; and I kindly ask all our citizens to follow mask, 
distance, and hygiene measures. 
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YENİ YILLA BİRLİKTE 
HEDEFLERİMİZE BİR ADIM 
DAHA YAKLAŞIYORUZ

WE ARE GETTING ONE STEP 
CLOSER TO OUR GOALS WITH 
THE NEW YEAR
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Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation 
UPU Chairman of The Council of Administration

PTT Ailesi olarak pandemi koşullarına rağmen başarı-
larla dolu bir hizmet yılını daha geride bırakıyor, 2021’i 
yeni umutlar ve hedeflerle karşılıyoruz. 2020 yılı bo-
yunca yorulmak bilmeden çalışan Teşkilatımız; PTT 
Ailesi’nin ülkemiz için taşıdığı anlamı ve değeri bir 
kez daha gösterdi. Bu süreçte posta ve haberleşme 
ile birlikte kargo, e-ticaret ve bankacılık alanlarında 
sunduğumuz kesintisiz hizmetlerle vatandaşımızın 
evde kalmasını kolaylaştırdık ve 180 yıllık tarihimizde 
gururla hatırlanacak bir yıl yaşadık. 

Bildiğiniz üzere, pandemi sürecinde izlenen sosyal 
izolasyon önlemleri tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de e-ticarete yönelişi hızlandırdı ve bu satış 
kanalı, 2020 yılı boyunca öngörülenin çok ötesinde 
bir hacim kazandı. PttKargo, pttavm.com ve PttBank 
üzerinden sunduğu bütünleşik hizmetlerle e-ticare-
te ağırlık veren Şirketimiz; bir yandan yerli üreticimi-
zin ticaretine katkı sağlarken diğer yandan da vatan-
daşlarımızın temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerine 
kolayca ulaşmasına yardımcı oldu.

Hizmetlerinin dijital altyapısını güçlendirerek va-
tandaşımıza daha kolay, yaygın ve erişilebilir hizmet 
sunan Teşkilatımız, özellikle kargo alanında devreye 
aldığı temassız teslim uygulaması gibi hijyen tedbir-
lerine uygun yenilikçi çözümler üretti ve bu alanda 
lojistik sektörüne liderlik etti. Bu süreçte Kargomat 
7/24 hizmetimizin alt yapısı geliştirilerek kargo tesli-
matında vatandaşlarımıza seçenekler sunuldu. Sos-
yal yardım ve maaş ödemeleri gibi saha çalışmaların-
da diğer kamu görevlilerimizle omuz omuza hizmet 

veren personelimiz, salgınla mücadele eden kahra-
manlar arasına adını yazdırdı ve milletimizin takdirini 
kazandı.

Kaydettiğimiz başarıların temelinde PTT Ailesi’ne 
duyduğumuz bağlılık, mesleğimize gösterdiğimiz 
saygı ve ülkemize beslediğimiz sonsuz sevgi vardır. 
Bu sorumluluk bilinciyle mesai mefhumu gözetme-
den gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm arka-
daşlarımızla gurur duyuyor ve köklü kurumumuzu 
elbirliğiyle daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Her tür-
lü koşulda devletimizin ve milletimizin hizmetinde ol-
mayı şiar edinen Teşkilatımız, 2021 yılında da hizmet 
kalitesinden ödün vermeksizin her yere, zamanında 
hizmet sunmaya ve insanımızın hayatını kolaylaştır-
maya devam edecek. 

Bu duygularla 2021 yılının başta PTT Ailesi olmak üze-
re; milletimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, 
yeni yılda güzel ülkemize sağlık ve afiyet temenni 
ediyorum. Yeni yılımız kutlu olsun.

Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü

Dünya Posta Birliği Idari Konsey Başkanı

GURURLA 
HATIRLANACAK BİR YIL 
YAŞADIK

WE HAD A YEAR TO 
BE REMEMBERED 
WITH PRIDE

As the PTT Family, we are leaving a year full of suc-
cess despite the pandemic conditions behind, and 
welcome 2021 with new hopes and goals. Our Or-
ganization, having worked tirelessly throughout 
2020, demonstrated the meaning and value of the 
PTT Family for our country once again. We made it 
easy for our citizens to stay at home and had a year to 
be remembered with pride in our history of 180 years 
with our continuous services in the fields of cargo, 
communication, e-commerce, and banking during 
this period.

As you know, social isolation measures taken during 
the pandemic accelerated the e-commerce trend in 
our nation as in the rest of the world, and this sales 
channel gained volume far beyond estimations in 
2020. Focusing on e-commerce with integrated 
services provided through PttKargo, pttavm.com, 
and PttBank, our company contributed to the com-
merce of our domestic producers and helped our 
citizens to easily access basic necessities and hy-
giene materials.

Our company provided more easy, common, and ac-
cessible services to our citizens by strengthening the 
digital infrastructure of its services, and created new 
solutions suitable for hygiene measures such as con-
tact-free delivery that we put into use especially in 
cargo delivery and lead the logistics industry in this re-
gard. Our citizens were provided with options in cargo 
delivery by improving the infrastructure of our Smart 
parcel locker 24/7 service in this period. Providing ser-
vices together with other government officials in so-
cial aids and wage payments, our personnel had their 

names written among the heroes fighting against the 
pandemic and with the approval of our citizens.

Our commitment to PTT Family, respect for our pro-
fession, and endless love for our nation lie at the 
heart of our success. We are proud of our colleagues 
having worked nonstop regardless of working hours 
with this sense of responsibility, and we aim to carry 
our established organization forward in cooperation. 
Our Organization, which always aims to be in service 
of our government and nation at every condition, will 
continue to provide services to everywhere in time 
without decreasing its quality and to facilitate the 
lives of our citizens.

I wish that 2021 will bring peace and happiness to our 
PTT Family and citizens, and I wish health and wel-
fare to our beautiful country in the new year. Happy 
new year.
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Kutlu Olsun...
Happy New Year...
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Kültür&Sanat / Culture&Art Kültür&Sanat / Culture&Art

Merve Ayar

Ahmet Hamdi 
Tanpınar Literature 
Museum Library

AHMET HAMDİ 
TANPINAR MÜZE 
KÜTÜPHANESİ

•

Yürümek bana her zaman iyi gelmiştir. 
Yürürken düşünmek, daha önce gör-
mediğim yapıları görmek, seyretmek… 
Yine bu düşüncelerle yola koyuldum, 
tramvay yolunu takip ederek Sirke-
ci’den Sultanahmet’e çıktım. Gülhane 
duvarlarının yanından geçerken durup 
Alay Köşkü’ne baktım. Burası, bir za-
manlar padişahların alay geçişlerini izle-
diği tarihî köşk. Günümüzde ise Ahmet 
Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi 
olarak kullanılıyor. Müze Kütüphanesi; o 
şehirde yaşayan yazarlara ait kitapların 
yer aldığı hem müze hem de kütüpha-
ne olarak kullanılan mekânlara deniyor. 
Saatime bakıyorum, epeyce vaktim var. 
Müzeyi gezmeye karar veriyorum.

İçeride Tanpınar’ın gözlüğü, şapkası, di-
ğer İstanbullu yazarların mektupları, ka-
lemleri, kişisel eşyaları sergileniyor. Ama 
ben daha çok İstanbul’a dair yazılmış 

Walking has always been good for me. 
Thinking, seeing buildings that I have 
never seen before, watching around 
while walking... I started off with these 
thoughts again, I followed the trolley 
road and went to Sultanahmet from 
Sirkeci. I stopped and looked at the Alay 
Mansion while I was passing by the Gül-
hane walls. Here is the historic mansion 
where once kings watched the troops 
go by. It is now used as the Ahmet Ham-
di Tanpınar Literature Museum Library. 
Museum Library is used for the places 
that are used both as a museum and 
library where the books of the writers 
who lived there are. I check my watch; 
I have plenty of time. I decided to visit 
the museum.

Tanpınar’s eyeglasses, hat, and the let-
ters, pens and personal belongings of 
writers from Istanbul are displayed in 

kitapların sayfalarını çeviriyor; minya-
türleri ve kartpostalları inceliyorum. Bu 
kitaplar ana salonda bulunuyor. Bura-
da İstanbullu pek çok yazarın eserle-
rine ulaşabileceğiniz gibi, Gülhane’ye 
bakan çalışma salonunda edebiyata 
ve estetiğe dair yüzlerce kaynak bula-
biliyorsunuz. Zemin kattaki piyanodan 
da tahmin edileceği gibi mekânda 
zaman zaman konserler de düzenle-
niyor. Müzenin kısımları binanın mi-
marisiyle uyum içinde oluşturulmuş. 
Böylelikle hem tarihî bir yapıyı geziyor 
hem de edebî bir yolculuğa çıkmış 
oluyorsunuz. Dilimize emek veren ya-
zar ve şairlerin, eserleri ve hatıralarıyla 
böyle anlamlı mekânlarda yaşatılma-
sı içimi huzurla dolduruyor. Bu güzel 
hisle birlikte “Acaba bugün kaç yazarla 
karşılaşacağım” diye düşünüyor ve Ca-
ğaloğlu’na doğru yol alıyorum. 

there. However, I look through the bo-
oks written about Istanbul and exami-
ne the miniatures and postcards. These 
books are placed in the main hall. Just 
as we can access many writers’ pieces 
about İstanbul in here, we can find 
hundreds of resources about literature 
and aesthetic in the study hall overlo-
oking Gülhane. As it can be guessed, 
concerts are also held in here with the 
piano on the ground floor. Parts of the 
museum were arranged in harmony 
with the architecture of the building. 
So that you both visit a historical buil-
ding and go on a literary journey. It fil-
ls me with peace that the authors and 
poets who contributed to our language 
are kept alive with their pieces and me-
mories in such memorable places. With 
this nice feeling, I think “I wonder how 
many authors I will meet today” and 
head towards Cağaloğlu. 

ALAY KÖŞKÜ



On binlerce farklı dil ve lehçenin 
konuşulduğu dünyamızda, he-
pimizi benzer duygularda birleş-
tiren evrensel bir dil var: Müzik. 
“Dünyadan Sesler” isimli YouTube 
kanalı bu gerçeği kanıtlamak is-
tercesine, müzik severlere rengâ-
renk bir platform sunuyor. Adını 
söylemekte zorlandığımız ülke-
lerden, daha önce hiç görmedi-
ğimiz enstrümanlardan, ismini 
bile duymadığımız şarkıcılardan 
oluşan rengârenk bir platform... 10 
yıla yakın süredir yayın yapan ka-
nal; sadece dil ve kültür çeşitliliğiy-
le değil, farklı tarz ve sentezleriyle 
de dikkat çekiyor. Mesela Oi Va Voi 
isimli İngiliz grup Ladino müziği 
söylüyor. Mali’den Salif Keita, Gü-
ney Amerika ve İspanyol esintileri 
taşıyor… Sonra elinde bağlama-
sıyla Petra Nachtmanova’yı görü-

yorum. Polonyalı bir anne ve Çek 
bir babanın kızı olarak Viyana’da 
dünyaya gelen bu genç müzisyen, 
gönlünü Anadolu’nun türkülerine 
kaptırmış. Ne güzel de okuyor Aşık 
Veysel’in dizelerini: “Güzelliğin on 
par’etmez bu bendeki aşk olma-
sa / Eğlenecek yer bulamam gön-
lümdeki köşk olmasa…” Şarkılar 
kadar, altlarına bırakılan yorumlar 
da kıymetli. Her dilden, her alfa-
beden yorum görüyorum. Kimler 
kimler uğramış bu şarkılara… Kimi 
şarkının hikâyesini, kimi sözlerini, 
kimi tercümesini yazmış. Kimi de 
hislerini paylaşmış. Popüler müzik 
endüstrisinin tahakkümü altında 
görünmez olan nitelikli işler, bu 
tür alternatif kanallarda nefes alı-
yor. Bu seslere ve müziğin evren-
sel diline kulak vermeli. 

There is one universal language 
that unites us with similar emo-
tions in our world where thousands 
of different languages and dia-
lects are spoken: Music. A YouTube 
channel named “Dünyadan Sesler” 
(Sounds around the World) pro-
vides a colorful platform to music 
lovers as if to prove this fact. A color-
ful platform filled with countries 
that we cannot say their names 
properly, instruments that we have 
never seen, and singers whose 
names we have never heard be-
fore. The channel which has been 
broadcasting for almost 10 years, 
draws attention not only with their 
diversity of languages and cultures 
but also with their different gen-
res and syntheses. For example, 
an English band named Oi Va Voi 
sings Ladino music. Salif Keita from 
Mali brings South American and 
Spanish feelings... Then, I see Pet-

ra Nachtmanova with a baglama 
in her hands. This young musician 
who was born as the daughter of a 
Polish mother and Czech father in 
Vienna, has lost her heart to Anato-
lian folk songs. How well she reads 
Aşık Veysel's lines: “Your beauty is 
nothing without my love/ I can-
not find a place to have fun with-
out the mansion in my heart…” The 
comments under the videos are as 
valuable as the songs. I see com-
ments from every language and 
alphabet. So many people visited 
these songs… Some wrote the sto-
ry of the song, some wrote its lyrics, 
some wrote its translation. Some of 
them shared their emotions. Qual-
ity works that are invisible under 
the domination of the popular mu-
sic industry, are catching a breath 
in such alternative channels. These 
sounds and the universal language 
of music should be heard. 

Dünyadan Sesler 
(YouTube)

Dünyadan 
Sesler 
(YouTube)

Müzik / Music

•

Vakit buldukça çocuklarımın kü-
tüphanesindeki kitaplara göz gez-
diriyorum. Bu kitaplar çoğu zaman 
biz yetişkinler için de öğretici olabi-
liyor. Louis Braille: Görmezlerin Ki-
tap Okumasını Sağlayan Çocuk da 
bunlardan biri. Margaret Davidson 
tarafından yazılan kitap Can Ço-
cuk’tan çıkmış ve hızla en çok sa-
tan çocuk kitapları arasına girmiş. 
Bugüne dek nasıl oldu da gözüm-
den kaçtı? “Braille alfabesiyle ilgili 
olmalı” diye düşünüyor ve merak-
la okumaya başlıyorum. Üç yaşın-
da görme yetisini kaybeden Louis, 
görmezler okulunda zorluklar ya-
şar. Görmezlerin de kitap okuyabil-
mesi için sabahlara kadar çalışır ve 

I look through the books in my 
children’s library whenever I have 
time. These books are often in-
formative for us adults, too. Lou-
is Braille: The Boy Who Invent-
ed Books for the Blind is one of 
these types of books. The book 
was written by Margaret David-
son and published by Can Çocuk, 
and quickly became one of the 
bestselling children's books. How 
did I not notice it until today? I 
think that “It must be about the 
Braille alphabet” and start to 
read it with curiosity. Louis, who 
lost his sight at the age of three, 
faces difficulties in the school for 
blind. He works nonstop so that 
the blind can read books, and he 

15 yaşına geldiğinde 6 noktalı gör-
mezler alfabesini geliştirir. Gören-
ler için hiçbir şey ifade etmeyen bu 
alfabe, görmezleri kitapların uçsuz 
bucaksız dünyasına götürür. Onla-
ra Gogol’u, Tolstoy’u okuma fırsatı 
verir. Günümüzde görmezler için 
basılan kitapların neredeyse ta-
mamında kullanılan bu 6 noktalı 
mucizevi alfabe, mucidinin adını 
alır: Braille Alfabesi. Bu alfabeden 
elbette haberdardım. Ama muci-
dinin görme engelli bir çocuk ol-
duğunu bilmiyordum. Bu azimli 
çocuğun sıra dışı öyküsü engelle-
rin engel olmadığını çok çarpıcı bir 
biçimde öğretiyor. Hem çocuklara 
hem yetişkinlere…

develops the 6-point alphabet 
for the blind by the age of 15. This 
alphabet which means nothing 
to those who can see, takes the 
blind to the broad world of the 
books. It gives them the oppor-
tunity to read Gogol and Tolstoy. 
This miraculous 6-point alphabet 
which is used in almost all books-
published for the blind, is named 
after its inventor: The Braille Al-
phabet. Of course, I am informed 
about this alphabet. But I did not 
know the inventor was a visual-
ly-impaired child. The extraordi-
nary story of this determined boy 
dramatically teaches both chil-
dren and adults that obstacles 
are not really obstacles.Kitap / Book

•

Louis Braille: The Boy Who 
Invented Books for the 
Blind - Margaret Davidson

Louis Braille: 
Görmezlerin 
Kitap Okumasını 
Sağlayan Çocuk - 
Margaret Davidson

14 15ARALIK / DECEMBER

Kültür&Sanat / Culture&Art Kültür&Sanat / Culture&Art



Evrende bizden başka akıllı ya-
şam var mı diye göklere bakarken 
bir sabah dünyamıza bir uzaylı 
donanmasının iniş yaptığını dü-
şünün. Onlarla hangi dilde ko-
nuşacağız? Denis Villeneuve’nin 
yönettiği 2016 yapımı Geliş, bu so-
ruya yanıt arayan bir bilim kurgu. 
Bir bilim kurgudan beklenmeye-
cek kadar sakin ilerleyen film, ver-
diği nahif ve incelikli mesajlarla da 
klişeleşmiş uzaylı istilası filmlerin-
den ayrışıyor. Başrollerde; bir dil 
bilimciyi canlandıran Amy Adams 
ile bir fizikçiyi canlandıran Je-
remy Renner’ı izliyoruz. Yeryüzü-
nü daha yaşanır kılmanın doğru 
iletişim kurmaktan geçtiğini öyle 

güzel anlatıyorlar ki…  Uzaylıların 
barışçıl mı yoksa istilacı mı oldu-
ğunu anlamak için onlarla iletişim 
kurmaya çalışıyorlar. Ortak bir ile-
tişim dili geliştirmek hayli zaman 
alıyor ancak kimsenin beklemeye 
tahammülü yok. Film, izleyiciye şu 
soruları sorduruyor: Sonunu bil-
diğin bir yola çıkar mısın? Neler 
olacağını bildiğin bir hayatı dü-
zeltmeye çalışır mısın? Kaderini 
bilsen yine de ondan kaçmak ister 
misin? Evren, yaşam ve insan iliş-
kilerine dair pek çok kavramı ye-
niden düşündüren ve pek çok ön 
yargıyı sorgulatan bu filmi mutla-
ka izleme listenize ekleyin.

Imagine an alien fleet landing on 
our earth one morning while you 
were looking at the sky to see if 
there is any intelligent life in the 
universe other than us. In which 
language will we speak to them? 
2016 movie Arrival directed by 
Denis Villeneuve is a science fic-
tion that seeks an answer to this 
question. The movie, which pro-
ceeds too calmly than you would 
expect from a science fiction, 
is different from the stereotypi-
cal alien invasion movies with its 
subtle and deliberate messages. 
We see Amy Adams playing a 
linguist and Jeremy Renner play-
ing a physicist in the lead roles It 
explains that making the earth 
more livable is through correct 

communication so well... They try 
to communicate with the aliens 
to see if they are peaceful or in-
vaders. It takes quite a long time 
to develop a common communi-
cation language, but no one has 
the patience to wait. The movie 
makes the audience to ask the fol-
lowing questions: Would you take 
a road where you know the end? 
Would you try to fix a life where 
you know what will happen? If 
you knew your destiny, would you 
still want to escape from it? You 
must definitely add this movie, 
which makes you think about 
many concepts associated with 
the universe, life and human re-
lationships, and question many 
prejudices, to your watch-list.

Arrival (Denis 
Villeneuve - 2016)

Geliş (Denis 
Villeneuve - 
2016)

Film / Movie

•

Son zamanlarda evimizde işaret 
dilini konu alan filmlere ve eğitici 
videolara büyük bir ilgi var. Çünkü 
karşı dairemize tatlı bir amca taşın-
dı ve işaret diliyle iletişim kuruyor. 
Bizim çocuklar amcayı gördükleri 
andan beri “Baby’nin dedesi gibi” 
deyip duruyorlar. Önce ne demek 
istediklerini anlayamadım. Daha 
sonra Baby Driver isimli aksiyon 
filminden bahsettiklerini anladım. 
Edwar Wright’ın yönetmenliği-
ni yaptığı filmin başrol karakteri  
Baby’yi Ansel Elgort canlandırıyor. 
Baby, küçükken annesi ve babasını 
bir trafik kazasında kaybetmiş. O 
kazadan Baby’ye de kalıcı bir ku-
lak çınlaması miras kalmış. Baby, 

Lately, there is an increasing in-
terest on movies and informative 
videos about sign language in 
our home. Because a sweet older 
man has moved to the opposite 
apartment and he communicates 
with sign language. Ever since 
our children saw the man, they 
have been saying “He is like Ba-
by's grandfather.” At first, I could 
not understand what they were 
saying. But then I understood that 
they have been talking about the 
action movie named Baby Driver. 
The lead character Baby is played 
by Ansel Elgort in the movie direct 
by Edwar Wright. Baby lost his par-
ents in a traffic accident when he 
was little. Baby got a permanent 

çınlamayı bastırmak için sürekli 
kulaklıkla müzik dinliyor ve tüm 
hayatını müzikle yaşıyor. Ailesiyle 
birlikte geçirdiği talihsiz kazadan 
sonra Baby’nin bakımını, yürüme 
ve duyma engelli dedesi üstle-
niyor. Filmde Baby ile dedesinin 
kurduğu muhteşem iletişim, bir 
aksiyon filminden beklenmeyecek 
ölçüde incelikli işlenmiş. Tonton 
dede, müzik dinleyemese de eliyle 
ses titreşimlerini hissedebiliyor ve 
torunuyla bu yolla iletişim kuruyor. 
Böylece film, dilin yalnızca kelime-
lerden ibaret olmadığını, gönülden 
gönüle uzanan yolun mutlaka bu-
lunduğunu çarpıcı bir şekilde ha-
tırlatıyor bizlere. 

ringing in the ear from that acci-
dent. He always listen to music to 
hush the ringing and lives his life 
with music. After the unfortunate 
accident he had with his family, 
his grandfather, who is walking 
and hearing disabled, takes care 
of Baby. The great communication 
between Baby and his grandfather 
in the movie is handled so refinedly 
that is not expected from an action 
movie. Although the lovely grand-
father cannot listen to music, he 
can feel the sound vibrations with 
his hand and communicate with 
his grandson in this way. Thus, the 
movie makes us remember that 
the language does not only contain 
words, and there is always a way to 
form a bond from heart to heart. 

Film / Movie

•

Baby Driver (Edgar 
Wright - 2017)

Tam Gaz (Edgar 
Wright - 2017)
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Şeyma Acıgöz
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MEDENİYETLERİN 
BULUŞTUĞU ŞEHİR:

THE CITY WHERE THE 
CIVILIZATIONS MEET:

19ARALIK / DECEMBER

Bu ay; binlerce yıl öncesine uzanan tarihi, doğal güzellikleri ve eş-
siz lezzetleriyle Türkiye’nin en görkemli şehirlerinden biri olan 
Hatay’dayız. Anadolu, Akdeniz ve Orta Doğu medeniyetlerinin 
kavşak noktası olan Hatay; çok dilli ve çok kültürlü yapısıyla barış 
ve hoşgörünün en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Haydi hep 
beraber bu güzel şehrin sokaklarında keyifli bir geziye çıkalım…

This month, we are in Hatay, one of the most magnificent cities in Turkey 
with its history of thousands of years, natural beauties and unique 
delicacies. Hatay, which is the intersection of Anatolian, Mediterranean 
and Middle Eastern civilizations, displays one of the best examples of 
peace and tolerance with its multilingual and multicultural structure. 
Let’s all together go on a joyful trip on the streets of this beautiful city.

Hatay
18
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Doğusunda ve güneyinde Suriye, ba-
tısında Akdeniz, kuzeyinde ise Osma-
niye’nin bulunduğu Hatay, ülkemizin 
kültürel olarak en zengin şehirlerinden. 
Binlerce yıllık tarihi, eşsiz doğal güzel-
likleri ve zengin mutfağıyla hem yerli 
hem de yabancı turistlerin rotalarında 
ilk sıralarda. Arkeolojik araştırmalara 
göre Hatay’daki ilk yerleşimlerin, M.Ö. 
100.000 ila 40.000 arasında kurulduğu 
tahmin ediliyor. Önemli ticaret yolla-
rı üzerinde bulunan, hatta bir dönem 
İskenderun ve Roma’dan sonra dün-
yanın en büyük üçüncü şehri olan Ha-
tay, geçmişten günümüze önemli bir 
liman kenti olarak varlığını sürdürüyor.

Hatay, which has Syria in the East and 
south, the Mediterranean sea in the west 
and Osmaniye in the north, is one of the 
richest cities in our country in terms of 
culture. It is placed among the top des-
tination for both domestic and foreign 
tourists thanks to its history of thousands 
of years, unique natural beauties and rich 
cuisine. Archaeological studies predict 
that the First settlements established 
between 100.000 and 40.000 B.C. Once 
located on important trade roads and 
being the third biggest city in the world 
after Alexandretta and Rome, Hatay con-
tinues its existence as an important sea-
port from past to present. 

Hatay is located in 
important trade roads and 
was once the third biggest 
city in the world after 
Alexandretta and Rome.

Önemli ticaret yolları 
üzerinde bulunan Hatay, 
bir dönem İskenderun ve 
Roma’dan sonra dünyanın 
en büyük üçüncü şehriydi.

•

HATAY 
ARKEOLOJI 
MÜZESI 
SOTERYA 
MOZAIĞI

HATAY 
ARCHAEOLOGICAL 
MUSEUM SOTERIAN 
MOSAIC

MEDENIYETLERIN BULUŞMA NOKTASI

Hatay, Helenistik Dönem’de ve Roma 
İmparatorluğu Dönemi’nde dünyanın 
ilk uygarlıklarının geliştiği merkezlerden 
biri oldu. İslamiyet’in yayılmasından iti-
baren Anadolu ve Avrupa topraklarından 
Hicaz’a giden hacıların da güzergâhında 
bulunan şehir, adeta bir kervansaray 
gibi yolcuları ağırladı. Şehrin neredeyse 
her sokağı farklı bir kültüre ait öğeleri 
barındırıyor. Hatay bu derin tarihî mirası 
başarıyla koruyup yaşattığı için UNESCO 
tarafından “Barış Kenti” seçilmiş.

THE MEETING POINT OF CIVILIZA-
TIONS

Hatay was one of the centers where 
the civilizations developed both in 
the Hellenistic Period and the Roman 
Empire Period. With the spread of Is-
lam, the city became located in the 
route of pilgrims who were going to 
Hedjaz from Anatolia and Europe, and 
hosted travelers like a caravanserai. Al-
most all streets of the city contain el-
ements from different cultures. Hatay 
has been chosen as “the City of Peace” 
by UNESCO since it has preserved this 
deep historical heritage successfully.

Hatay, dünyanın 
ilk uygarlıklarının 
geliştiği 
merkezlerden biridir.

Hatay is one of the centers 
where the first civilizations in 
the world developed.

ANTIK ZAMANDAN BUGÜNE

Titus Tüneli ve Beşikli Mağara 

Vespasianus Tüneli olarak da bilinen 
Titus Tüneli, Samandağ İlçesinde yer 
alır. Yapımının 100 yılı aşkın sürede ta-
mamlandığı düşünülen tünel, Roma 
İmparatoru Vespasian’ın emriyle sel 
ve taşkınlardan korunmak için yapıl-
mıştır. Tünel, yapımı Vespasian’ın oğlu 
Titus tarafından bitirildiği için Titus Tü-
neli olarak da adlandırılır. Tünelin 100 
metre sağında bulunan Beşikli Mağa-
ra, kaya mezarlarının en ünlülerinden-
dir. İçerisinde 12 mezar bulunan mağa-
rada mezarlar duvarlarla birbirinden 
ayrılmıştır.

İsos Antik Kenti

İssos (Epiphaneia) Antik Kenti’nde ilk 
kazılar 2006’da başlamış, 2011’de son-
lanmıştır. İlk olarak Geç Roma Dö-
nemi’ne ait mozaiklerin kurtarılması 
amacıyla başlanan kazılarda Geç Dö-
nem Roma hamamına ulaşılmıştır. Ha-
mama ait ısı, havuz ve su sistemleri ve 
dükkânlar ile Artemis’e ait başka moza-
ikler de bu kazılarda ortaya çıkarılmış-
tır. Aynı mevkide Abbasi Dönemi’ne ait 
mimarî kalıntılara da rastlanmıştır. 

Hatay Arkeoloji Müzesi

Dünyanın en büyük mozaiklerinin ser-
gilendiği Hatay Arkeoloji Müzesi, 2014 
yılından beri çağdaş müzeciliğin tüm 
donanımlarına sahip binasında ziyaret 
edilebiliyor. Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, 
Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma, Doğu 
Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri-
ne ait pek çok önemli eserin bulunduğu 
müzede, 3.200 metrekarede sergilenen 
mozaikler de mevcut. Renkli taşlarla iş-
lenmiş mozaik koleksiyonunun yanın-
da, en eski dönemlerden bugüne tüm 
dönemleri kapsayan geniş bir sikke ko-
leksiyonu da sergileniyor.

FROM ANCIENT AGE TO THIS DAY

The Titus Tunnel and Beşikli Cave 

Known as the Vespasianus Tunnel, the 
Titus Tunnel is located in Samandağ. 
The tunnel was constructed to be pro-
tected from floods and overflows by or-
der of the Roman Emperor Vespasian 
and its construction is predicted to be 
completed in over 100 years. The tun-
nel is named as the Titus Tunnel since 
its construction was completed by Ti-
tus, the son of Vespasian. Beşikli Cave 
is located in 100 meter right of the 
tunnel and is one of the most known 
rock graves. The cave has 12 graves in it 
and the caves are separated from each 
other with walls.

The Iasos Ancient City

First excavations in Iasos (Epiphaneia) 
Ancient City began in 2006 and ended 
in 2011. The excavations were first start-
ed to save mosaics from Late Roman 
Period but a bath house from the Late 
Roman Period was found out. Heat, 
pool and water systems belonging 
to the bath house and other mosaics 
belonging to Artemis were revealed. 
Architectural ruins from the Abbasid 
Period were also encountered in the 
same region. 

Hatay Archeology Museum

Hatay Archeology Museum, where the 
biggest mosaics in the world are dis-
played, have been visited in its building 
that has all equipment of modern mu-
seology since 2014. The museum has 
important pieces from the Paleolith-
ic, Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, 
Hittite, Hellenistic, Roman, East-Ro-
man, Seljukian and Ottoman periods 
as well as mosaics exhibited in 3.200 
square meters. Besides the mosaic 
collection dressed with colorful stones, 
a large collection of coins of all periods 
from the ancient times to this day is 
also exhibited.

TITUS 
TÜNELI VE 
BEŞIKLI 
MAĞARA

ISOS ANTIK 
KENTI

TITUS TUNNEL AND 
BEŞIKLI CAVE

IASOS 
ANCIENT 
CITY

Hatay’daki Titus 
Tüneli’nin yapımının 
100 yılı aşkın bir 
sürede tamamlandığı 
tahmin ediliyor. 

The construction of Titus Tunnel 
in Hatay is predicted to be 
completed in over 100 years. 

Seyyah / Voyager Seyyah / Voyager
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CAMILER VE KÜLLIYELER

Habib-i Neccar Camii

Anadolu’da yapılan ilk cami olarak bi-
linen Habib-i Neccar Camii, Roma Dö-
nemi’ne ait bir tapınağın üzerine inşa 
edilmiştir. Günümüzdeki hâli Osmanlı 
Dönemi’ne ait olan caminin etrafında 
medrese odaları, avlusunda ise 200 
yıllık bir şadırvan bulunuyor. Caminin 
bir köşesinde Hz. İsa’nın havarilerin-
den olan Yuhanna ve Yahya ile onlara 
ilk inanan kişi olarak bilinen Antakyalı 
Habib-i Neccar’ın türbesi yer alıyor. 

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi 

İstanbul – Halep – Şam - Hicaz yolu 
üzerindeki Sokullu Mehmet Paşa 
Külliyesi; surre alaylarının ve Hicaz’a 
giden hacıların güzergâhındadır. 16. 
yüzyılda, II. Selim Dönemi’nde yapı-
lan külliye; ticaret kervanlarının, askerî 
birliklerin ve limanın güvenliğini sağ-
lamak için kullanılmıştır ve yörenin en 
büyük yapısıdır.

Sarı Selim Camii

Payas ilçesinde bulunan Sarı Selim 
Camii, Mimar Sinan tarafından II. Se-
lim Dönemi’nde yapılmıştır. Caminin 
avlusunda 13 asır öncesine tarihlenen, 
dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin 
ağacı bulunmaktadır.

Antakya Ulu Camii

Selçuklu tarzı mimarinin en önemli 
eseri olan Antakya Ulu Camii, 16. yüz-
yılda Asi Nehri kenarında inşa edil-
miştir. Antakya camilerinin en eskisi 
olarak kabul edilir. Dış kısmı sade olan 
caminin iç kısmında değerli halılar 
ve altın harflerle yazılmış hatlar mev-
cuttur. Memlûk Dönemi eseri olduğu 
tahmin edilen cami, Osmanlı zama-
nında birçok kez restore edilerek gü-
nümüze ulaşmıştır. 

MOSQUES AND OTTOMAN SOCIAL 
COMPLEX

The Habib-i Neccar Mosque

Habib-i Neccar Mosque, which is 
known as the first mosque built in Ana-
tolia, was built on a temple from the 
Roman Period. The present day version 
of the mosque is from the Ottoman 
Period and has madrasah rooms on 
the sides and a 200 years old şadırvan 
(water fountain) in the backyard. In one 
corner of the mosque, Judas and John, 
who were among the apostles of Jesus 
and the mausoleum of Antiochian Ha-
bib-i Neccar, who was the first person 
to believe them are present. 

The Sokullu Mehmet Pasha Complex

The Sokullu Mehmet Pasha Complex, 
which is located on the road of İstan-
bul-Aleppo-Damascus-Hedjaz, is in 
the route of Surre regiments and pil-
grims going to Hedjaz. The complex, 
which was built during the reign of 
Selim the second, was used to provide 
security of the trade caravans, military 
troops and harbor and is the biggest 
structure of the region. 

The Sarı Selim Mosque

The Sarı Selim Mosque located in 
Payas province was built by Sinan the 
Architect during the reign of Selim the 
second. In the backyard of the mosque 
is the oldest fruit-bearing olive tree in 
the world, dating back 13 centuries. 

The Antioch Grand Mosque

The most important piece of the Sel-
jukian architecture, the Antioch Grand 
Mosque was built on the edge of Asi 
River in the 16th century. It is considered 
as the oldest mosque in Antioch. The 
mosque has a simple exterior, but there 
are valuable carpets and scripts written 
with gold letters inside. The mosque is 
predicted to be piece from the Mameluk 
Period and was restored many times in 
the Ottoman era and reached today. 

Seyyah / Voyager Seyyah / Voyager

Hatay’daki Habib-i 
Neccar Camii, 
Anadolu’da 
yapılmış ilk cami 
olarak bilinir.

Habib-i Nejjar Mosque 
in Hatay is known as 
the first mosque built in 
Anatolia.

Dünyanın meyve 
veren en yaşlı 
zeytin ağacı 
Hatay’dadır.

The oldest olive tree 
bearing fruit in the 
world is in Hatay.

HABIB-I 
NECCAR 
CAMII

HABIB-I NECCAR 
MOSQUE

HABIB-I 
NECCAR 
CAMII AVLU 
GIRIŞI

HABIB-I NECCAR 
MOSQUE 
GARDEN 
ENTRANCE

HABIB-I 
NECCAR 
CAMII 
ŞADIRVANI

HABIB-I NECCAR 
MOSQUE 
ŞADIRVAN

DÜNYANIN MEYVE 
VEREN EN YAŞLI 
ZEYTIN AĞACI

THE OLDEST 
OLIVE TREE

SARI SELIM 
CAMII

SARI SELIM 
MOSQUE

SOKULLU 
MEHMET PAŞA 
KÜLLIYESI

SOKULLU 
MEHMET PASHA 
COMPLEX
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KILISELER, MANASTIRLAR, HAVRALAR  

Antakya Ortodoks Kilisesi

Antakya Ortodoks Kilisesi, 1833 yılın-
da Mısır Bilâdü’ş-Şam hükümdarlığı 
zamanında İbrahim Paşa’nın izni ile 
ahşap olarak yapılmıştır. Sonraki dö-
nemde yüksek bir avlu ortasına be-
yaz taştan inşa edilen kilisenin çevre-
sine müştemilat binaları eklenmiştir. 
Doğu Ortodoks kiliselerinin en güzel 
örneklerindendir. Kilise, depremde 
zarar görmesinin ardından Rus mü-
hendislerin yardımıyla yeniden yapıl-
mıştır. Rus kilise üslubunu barındıran 
mimarisiyle günümüze ulaşan yapıda 
Bizans, Rus ve Suriye kökenli ikonlar 
bulunmaktadır. 20. yüzyıl başında kili-
senin kuzeyinde yapılmış Ruhban oku-
lu, günümüzde protokol salonu olarak 
kullanılmaktadır. 

St. Pierre Kilisesi

Stauris Dağı'nın batısındaki kayalara 
oyulmuş 13 metre derinliğinde bir ma-
ğarada yer alan Saint Pierre Kilisesi, 
Antakya'daki ilk Hristiyanların toplan-
tıları için kullanılmıştır. Mağara, Hristi-
yanlığın en eski kiliselerinden biri ola-
rak kabul edilir.

Aziz Simon Manastırı

Antakyalı St. Simon'un bir sütun üze-
rinde 40 yıl yaşadığı yer olarak bilinen 
bu manastır 6. yüzyılda inşa edilmiştir. 
Asi Irmağı ile Antakya - Samandağ yolu 
arasında bir dağ üzerinde, 480 metre-
lik bir tepede bulunmaktadır.

Musevi Havrası

18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen 
Musevi Havrası, Antakya Musevi Cemi-
yeti’nin kullandığı bir yapıdır. Büyük 
bayramlarda ve önemli günlerde tö-
renler düzenlenen havrada 500 yıllık el 
yazması bir Tevrat bulunmaktadır.

İtalyan Katolik Latin Kilisesi

Kapuçin Rahipleri tarafından 1600'lü 
yılların başında kurulan kilise, İskende-
run ilçesinde Mithat Paşa Caddesi üze-
rindedir. 19. yüzyıl sonunda restorasyon 
geçiren yapı, toplam 14 sütun üzerine 
oturtulmuştur. Kilisede haftanın her 
günü ayin yapılmaktadır.

CHURCHES, MONASTERIES, SYNA-
GOGUES

The Greek Orthodox Church of An-
tioch

The Greek Orthodox Church of Anti-
och was built as wooden during the 
empery of Egypt-Damascus in 1833 
with the permission of İbrahim Pa-
sha. Later, the church was built with 
white stone in the middle of a high 
courtyard and outhouses were added 
around it. It is one of the beautiful ex-
amples of Eastern Orthodox churches. 
The church was reconstructed with 
the help of Russian engineers after it 
was damaged by an earthquake. The 
building, which carry the features of 
Russian style churches, has Byzantine, 
Russia and Syria-originated icons. The 
Clergy school which was constructed 
in the North of the church in the be-
ginning of the 20th century, is now 
used as the protocol hall.

St. Pierre Church

Saint Pierre Church is located in a cave 
13 meter deep carved in the rocks of 
Stauris Mountain and was used for the 
meetings of the first Christians in An-
tioch. The cave is considered as one of 
the oldest churches of Christianity.

St. Simon Monastery 

This monastery which is known as the 
place where Antiochian St. Simon lived 
for 40 years on a column, was built in 
the 6th century. It is located on a 480 
meter high hill over a mountain on the 
road between the Asi River and Anti-
och-Samandağ.

The Jewish Synagogue

The Jewish Synagogue, which is pre-
dicted to have been built in the 18th 
century, is a structure used by the Jew-
ish Community of Antioch. The syna-
gogue where ceremonies are held on 
big holidays and important days, has a 
500 years old hand-written Torah.

The Italian Catholic Latin Church 

The church was established by Cap-
uchin priests in the beginning of the 
1600s and is on the Mithat Paşa Street. 
The building was restored at the end 
of the 19th century and was placed on 
14 columns in total. Religious ceremo-
nies are held every day in the church.

Seyyah / Voyager Seyyah / Voyager

Hatay’da farklı 
dinlere mensup 
vatandaşlarımız barış 
ve kardeşlik içerisinde 
yaşıyor. Hatay’ın 
ibadethaneleri 
şehre tarih kokan 
mistik bir görünüm 
kazandırıyor.

Our citizens from different 
religions live in peace and 
fellowship in Hatay. The 
sanctuaries of Hatay give a 
historical and mystical look 
to the city.

ANTAKYA 
ORTODOKS 
KILISESI

THE GREEK 
ORTHODOX 
CHURCH OF 
ANTIOCH

•

Hatay’da damak zevkinize 
uygun pek çok lezzet bulmak 
mümkündür. Baharat, salça ve 
yağın çokça kullanıldığı Hatay 
mutfağında sebze yemekleri 
de oldukça fazladır. İçli köfteye 
benzeyen oruk, şehre gelen 
yabancıların ilk tercihleri 
arasındadır. Hatay mutfağı 
denilince ilk akla gelen meşhur 
yemekler; şişperek çorbası, 
ekşi aşı çorbası, zahter salatası, 
ıspanaklı borani, kâğıt ve tepsi 
kebabıdır. Tatlı denilince Türk 
halkının vazgeçilmezlerinden 
olan künefe de Hatay’a özgü bir 
lezzettir. 

It is possible to find many 
flavors suit your taste in Hatay. 
Spices, tomato/paprika pastes 
and oil as well as vegetable 
dishes are often used in Hatay 
cuisine. Oruk, which is similar 
to içli köfte (stuffed meatballs), 
is among the first choices of 
the foreigners who come to 
the city. Famous dishes of 
Hatay cuisine are şişperek 
soup, sour-spicy soup, thyme 
salad, borani with spinach, 
kağıt and tepsi kebabs. Knafeh, 
which is an irreplaceable 
dessert for Turkish people, is 
also a delicacy from Hatay. 

HATAY MUTFAĞI

HATAY CUISINE

AZIZ SIMON 
MANASTIRI

ST. SIMON 
MONASTERY

ST. PIERRE 
KILISESI

ST. PIERRE 
CHURCH

ITALYAN KATOLIK LATIN KILISESI
THE ITALIAN CATHOLIC LATIN CHURCH
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Dünyaya geldiğimiz andan itibaren duygu ve düşüncelerimizi anlama ve ileti-
şim kurma ihtiyacı duyarız. Bunun içinse konuşma yeteneğimizi, yani dilimi-
zi kullanırız. Günümüzde yaklaşık 1 milyon kişiye 1 dil düşüyor. Dünya dilleri 
binbir çiçekli bir bahçe gibi rengârenk… Peki bu diller nasıl ortaya çıktı? Bu ayki 
sayımızda duygu, düşünce ve kültür zenginliğimizin teminatı olan dillerin do-

ğuşuna ve gelişimine tanıklık edeceğiz.

From the moment we come to the world, we need to understand and communicate our 
emotions and thoughts. We use our ability to talk, in other words our language. Today, 
about 1 million people have 1 language. World languages are colorful like a garden 
with thousands of flowers... So how did these languages come about? In this issue, we 
will witness the birth and development of languages which are the assurance of our 

emotional, intellectual and cultural richness.

The Basis Of 
Communication: 

Language

A’dan Z’ye / From A To Z

İLETİŞİMİN 
TEMELİ: DİL

•

Zelal Arabacı

A’dan Z’ye / From A To Z
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İnsan, duygu ve düşüncelerle yüklü 
sosyal bir varlıktır. Doğasında var olan 
bu potansiyeli dışa vurarak paylaşım 
yapabildiği ölçüde sosyal varlığını 
sürdürebilmiştir. Bunun için ise bilgi 
alışverişi yoluyla toplumsallaşmasını 
sağlayarak birlikte yaşayacağı bir ara-
ca ihtiyaç duymuştur. Başlarda sesler, 
işaretler, jest ve mimiklerle sağlanan 
iletişim, insanların tarihin akışında 
kendiliğinden oluşturduğu en önemli 
araçlara dönüşmüştür. 

Dillerin doğuşunu açıklayan 3 teori 
öne çıkmaktadır. Bunlar; ilk insanların 
çevrelerindeki sesleri taklit ederek il-
kel dilleri oluşturduklarını kabul eden 
Yansıma Teorisi, insanların duygularını 
dışa vuran seslerle dilleri oluşturdukla-
rını kabul eden Ünlemler Teorisi ve dil-
lerin insanların birlikte iş yaparken çı-
kardıkları seslerden oluştuğunu kabul 
eden Birlikte İş Teorisi’dir.

Humans are social creatures filled 
with emotions and thoughts. They 
have been able to maintain their social 
existence to the extent that they can 
share by expressing this potential they 
have in their nature. They need a tool 
that enables them to socialize through 
information exchange and that they 
can live with. Communication which 
is at first established with sounds, sig-
ns, gestures and mimics, has transfor-
med into the most important toll that 
people created spontaneously in the 
course of history. 

There are three prominent theories 
that explain the birth of languages. 
These are the Reflection Theory, which 
accepts that the first humans created 
primitive languages by imitating the 
sounds in their environment, the Exc-
lamation Theory, which accepts that 
people formed languages with sounds 
expressing their emotions, and the Co-
operation Theory, which accepts that 
languages consist of sounds people 
create while working together.

Tarihte, dillerin 
kaynağını 
bulmak amacıyla 
çeşitli deneyler 
yapılmıştır. 

Numerous experiments 
have been conducted 
to find the sources 
of languages in the 
history. 

KARCA-
HELLENCE  
M.Ö. 320

KARCA-
HELLEN  
B.C. 320

LIDCE-
HELLENCE 
M.Ö. VI 
YÜZYILIN 
IKINCI 
YARISI

LIDCE-
HELLENCE  
B.C. SECOND 
HALF OF VI 
CENTURY

ARGIŞTI 
YAZITI 

ARGISTI 
INSCRIPTION
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DILIN KAYNAĞINI ARAMAK 

Dil teorileri ortaya atılmadan önceki ta-
rihlerde dillerin kaynağını bulmak ama-
cıyla çeşitli deneyler yapılmıştır. Bu de-
neylerden ilki, Yunan tarihçi Heredot’un 
eserlerinde yer almıştır. Anlatıya göre 
M.Ö. 7. yüzyılda Mısır hükümdarı I. Psam-
mentikus, dillerin kökenini araştırmak 
için yeni doğan iki bebeği hiçbir iletişime 
maruz kalmayacakları şekilde bir çobana 
teslim etmiş ve herkesten izole biçimde 
onları yetiştirmesini istemiş. Amacı, be-
bekler konuşma çağına geldiklerinde 
hangi dili konuşacaklarını öğrenmekmiş. 
Ona göre çocukların konuşacakları bu dil 
tüm dillerin kökeni olacakmış.

Hikâyeye göre çoban bir gün çocukları 
beslemeye gittiğinde “bekos” diye ba-
ğırdıklarını duymuş. Frikçe “ekmek” ma-
nasına gelen bu kelime, Frikçenin tüm 
dillerin atası olduğu sonucuna varılma-
sıyla sonuçlanmış. Başka hiçbir kaynak-
ta yer almayan bu deneyin benzeri daha 
sonraki yıllarda Roma İmparatoru II. Fre-
derick tarafından denenmiştir. Deneyin 
bebeklerin ölümü ile sonuçlanmasın-
dan sonra bu tür deneyler etik açıdan 
ciddi tartışmalara yol açmıştır.

LOOKING FOR THE ORIGIN OF THE 
LANGUAGE 

Numerous experiments have been 
conducted to find the sources of lan-
guages in the history before the theo-
ries on languages are suggested. The 
first of these experiments took place in 
the works of the Greek historian Hero-
dotus. According to the narration, the 
Egyptian ruler Psamtik I handed two 
newborn babies over to a shepherd 
and asked him to raise them in isola-
tion from everybody so that they would 
not be exposed to any communication, 
to study the origins of the languages in 
the 7th century BC. His aim was to learn 
which languages the babies will speak 
when babies start to talk. According 
to him, this language that the babies 
will speak would be the origin of all lan-
guages.

In the story, on day when the shepherd 
went to feed the children, he heard 
them shouting “bekos.” With this 
word which means “bread” in Phry-
gian, it has resulted in the conclusion 
that Phrygian is the ancestor of all lan-
guages. A similar to this experiment, 
which is not included in any other 
source, was tried by Roman Emper-
or Frederick II in later years. Because 
the experiment resulted in the death 
of babies, these types of experiments 
caused serious ethical discussions.

Migration movements, 
trade relations and wars 
throughout history have 
caused languages to both 
to derive and spread. 

Tarih boyunca gerçekleşen 
göç hareketleri, ticarî 
ilişkiler ve savaşlar dillerin 
hem türemesine hem 
de yayılmasına sebep 
olmuştur. 

•
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DILLERIN DOĞUŞU

İnsanlık tarihi boyunca binlerce dil ya-
şamış; bunların bazıları zamanla unu-
tulmuş, bazıları ise yok olma tehlikesiy-
le karşı karşıya kalmıştır. Genel kabule 
göre dil çeşitliliğinin temel tetikleyicisi, 

insanlığın yeryüzündeki hareketliliği-
dir. Özellikle M.Ö. 7500’lü yıllarda tarım 
hareketinin başlamasıyla birlikte yer-
yüzündeki yeni yurt arayışları bunda 
etkili olmuştur. Tarih boyunca var olan 
göç hareketleri sonucunda ortaya çı-
kan diller, yeryüzünün farklı bölgele-
rine yayılmıştır. Buradaki farklılaşmayı 
sağlayan temel olgu ise dilin canlı bir 
varlık olmasıdır. 

Tarihte yaşanan kültürel, ekonomik, 
coğrafî dönüşümler ve büyük göç dal-
gaları sonucunda farklı coğrafyalarda 
insan gruplarının etkileşime girmesiyle 
pek çok dil ortaya çıkmıştır. Bu diller üç 
ana dil grubu olarak sınıflandırılmış ve 
modern dünyada akrabalıklara ve dille-
rin tarihsel oluşumuna göre 3 ana gru-
ba ayrılmıştır. Bu dil aileleri; Hint-Avru-
pa, Ural-Altay ve Hami-Sami dilleridir.

Günümüzde toplam 7111 yaşayan dil 
olduğu tespit edilmiştir. UNESCO’nun 
2020 yılında yayımladığı Dil Atlası araş-
tırmasına göre en çok konuşulan 5 dil 
sırasıyla Çince, İngilizce, İspanyolca, 
Hintçe ve Arapçadır. Dil çeşitliliği böl-
geden bölgeye hatta ülkeden ülkeye 
büyük farklılıklar göstermektedir. Me-
deniyetlerin beşiği olan Anadolu’da ise 
Türkçe başta olmak üzere 39 farklı dil 
konuşulmaktadır.

DIL YAŞAYAN BIR CANLIDIR

Diller doğar ve zaman içerisinde de-
ğişir. Bu dinamizmi etkileyen temel 
faktörlerin başında insan ve insanın et-
rafında cereyan eden olaylar gelir. Bir 
millete ait kültürel, ekonomik ve sosyal 
olguları içinde barındıran dil, o milletle 
birlikte şekillenir. Küreselleşme ve sos-
yal medya kullanımı da dillerin gelişi-
mini etkiler. Küresel alanda yaygın olan 
dillerden diğer dillere önü alınamayan 
bir aktarım söz konusudur. 

Son yıllarda özellikle iş yerlerinde ve 
sosyal medyada İngilizce kelimelerin 
tercih edildiği karma bir Türkçe ile kar-

THE BIRTH OF LANGUAGES

Thousands of languages have lived 
throughout the human history, and 
some of them have been forgotten in 
time and some others faced the dan-
ger of extinction. According to com-
monly accepted views, the main initia-
tor of linguistic diversity is the mobility 
of humanity on earth. Especially with 
the beginning of agricultural mobili-
ty in the 7500s BC, the search for new 
homelands in the world has been ef-
fective in this. Languages, which have 
been emerged as a result of migra-
tion movements throughout histo-
ry, have spread to different regions of 
the world. The main case that enables 
this differentiation is the fact that lan-
guage is a living being. 

Many languages have emerged with 
the interaction of human groups in 
different geographies as a result of cul-
tural, economic, geographical trans-
formations and big migration waves 
experienced in the history. These lan-
guages are classified in three main 
language groups and divided into 

three main groups based on their rela-
tivity in the modern world and the his-
torical formation of languages. These 
language families are; Indo-European, 
Ural-Altaic and Hami-Sami languages.

It is found that there are 7111 living lan-
guages today. According to the Lin-
guistic Atlas published by UNESCO in 
2020, the 5 most spoken languages 
are Chinese, English, Spanish, Hindi 
and Arabic, respectively. Linguistic di-
versity varies greatly from region to 
region or even country to country. In 
Anatolia, which is the cradle of civili-
zations, 39 different languages, mainly 
Turkish, are spoken.

LANGUAGE IS A LIVING BEING

Languages are born, and change in 
time. One of the main factors affect-
ing this dynamism is people and the 
events that take place around people. 
The language which contains the cul-
tural, economic and social facts of a 
nation is shaped with that nation. Glo-
balization and the use of social media 
affect the development of languages. 

M.Ö. VII. 
YÜZYIL 
LATINCE

B.C. VII.  
CENTURY 
LATIN

HELLENCE-
SIDECE M.Ö. 
IV-III. YÜZYIL

IV-III B.C.
HELLENIC 
LANGUAGE-
SIDETIC 
LANGUAGE

M.Ö. XIII. 
YÜZYIL 
HITITÇE

XIII B.C.
HITTITE 
LANGUAGE

ESKI ASUR  
M.Ö. XIX. 
YÜZYIL

XIX B.C.
ASSYRIAN 
LANGUAGE

Globally widespread 
languages wear 
out locally spoken 
languages.

Küresel ölçekte 
yaygınlığa sahip diller, 
yerel ölçekte konuşulan 
dilleri aşındırmaktadır.

•

Bir dili anadil 
olarak konuşan 
kimse olmadığında 
o dilin öldüğü 
söylenebilir.

When a laguage is no longer 
natively spoken by anyone, 
it can be considered a dead 
language.
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şı karşıyayız. Zaman zaman bu konu 
özelinde eleştiriler yapılsa da bu du-
rumda ciddi bir farkındalık maalesef 
oluşturulabilmiş değil. Bilim insanları, 
dünyada dil mirasındaki en büyük kay-
bın Asya’da olduğunu ifade ediyor.

Bir dili anadil olarak konuşan kimse ol-
madığında o dilin öldüğü söylenebilir. 
Konuşan sayısının az olduğu diller ko-
runup geliştirilmezse birkaç nesil son-
ra yok olarak kültürel miras olmaktan 
çıkabilir. İnsan zekasının, sınırsız duy-
gu ve düşünce kabiliyetinin bir ürünü 
olan dil, aynı zamanda kültürün de ta-
şıyıcısıdır. Araştırmalara göre dünyada 
her 10 dilden 4’ünün kaybolma tehli-
kesiyle karşı karşıya olduğu biliniyor. 
Türkiye’de ise 3 dil çoktan yok olmuş 
durumda ve 15’i daha tehlike altında.

DILLERIMIZI YAŞATALIM

Günümüzde yok olma tehdidiyle karşı 
karşıya olan ve dillerini yeniden can-
landırarak korumayı amaçlayan pro-
jelerden bahsetmek mümkün. Örnek 
olarak Yeni Zelanda’da yaşayan Mao-
ri, çocuklarla birlikte yetişkinlerin de 
okula gitmesini planlayan, böylece dil 
aktarımı yapabilmelerini hedefleyen 
“Dilin Yurdu” (Kohanga Reo) projesi 
gösterilebilir. Benzer şekilde Güney 
Amerika’da da Hualapais isimli yerel 
azınlık toplulukları da 8. sınıfa kadar 
tüm dersleri Hualapai ve İngilizce ola-
rak iki dilde vermektedirler.

YAPAY DILLER

Gelişimi uzun yıllar boyunca devam 
eden ve tarihin doğal akışı içerisinde 
ortaya çıkan doğal dillerin yanı sıra, 
yapay diller de üretilmiştir. Bunlardan 
en bilineni ve yaygın olarak konuşula-
nı Esperanto dilidir. Kendini Dr. Espe-
ranto olarak tanıtan Polonyalı Ludwik 
Lejzer Zamenhof, farklı dilleri konuşan 
kişiler arasındaki iletişim zorluklarının 
kolayca öğrenilebilecek bir ortak dil 
ile çözülebileceğini düşünüyordu. Bu 
amaçla geliştirdiği Esperanto dili, ulus-
lararası bir dil olma amacına ulaşama-
mış olsa da bugün dünyada 2 milyon 
kişi tarafından konuşuluyor.

DIL IÇIN YALNIZCA SESE IHTIYAÇ 
YOKTUR

Dillerin asıl gayesi duygu ve düşünce-
leri aktararak karşıdakiyle ortak bir pay-
dada iletişim kurmaktır. Dolayısıyla dilin 
yalnızca seslere ihtiyacı yoktur. İşitme 
engellilerin düşüncelerini ifade etmek 
için eller, kollar, vücut hareketleri ve yüz 
ifadelerinin kullanıldığı işaret dili do-
ğal bir dil olarak ortaya çıkmıştır. İşaret 
dili her bölgede konuşulan dillere göre 
farklılıklar göstermektedir. Bununla bir-
likte standartlaştırılmış bir uluslararası 
işaret dili de kullanılmaktadır.

İnsanlığın sosyal etkileşim amacıyla 
geliştirdiği diller aynı zamanda sosyal 
etkileşim sonucunda da ortaya çıkar. 
Bunun en bilindik örneği 1980’lerde 
Nikaragua’da sağır ve dilsiz bir grup 
çocuğun bir araya gelmesiyle oluştur-
dukları işaret dili örneğidir. İlk önceleri 
konuşan insanların jest ve mimiklerine 
benzeyen bu dil, 3 kuşak sonra daha 
kapsamlı bir dil hâlini almıştır. 

Kültürel zenginliğimizin en kıymetli 
hazineleri arasında yer alan dilimizi ko-
rumak, aynı zamanda geleceğimizi de 
korumak anlamına gelir. Türkçe, bu an-
lamda oldukça köklü bir yapıya sahip-
tir. Bütün duyguları dil ile ifade etmek, 
onu yaşamanın ve yaşatmanın en güzel 
göstergesidir. Dil, bir insanın her şeyidir.

There is an unprecedented transfer 
from languages that are common in 
the global arena to other languages. 

In recent years, we are seeing a mixed 
Turkish where English words are pre-
ferred especially in work places and on 
social media. Although criticisms are 
made on this issue from time to time, 
unfortunately, a serious awareness has 
not been raised in this case. Scien-
tists have indicated that Asia has had 
the biggest loss of linguistic heritage 
around the world.

When a laguage is no longer natively 
spoken by anyone, it can be consid-
ered a dead language. If the languag-
es with a low number of speakers are 
not preserved and developed, then 
they may disappear after a few gen-
erations and cease to be cultural heri-
tage. A product of the unlimited emo-
tion and thinking ability of human 
mind, language is also the carrier of 
the culture. According to research, four 
out of every 10 languages in the world 
are facing the danger of extinction. In 
Turkey, three languages have already 
disappeared and 15 are in danger.

LET’S PRESERVE OUR LANGUAGES

Today, it is possible to talk about lan-
guages that face the threat of extinc-
tion as well as new projects that aim 
to revitalize such languages to protect 
them. The project of the Maori peo-
ple living in New Zealand named “the 
Homeland of the Language” (Kohanga 
Reo), which aims for adults to transfer 
the language to children by enabling 
them to go to school with them, can 
be shown as an example. Similarly, 
local minorities named Hualapais in 
South America teach all lessons up to 
8th grade in two languages, Hualapai 
and English.

ARTIFICIAL LANGUAGES

In addition to natural languages that 
emerged in the natural course of histo-
ry and continued to develop for a long 
time, artificial languages have also 

been formed. The most well-known 
and commonly spoken one of these is 
the Esperanto language. Polish Lud-
wik Lejzer Zamenhof, who introduce 
himself as Dr. Esperanto, thought that 
the communication difficulties experi-
enced by people speaking different lan-
guages can be solved with a common 
language that can easily be learned. Al-
though the Esperanto language which 
he developed with this purpose failed 
to achieve its goal of being an interna-
tional language, it is now spoken by 2 
million people in the world.

NOT ONLY SOUNDS ARE REQUIRED 
FOR LANGUAGE

The main purpose of languages is to 
communicate with others on a com-
mon ground by transferring emotions 
and thoughts. Thus, the language 
does not only need sounds. Sign lan-
guage where hearing-impaired peo-
ple use hands, arms, body movements 
and facial expressions to express their 
thoughts, has emerged as a natural 
language. Sign language varies based 
on the languages spoken in each re-
gion. However, a standardized interna-
tional sign language is also used.

Languages, which were developed for 
the social interaction of people, also 
emerge as a result of this social inter-
action. The most well-known example 
of this is an example of sign language 
created by a group of deaf and mute 
children in Nicaragua in the 1980s. This 
language, which first resembled the 
gestures and mimics of speaking peo-
ple, became a more comprehensive 
language after three generations.

Preserving our language, which is 
among the most valuable assets of our 
cultural richness, also means protect-
ing our future. In this regard, Turkish 
has a very deep-rooted structure. Ex-
pressing all emotions with language is 
the best indicator of living and keep-
ing it alive. Language is everything for 
a human being.

İşitme engelliler 
düşüncelerini 
ifade etmek için 
eller, kollar, vücut 
hareketleri ve yüz 
ifadelerini kullanır 
ve buna “işaret 
dili” denir. 

İnsanlar sözlerinin 
gücünü arttırmak 
için jest ve 
mimiklerden 
oluşan “beden 
dilini” de kullanır.

Hearing-impaired 
people use hands, arms, 
body movements and 
facial expressions to 
express their thoughts 
and this is called the 
“sign language.” 

People use the “body 
language” consisting of 
gestures and mimics to 
increase the emphasis of 
their words.
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Fatih Çavuşoğlu

Prof. Handan İnci Elçi:
“Literature is the Thing that Enriches and  

Develops a Language”

Prof. Dr. Handan İnci Elçi:
“DİLİ ZENGİNLEŞTİREN VE 
GELİŞTİREN EDEBİYATTIR”

•

Dilimiz; tarihimizi, kültürümüzü ve hatta kimliğimizi yansıtan 
en önemli öğelerden biri. Dilimizi korumak ve geliştirmek de 
hepimizin ortak görevi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
si Rektörü ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan 
Inci Elçi ile dilin önemine ve yaşadığı dönüşüme mercek tutan 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Our language is one of the most important elements that reflect 
our history, culture, and even identity. It is the common duty of us 
all to protect and improve our language. We made an interview that 
elaborates on the importance of language and the transformation it 
has experienced with Prof. Handan Inci Elçi, Rector of Mimar Sinan 
Fine Arts University and Faculty member of the Faculty of Literature.

Türk Edebiyatı üzerine akademik çalış-
malarının yanı sıra sosyoloji, psikoloji ve 
felsefe temelli incelemeleri ve edebî tür-
de eserleriyle tanınan Prof. Dr. Elçi, aynı 
zamanda Ahmet Hamdi Tanpınar Ede-
biyat Araştırmaları ve Uygulama Merke-
zi Müdürlüğü’nü üstleniyor. Söyleşimiz-
de yazı dilinin öneminden sosyal medya 
kullanımına kadar pek çok konuya de-
ğinen Elçi, dijital iletişim yöntemlerinin 
geliştirdiği yeni dile de mesafeli değil. 

Edebiyatı dilin yaşaması için olmazsa 
olmaz önemde gören Prof. Dr. Elçi, dil-
lerin de tıpkı insanlar gibi gelişip değiş-
tiğine vurgu yapıyor. Dilin gelişiminde 
yazarların katkısına işaret eden Elçi; ça-
ğın koşullarının dilimize yeni kelimeler 
kazandırmasını kaçınılmaz bulurken, dil 
kirliliğini bundan farklı bir sorun olarak 
değerlendiriyor.

Sözel dil ve yazılı dilin ilişkisinden 
bahseder misiniz? Bir dili dil yapan 
yazılı kaynaklarının zenginliği midir?

Yazıya geçmediği sürece bir dilin yaşa-
ması imkânsızdır. Bu nedenle elbette, 
bir dili dil yapan “yazılı” olmasıdır. Bu-
gün pek çok dilin varlığını taşa, duva-
ra kazıdıkları işaretlerden öğreniyoruz. 
Yazı, dilin mahfazasıdır. Yazı yoksa dil de 
yoktur. Yazısı olmayan dil kırılgan, ge-

Known for her academic studies on 
Turkish literature, as well as sociology, 
psychology, and philosophy-based re-
searches and literary works, Prof. Elçi 
also works in the Ahmet Hamdi Tanpı-
nar Literary Research and Application 
Center. In our interview, she touches 
upon many topics from the importance 
of literary language to the use of social 
media, and is not distant from the new 
language developed by digital commu-
nication methods.

Prof. Elçi, who views literature as es-
sential for the survival of the language, 
emphasizes that languages develop 
and change just like humans, as well. 
Pointing to the contribution of authors 
in the development of language, Elçi 
thinks it is inevitable that the conditions 
of the era bring new words to the lan-
guage, and considers language polluti-
on a different problem. 

Could you tell us about the relations-
hip between spoken language and 
written language? Is it the richness in 
written resources that make a langu-
age a language?

A language can't live unless it's writ-
ten. Therefore, of course, the fact that 
it is “written” makes a language a lan-
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mesidir. Sadece sokakta, hayatın içinde 
ya da önceki metinlerde bulduğu dili 
tekrar etmeyecek elbette. Yeni kullanım 
biçimleri, kelime teklifleriyle dilin geliş-
mesi için çalışacak; onu yoğuracak ve 
şekillendirecek. Edebiyatçı için önemli 
olan söyleyiştir. Türkçenin en güzel söy-
leyişleri Hüseyin Rahmi Gürpınar’da, Re-
şat Nuri Güntekin’de, Memduh Şevket 
Esendal’da, Refik Halid Karay’dadır ve 
ne yazık ki bu yazarlar günümüz oku-
runa “sadeleştirilmiş” olarak sunuluyor. 
Geçtiğimiz günlerde Ömer Seyfettin 
hikâyelerinin sadeleştirilmiş bir baskısı-
nın yapıldığını gördüm, hayretler içinde 
kaldım. Her dönemde olduğu gibi, gü-
nümüz yazarları içinde de dili savruk, 
özensiz ve yavan kullananlar gibi, çok 
katmanlı, zengin ve incelikle işleyen ya-
zarlarımız da var.  Türkçenin gelişmesini 
de bu yazarlara borçluyuz zaten. 

Bugün insanlar kendilerini kelimeler 
yerine emojilerle ifade etme eğilimin-
de. Emojiler kelimelerin yerini tutabi-
liyor mu?

Hayatın hızıyla birlikte iletişim kanal-
larının da çeşitlendiği ve hızlandığı bir 
dönemde; değil paragraf yazmak, cüm-
le bile kurmaya vaktimiz olmuyor artık. 
Yıllar önce ilk akıllı telefonumu edin-
diğimde ve çeşitli iletişim guruplarına 
dahil olduğumda tek kelimenin bile 
sesli harfleri ayıklanarak kısaltılmasını 
şaşkınlıkla karşılardım, “Nasıl olur bu, bir 
kelimeyi tam haliyle yazacak kadar da 
mı vaktiniz yok!” derdim. Ekranda “evet” 
yerine “evt”, “tamam” yerine “tmm” gör-
düğümde öfkelenirdim. Gel gelelim, 
son zamanlarda cevabın karşı tarafa 
hızla gitmesi gerekiyorsa ve hiç vaktim 
yoksa, aynı kısaltmaları bazen benim de 
yapmaya başladığımı yüzüm kızararak 
söylemeliyim. Aynı şekilde, sevincimi, 
öfkemi, üzüntümü, hayretimi belirtmek 
için uzun ve etkili bir cümle kurmak ye-
rine (kelimeler dikkatle kullanılmazsa, 
yanlış anlaşılmanın da kaynağı olabilir 
çünkü) bir emoji göndererek işi kestir-
meden halledenler arasına maalesef 
ben de katıldım. 

Bu itirafları, durumun vahametini ve 
kaçınılmazlığını göstermek için yapı-

çici ve unutulmaya mahkûm bir dildir. 
Burada alfabenin çok önemli olduğunu 
düşünmüyorum. Alfabe, sözü taşıyan 
işaret sistemidir. Türkçe bugüne kadar 
pek çok işaret sistemi ile 8. yüzyıldan 
günümüze kadar taşındı. Kullandığı al-
fabeler değişse bile dil, aynıydı. 

Dilimiz Arapça, Farsça ile Batı dille-
rinden devşirilen pek çok kelimeye 
sahip. Bu durumu “zenginlik” olarak 
görenler olduğu gibi “kirlilik” olarak 
tanımlayanlar da var. Sizin görüşünüz 
nedir?

Öncelikle şunu söylemeliyim “saf dil” 
kavramına inanmıyorum. Böyle bir şey 
ancak kabile dilinde mümkündür. Yüz-
yıllarca devam etmiş bir imparatorluğun 
sadece Orhun Abideleri’nin kelimeleriyle 
konuşmasını elbette bekleyemeyiz. Coğ-
rafya genişledikçe, düşünceler geliştikçe, 
gündelik hayata yeni kavramlar, olgular 
eklendikçe dil ya kendi içinde yeni keli-
meler üretir ya da çok pratik bir şekilde 
komşusundan (yani kültürel, ticari, siyasi 
alanlarda ilişkide olduğu dillerden) ihti-
yacını giderecek kelimeyi alır ve kullanır. 
Bunu dilin zenginliği olarak görüyorum. 
Ancak bu durum dil kirliliğine de yol aça-
bilir. Aldığımız kelimeyi Türkçenin bün-
yesine uygun hale getirmediğimiz, Türk-
çenin sesine dönüştürmediğimiz; yani 
kendi malımız yapmadığımız zaman dil 
kirliliği ile karşılaşırız. Türkçenin içinde 
“yabancı” ve “kirli” duran, bu kelimelerdir. 

Şiirimiz, romanımız, hikâye kitapları-
mız dilimizin gelişmesi ve kayıt altına 
alınması açısından oldukça önem-
li. Edebiyatımız Türk toplumundaki 
dinamizmi ve dil zenginliğini yaşat-
makta başarılı mı?

Edebiyatımız Türkçenin hakkını veren 
yazarlarla doludur. Mesele onlara ula-
şabilmekte. Türkçeyi zenginleştiren ve 
geliştiren de edebiyattır, yazı dilidir. Bu 
nedenle, her ne olursa olsun, bir edebi-
yatçının dili şöyle mi böyle mi kullandı-
ğına kesinlikle karışılmaması gerektiği-
ni düşünürüm. Yazar dile nasıl istiyorsa 
öyle tasarruf eder, imla sistemiyle bile 
oynayabilir. Dili iyi kullanmak bizlerin, 
yani okurların işidir. Dil yazarın malze-

ch out to them. What enriches and im-
proves Turkish is the literature, written 
language. Therefore, whatever the case, 
I think whether a man of letters uses lan-
guage like this way or another should 
not be interfered with. The author uses 
however s/he wants to, s/ he can even 
play with the orthography. It's our job, 
the readers, to use language well. Lan-
guage is the author’s material. Of course, 
he will not repeat only the language he 
has found on the street, in life or previous 
texts,. New formats of usage will work for 
the development of language with word 
proposals; it will work on and shape it. 
What matters to the literary man is the 
phrasing. The most beautiful phrasing of 
Turkish belong to Huseyin Rahmi Gürpı-
nar, Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şev-
ket Esendal, and Refik Halid Karay; and 
unfortunately, these authors are presen-
ted in the "simplified" form to today's re-
aders. Recently, I saw a simplified editi-
on of Omar Seyfettin's stories, and I was 
astounded. As in every period, we have 
writers of today who use language in a 
thoughtless, sloppy, and prosaic manner 
whereas some process it in a multilaye-
red, rich, and delicate manner. 

Today, people tend to express them-
selves with emojis instead of words. 
Can emoji replace words?

At a time when communication chan-
nels diversify and accelerate with the 
speed of life; we don't have time to wri-
te paragraphs, we don't even have time 
to make sentences anymore. Years ago, 
when I got my first smartphone and 
was involved in various communication 
groups, I was  surprised how one word 
was shortened by extracting vowels, and 
I would say, "How come you don't have 
time to write a word in its full form!" I'd 
get angry when I saw "Y" instead of "yes" 
on screen and "ok" instead of "okay." 
However, lately, if the answer needs to go 
to the other side quickly, and I don't have 
any time, I have to say with a red face that 
I start to make sometimes the same ac-
ronyms. Similarly, I, unfortunately, joined 
those who did the job with shortcuts by 
sending an emoji  instead of making a 
long and effective sentence to express 

guage. Today, we learn the existence of 
many languages from the signs engra-
ved on the stone, on the wall. Writing is 
the shelter of language. No writing, no 
language. Language without writing is 
a fragile, temporary language condem-
ned to be forgotten.  I don't think the 
alphabet is very important. Alphabet is 
the sign system that carries the word. 
Turkish has been transferred from the 
8th century to the present day with 
many sign systems. Even though the 
alphabets used have changed, the lan-
guage has been the same. 

Our language has many words that 
are transferred from Arabic, Persian, 
and Western languages. Some con-
sider this fact as "richness", as there 
are some who describe it as "polluti-
on". What's your opinion?

First of all, I don't believe in the concept 
of pure language. Such a thing is only 
possible in the tribal language. Of cour-
se, we cannot expect for an empire that 
has survived for centuries to speak only 
in the words of the Orkhon Inscriptions. 
As the geography expands, thoughts de-
velop, new concepts and facts are added 
to everyday life, language either produ-
ces new words in its structure or takes 
and uses the word that will meet its ne-
eds from its neighbor (i.e. from the lan-
guages with which it relates in the fields 
of culture, commerce, politics) in a very 
practical way. I consider it the richness 
of language. However, this can also lead 
to language pollution.  We face langua-
ge pollution as long as we do not shape 
the word in line with the structure of Tur-
kish, turn it into the Turkish sound; in ot-
her words, we don't make our own good. 
These words are the words that look "fo-
reign" and "dirty" in Turkish. 

Our poetry, our novel, our storybooks 
are very important for the develop-
ment and recording of our language. 
Is our literature successful in keeping 
the dynamism and language richness 
alive in Turkish society?

Our literature is full of writers who give 
Turkish its credit. The problem is to rea-

“Yazı, dilin 
mahfazasıdır. 
Yazı yoksa dil de 
yoktur.”

“Türkçenin 
gelişmesini 
yazarlarımıza ve 
edebiyatımıza 
borçluyuz”

"Writing is the shelter 
of language. No writing 
means no language."

"We owe the 
development of Turkish 
to our authors and 
literature"

"The most beautiful phrasing  
of Turkish belong to Hüseyin 
Rahmi Gürpınar, Reşat Nuri 
Güntekin, Memduh Şevket 
Esendal, and Refik  Halid 
Karay; and unfortunately 
these authors are presented 
in the "simplified" form to 
today's readers”

•

“Türkçenin en güzel 
söyleyişleri Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’da, Reşat Nuri 
Güntekin’de, Memduh 
Şevket Esendal’da, Refik 
Halid Karay’dadır ve ne yazık 
ki bu yazarlar günümüz 
okuruna “sadeleştirilmiş” 
olarak sunuluyor.”

HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR

REŞAT NURI GÜNTEKIN
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ki ilgililerine ulaştırabilmek için burası 
harika bir imkân sunuyor. Ancak sosyal 
medyada “takma isim” kullanarak başka 
bir şahsa saldıran, hakaret eden kişilerin 
kesinlikle psikolojik sorunları olduğu-
nu düşünüyorum. Bunu “özgür ifade” 
olarak görmem mümkün değil. Özgür 
ifade; ancak fikrin, yorumun kimin ağ-
zından yapıldığını bilirsek anlamlıdır. 
Kimliğini açıkça ortaya koymak şartıyla, 
kişi her konuda ne düşünüyorsa, elbette 
saygı sınırlarını zorlamadan ifade edebil-
melidir. Ancak bu platformların fitneye, 
iftiraya ve karalamaya araç edilebildiğini 
görüyoruz. Bir itibar saldırısına dönüşen 
bu tür paylaşımların arkasında sanırım 
yapacak iyi bir işi olmayan, ya da kendini 
başarısız gören insanların öfkesi var. Bu 
tür takma hesaplar, normalde karşı kar-
şıya gelemeyeceği kişilere kin kusuyor, 
iftira atıyor. Türkiye’de pek çok kişi gibi 
ben de bu konudan rahatsızım. Bu ne-
denle sosyal medyaya getirilecek hukuki 
düzenlemeleri önemli buluyorum.

Ahmet Hamdi Tanpınar Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’ndeki çalışma-
larınızdan bahseder misiniz? Burada 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ama-
cı ve faydası nedir?

Tanpınar Araştırmaları Merkezi’nin 
hareket noktası, bu büyük yazarın ve-
fatından elli yıl sonra bile, İstanbul 
Üniversitesi’ne bağışlanmış evrakının 
incelenmemiş, değerlendirilmemiş ol-
masıydı. Tanpınar’ın İstanbul Üniver-
sitesi Türkiyat Enstitüsü’nde bir takım 
evrakı olduğunu duymuştum ama bu 
evrakın yazarın dünyasına yeni boyutlar 
getirecek zengin bir malzeme olduğu-
nu 1999 yılında yaptığım bir araştırma-
da keşfettim. Daha sonra akademik 
çalışmalarımda başlıca hedeflerimden 
biri bu malzemeyi derleyip toplamak, 
işlemek ve okurlarına ulaştırmak oldu. 
Nitekim bütün arşiv belgelerini Türki-
yat Enstitüsü ile yaptığımız bir protokol 
ile elektronik ortama aktardık ve Tan-
pınar Merkezi’nin arşivine aldık. Daha 
sonra Merkez bünyesinde bir ekiple 
bu malzemeyi arşivleme çalışmalarına 
başladık. Aynı zamanda bir web sitesi 
kurduk ve Tanpınar hakkındaki bütün 
çalışmaları burada toplamaya başladık. 

yorum. Bu konuda keskin ve katı tavrı 
olan benim dahi bu hale gelmiş olmam 
düşündürücüdür. Elinde akıllı telefon-
la büyümüş gençlerin anlamlı, bütün-
lüklü cümleler kurmasını beklemek bu 
durumda pek de hakkaniyetli olmuyor 
sanki. Bununla birlikte dilin düşünce-
yi, düşüncenin dili geliştiren karşılıklı 
etkileşimini göz önünde tutarak; hep 
birlikte yeniden kelimelere, cümlelere, 
paragraflara dönmemiz gerektiği kanı-
sındayım. Bunun yolu, yöntemi üzerine 
düşünmeli ve çalışmalıyız. Hiçbir işaret 
kelimeden daha güçlü değildir çünkü. 
Hayal gücünü, yaratıcılığı ve düşünceyi 
giderek körelten bu kolaycılıktan uzak-
laşmamız gerek.

Hızla gelişen sosyal medya mecra-
ları okuma alışkanlığımızı artırdı mı, 
azalttı mı? 

Ben, sosyal medya ile okuma alışkanlı-
ğının azaldığı kanısında değilim. Bilakis, 
iletişim ve paylaşım çoğaldıkça okuma 
düzeyi de yükselebilir. Sosyal medya 
kullanıcısı zaten iyi bir okursa bu mecra 
ona pek çok avantaj sunabilir. Mesela, 
normalde bir araya gelemeyeceği oku-
ma gruplarına katılma imkânı bulabilir, 
beğendiği kitaplar için düşüncelerini 
paylaşabilir, başkalarının önerileriyle 
yeni belki de hiç farkına varmayacağı 
kitaplarla tanışabilir... Sosyal medya bu 
anlamda iyi bir okur için okuma iştahını 
artıran, yönlendiren bir mecradır. Ancak 
bunun için platforma iyi bir okur olarak 
katılması gerekiyor. Hiç endişemiz ol-
masın; sosyal medya, okuma alışkanlığı 
olmayan birini okur yapmayacağı gibi iyi 
bir okuru da okumaktan alıkoymaz. Me-
sele bu mecraların kelimenin tam anla-
mıyla “oyaladığı” çocuklara ve gençlere 
okuma alışkanlığı kazandıracak strateji-
ler geliştirmek ve onların buraya “okur” 
olarak katılabilmesini sağlamak.

Sizin sosyal medya ile ilişkiniz nasıl?

Hızlı ve etkili bir paylaşım alanı olarak 
sosyal medyayı çok değerli buluyor ve 
ben de çok sık kullanıyorum. Özellik-
le üniversitemizde yaptığımız projeleri, 
etkinlikleri paylaşmaktan mutlu oluyo-
rum. Bu konuları dünyanın her yerinde-

How's your relation with social me-
dia?

As a fast and effective field of sharing, I 
find social media very valuable and I use 
it very often. I am especially happy to sha-
re the projects and activities we carry out 
at our university. This media offers a great 
opportunity to deliver these topics to tho-
se concerned all over the world. However, 
I think that people who attack and insult 
another person using a "pseudonym" on 
social media definitely have psychological 
problems. There's no way I'm going to con-
sider it a “free expression”. The free expres-
sion makes sense if we know who makes 
this comment. Provided that the identity 
is made clear, of course, one should be 
able to express whatever s/he thinks on 
every subject without pushing the limits 
of respect. However, we observe that the-
se platforms can be used for incitement, 
slander, and defamation. I think there's the 
anger of people who don't have a good job 
to do, or who consider themselves a failure 
behind such types of sharing, which turn 
into a reputational attack,. Such pseudon-
ymous accounts throw up grudges and 
slander those they would not normally 
face. I am uncomfortable with this issue 
as are many people in Turkey. Therefore, I 
find the legal arrangements to be brought 
to social media important.

Could you tell us about your work at 
Ahmet Hamdi Tanpınar Application 
and Research Center? What is the 
purpose and usefulness of our activi-
ties here?

The starting point of the Tanpınar Rese-
arch Center was the fact that even fifty 
years after the death of this great author, 
the document he donated to Istanbul 
University had not been examined or eva-
luated. I had heard that Tanpınar had se-
veral documents at the Turkic Institute of 
Istanbul University, but I discovered that 
this document was a rich material that 
would bring new dimensions to the aut-
hor's world in the research I carried out in 
1999. Then, one of my main objectives in 
my academic studies was to collect and 
compile this material; and to process and 
deliver it to its readers. As a matter of fact, 
we transferred all archive documents to 
electronic media via a protocol with the 
Turkic Institute and took them to the ar-
chive of Tanpınar Center. Then we star-
ted to archive this material with a team 

my joy, anger, sadness, and amazement 
(if words are not used carefully, it can also 
be the source of misunderstanding)I 

I make these confessions to show the 
gravity and inevitability of the situation. 
It is thought-provoking that even I, who 
has a sharp and strict attitude in this re-
gard, have turned into someone as such. 
It does not seem fair to expect young 
people who grew up with smartphones 
to make meaningful, whole sentences. 
However, I think we should all go back to 
words, sentences, and paragraphs consi-
dering the mutual interaction of langua-
ge that improves thought and language. 
We have to think and work on the way 
and the method to achieve it because no 
sign is stronger than the word. We need 
to move away from this easiness that is 
increasingly dampening imagination, 
creativity, and thought.

Has rapidly evolving social media 
channels increased or reduced our 
reading habits? 

I don't think the habit of reading has di-
minished with the introduction of social 
media. On the contrary, as communi-
cation and acts of sharing multiply, the 
reading level may increase. If the soci-
al media user is also a good reader, this 
medium can offer him many advanta-
ges. For example, s/he may have the op-
portunity to join reading groups that s/he 
would not normally be able to participate 
in, share his/her thoughts for the books s/
he likes, and meet new books that s/he 
may not realize at all with the suggesti-
ons of others... In this sense, social media 
is a medium that increases the appetite 
and directs a good reader for reading   
However for achieving; s/he needs to join 
the platform as a good reader. Don't wor-
ry about it; social media does not make 
someone, who does not have a habit of 
reading, a good reader, and does not wit-
hhold someone from reading, as well. 
The point is to develop strategies that 
will give children and young people that 
these channels literally "detain"  the habit 
of reading that and ensure that they can 
participate there as "readers".

“Hiçbir işaret 
kelimeden daha güçlü 
değildir çünkü. Hayal 
gücünü, yaratıcılığı 
ve düşünceyi 
giderek körelten 
bu kolaycılıktan 
uzaklaşmamız gerek.”

"No sign is stronger than 
the word. We need to move 
away from this easiness that 
is increasingly dampening 
imagination, creativity, and 
thought."

"I don't think the habit of 
reading has diminished with 
the introduction of social 
media. On the contrary, as 
communication and acts of 
sharing multiply, the reading 
level may increase."

•

“Sosyal medya ile okuma 
alışkanlığının azaldığı 
kanısında değilim. Bilakis, 
iletişim ve paylaşım 
çoğaldıkça okuma düzeyi de 
yükselebilir.”

Suat's Letter, which 
Ahmet Hamdi Tanpınar left 
unfinished, was published 
into a book by Prof Dr. 
Handan İnci, and presented 
to literary lovers.

•

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
tamamlayamadan 
bıraktığı Suat’ın Mektubu, 
Prof. Dr. Handan İnci 
tarafından kitaplaştırılarak 
edebiyatseverlerin 
beğenisine sunuldu.
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Bir Tanpınar Okuma Kılavuzu oluştur-
mak, haritalar, sözlükler, görseller ile bol 
referanslı metinler kuran ve yetişmiş bir 
okur isteyen yazarın dünyasına kapılar 
açmaya çalıştık. Arşivden şimdilik Tanpı-
nar’ın tamamlamadan bıraktığı Suat’ın 
Mektubu adlı küçük bir romanı yayım-
ladım. Rektörlük sürecim biraz hızımı 
yavaşlatmış olsa da merkezin çalışmaları 
kesilmeden devam ediyor. Hedefimiz, en 
basit notuna ve karalama sayfasına va-
rıncaya kadar Tanpınar’ın arşivindeki bil-
gi ve belgeleri yayımlamaktır. Bunun için 
merkezin web sitesinden ve yazarın telif 
haklarına sahip olan Dergâh Yayınları’nın 
başlattığı “Arşivden” serisi altında okurla-
ra yeni çalışmalarımızı ulaştıracağız. 

Gelişen teknolojiyle kalemden, kâ-
ğıttan ve dolayısıyla mektuplardan 
uzaklaşmaya başladık. İletişim ve ha-
berleşmedeki dönüşüm, dilimizin ge-
leceğini nasıl etkileyecek?

Mektuptan uzaklaştığımız kanaatinde 
değilim. Şu anda dünyanın her yanında, 
tarih boyunca yazılmış mektuplardan 
çok daha fazlası birkaç gün içinde gön-
deriliyor. “Elektronik posta”dan söz edi-
yorum. Eski posta sistemi günümüze 
kıyasla zahmetli ve yavaş bir iletişimdi. 
Şimdi saniyeler içinde dünyanın nere-
sine olursa olsun, istediğim mektubu 
gönderebiliyorum. Ha, diyeceksiniz ki 
ama o zamanlarda selam sabahla baş-
layan, hâl hatır soran uzun mektuplar 
yazılırdı. Yine yazın. Buna bir engel yok 
ki. Her şekilde bugünkü imkanlarımızın 
geride bıraktıklarımıza göre çok daha 
iyi ve avantajlı olduğunu düşünüyo-
rum. Teknolojinin asla feda etmek iste-
meyeceğim yönü iletişimin hızıdır. Bize 
inanılmaz vakit kazandırıyor. Bu vakti 
verimli kullanamıyorsak suç teknoloji-
nin değil, bizimdir. Tabii bu hıza paralel 
olarak haberleşme dilimiz de değişti, bu 
da çok doğal. Her teknoloji, getirdiğiyle 
toplumu ve yaşama şeklimizi değiştirir. 
Öte yandan dil de mükemmele erişmiş 
ve donmuş bir sistem değildir, bizim 
gibi o da yaşar, dönüşür ve değişir. Bu 
nedenle dil konusunda çok endişelen-
diğim bir durum yok.

within the Center. At the same time, we 
set up a website and started collecting 
all the work about Tanpınar here. We 
tried to create a Tanpınar Reading Guide 
and open doors to the world of the aut-
hor who made abundantly referenced 
texts with maps, dictionaries, visuals, and 
wanted a trained reader. For now, I have 
published a small novel from the archive 
called Suat's Letter, which Tanpınar left 
unfinished. Even though my process of 
rectorate has slowed it down a bit, the 
center's work continues ceaselessly.  Our 
goal is to publish the information and do-
cuments in Tanpınar's archive until we re-
ach his simplest note and draft page. So, 
we will deliver our new works to the rea-
ders via the website of the center and the 
"Archive" series initiated by the Dergâh 
Publications, which holds the copyrights 
of the author. 

With the developing technology, we 
started to move away from the pen, 
paper, and therefore letters. How will 
the transformation in communication 
and correspondence affect the future 
of our language?

I don't think we have moved away from 
the letter. Right now, much more than 
letters written throughout history are be-
ing sent in a few days all over the world. 
I'm talking about e-mail. The old postal 
system was a laborious and slow com-
munication method compared to today. 
Now, in seconds, I can send any letter I 
want, anywhere in the world. Oh, you'll 
say, but at that time, long letters were 
written that began by saluting and inqu-
iring about health. Write to them again. 
There's nothing to prevent you. In any 
way, I think our possibilities today are 
much better and more advantageous 
than what we left in the past. The aspect 
of technology that I would never want to 
sacrifice is the speed of communication. 
It gives us an incredible time. If we can't 
use this time efficiently, it's not the fault 
of technology, it's ours. Of course, in pa-
rallel with this speed, our communication 
language has changed, which is very na-
tural, as well. Every technology changes 
society and our way of living with what it 
brings. Language, on the other hand, is 
not a system that has reached perfection 
and is not frozen; it lives, transforms, and 
changes just as we do. That's why I'm not 
too worried about the language.

Geçmişte mektup ya da telgraf gön-
derme alışkanlığınız var mıydı? Bu 
iletişim yöntemlerini günümüzde 
kullanıyor musunuz? 

Günümüzde posta yoluyla özel mektup-
lar, kartlar göndermiyorum. Ama bay-
ramlarda ve yeni yılda kart gönderme 
geleneğinin geri gelmesini yürekten 
destekliyorum. Çocukken en sevdiğim 
şeylerden biriydi bu özel tasarlanmış 
kartlar. Çoğunu hâlâ saklıyorum. Zaman 
zaman da sosyal medya hesaplarımdan 
eskiden ailemize gönderilmiş kartları 
paylaşıyorum. PTT’nin bayramlarda ve 
yeni yılda kart gönderme kampanyala-
rını bu nedenle çok önemli buluyorum. 
2020’yi uğurlayıp 2021’i karşılamaya ha-
zırlandığımız şu günlerde sevdiklerimi-
ze birer tebrik kartı göndermek güzel 
bir sürpriz olabilir. Pandemi önlemleri 
kapsamında geniş aile toplantılarını er-
telediğimiz günlerde böylesi nostaljik 
bir dokunuş yüzleri gülümsetir. 

Bu yıl 180. kuruluş yıl dönümünü kut-
layan PTT sizin için ne ifade ediyor?

Apartman girişindeki posta kutusunda 
bir zarf bulmanın heyecanı; hızla eve 
girip o zarfı açmanın, okumanın hazzı 
hiç unutulmaz. Belki de bu nedenle PTT 
harflerini yan yana gördüğüm bir tabe-
la içimi ısıtır. PTT benim için heyecanla 
beklenen mektuplar, kartlar demek. 
Bu anlamda da “kavuşmak” demek; 
uzaktakinin sesine, sözüne kavuşmak... 
Çocukluğum demek; hepimizin ha-
yatında önemli iz bırakmış bir kurum 
demek. Postacı demek; o özel kıyafetli, 
çantalı posta memurunun mahallede 
belirmesiyle hissedilen merak demek. 
Günümüzde ise PTT benim için daha 
çok “kargo” servisi anlamına geliyor, bu 
amaçla kullanıyorum çünkü. Şekli ne 
olursa olsun, 180 yıldır sesimizi ve sözü-
müzü sevdiklerimize iletebilmemiz için 
çalışmış ve geçmişten günümüze bu-
nun için emek vermiş bütün PTT men-
suplarını sevgiyle, minnetle anıyor; her 
birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Have you had a habit of sending letters 
or telegrams in the past? Do you use 
these communication methods today? 

Nowadays I don't send private letters or 
postcards by mail. But I wholehearted-
ly support the revival of the tradition of 
sending postcards during the holidays 
and in the New Year. These specially de-
signed postcards were one of my favori-
te things when I was a child. I still keep 
most of it. From time to time, I share 
postcards sent to our family on my soci-
al media accounts. That's why I find The 
Turkish Post’s campaigns to send car-
ds during the holidays and in the new 
year very important. It may be a nice 
surprise to send a greeting card to our 
loved ones these days when we are pre-
paring to leave 2020 behind and welco-
me 2021. Such a nostalgic touch makes 
faces smile in the days when we post-
pone large family meetings as a part of 
pandemic measures. 

What does the Turkish Post (PTT), 
which celebrates its 180th anniver-
sary this year, signify for you?

The excitement of finding an envelope 
in the mailbox at the entrance of the 
apartment and the pleasure of quickly 
entering the house and opening that 
envelope and reading it is unforgettab-
le. Maybe that's why a sign where I see 
the letters P,T,T side by side warms me 
up. PTT (Turkish Post) means the letters, 
the postcards that are eagerly awaited 
for me. In this sense, it means "reunion"; 
to meet the voice and word of someo-
ne far away... It means my childhood; it's 
an institution that has left an important 
mark on all of our lives.  It means post-
man; it's the curiosity that's felt when 
that specially dressed, postman with a 
bag is in the neighborhood. Nowadays, 
PTT means more "cargo" service to me, 
because I use it for this purpose. Re-
gardless of its feature, I  remember with 
love and gratitude all PTT members 
who have worked for 180 years to con-
vey our voice and sayings to our loved 
ones and have made effort for it from 
past to present; I thank each and every 
one of them.

PTT Benim İçin 
“Kavuşmak” 
Demek

PTT Means 
"Reunion" to Me

“Dil mükemmele 
erişmiş ve donmuş 
bir sistem değildir, 
bizim gibi o da 
yaşar, dönüşür ve 
değişir.”

Language, is not 
a system that has 
reached perfection and 
is not frozen; it lives, 
transforms, and changes 
just as we do”
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Yabancı dil öğrenmek; farklı kültürlerle etkileşim kurmanın, 
bilimsel araştırmalar yapmanın ve küresel ticarete katılma-
nın temel gereklerinden biri. Bu ihtiyacı karşılayan yabancı 
dil kursları, her geçen gün etki alanlarını ve olanaklarını ge-
nişleterek büyümeye devam ediyor. Bu ayki Ekonomi Dün-
yası bölümümüzde güçlü bir sektör hâlini alan bu kurslara 
mercek tutuyoruz.

Learning a foreign language is one of the requirements for interacting 
with different cultures, conducting scientific studies and joining to 
global commerce. Foreign language courses which meet this need 
continue to grow by expanding their influence area and opportunities 
day by day. In the Economy World section of this month, we examine 
these courses which have become a powerful sector.

A Developing Sector: 
Foreign Language Courses

YABANCI DİL 
KURSLARI

HER GEÇEN GÜN 
GELİŞEN SEKTÖR: 

•
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Son yirmi yılda farklı dilleri bilmek ve 
kullanmak bireylerin kişisel gelişimi 
ve maddi refahı için olmazsa olmaz 
bir ihtiyaç haline geldi. Peki yabancı 
dil öğrenmek için ne kadar zaman ve 
kaç para harcanır? Hemen söyleyelim: 
Çok. Dil öğrenmek eğlenceli görünse 
de yoğun emek, maddiyat ve sabır is-
teyen bir süreçtir ve devasa büyüklüğe 
ulaşmış yabancı dil sektörüne adım at-
manızı gerektirir.

Eğer bebekliğinizden itibaren bir ya-
bancı dille hemhal olmadıysanız ve 
hele dil öğrenimini üniversite yılların-
dan sonrasına bıraktıysanız bu sizin 
için daha çetrefilli ve maliyetli olacak-
tır. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki, 
bireylerin yaşı ilerledikçe dil öğrenmek 
için ayırmaları gereken süre ve büt-
çe artıyor. Dolayısıyla dil öğrenimine 
mümkün olduğu kadar erken yaşlarda 
başlamak gerekiyor.

Knowing and using different languag-
es has become an essential need for 
personal development and financial 
welfare in the last twenty years. So, 
how much time and money are spent 
to learn a foreign language? Let us 
tell you: A lot. Although learning a lan-
guage seems fun, it is a process requir-
ing intense effort, materiality and pa-
tience; thus, we need to step into the 
massive foreign language sector.

If you are not exposed to a foreign lan-
guage since your infancy and if you 
have left language learning after uni-
versity education, this will be more 
difficult and costly for you. Because 
studies have shown that the time and 
budget one must spend for learning a 
language increase with aging. There-
fore, language learning must be start-
ed as early as possible.

People can learn a language 
the easiest and fastest 
between the ages of 0 and 7. 
Thus, it is quite important to 
start language education early.

İnsanlar bir dili en kolay ve 
hızlı şekilde 0 - 7 yaş arasında 
öğrenebiliyor. Bu nedenle dil 
eğitimine erken başlamak 
oldukça önemli.

•

GELIŞEN DIL EĞITIMI SEKTÖRÜ

Devlet okullarında işlenen yabancı dil 
derslerinin yanı sıra; özel kurslar, özel 
hocalar, online eğitimler, dil ve kültür 
merkezleri büyük bir çoğunluğunu 
çocuk ve gençlerin oluşturduğu öğ-
rencilere yabancı dil eğitimi veriyor. 
Artık her bütçeye ve her ihtiyaca göre 
yabancı dil kursu bulunabiliyor. Türki-
ye’de 18 aylık bebeklerin katılabileceği 
kurslar bile var. Çeşitlenen bu kursların 
fiyat aralığı da sundukları deneyime ve 
imkânlara göre değişiyor.

Halihazırda özellikle dünyanın “lingua 
franca”sı, yani ortak dili olarak kabul 
edilen İngilizce kursları büyük bir yay-
gınlığa sahip. Türkiye özelinde Çince, 
Japonca, Rusça, İspanyolca kursları bu 
ülkelerle gelişen ticaret hacmine pa-
ralel olarak yetişkinlerden büyük ilgi 
görüyor. Çoğunlukla ülkelerin Dışişleri, 
Eğitim ya da Kültür Bakanlıkları tara-
fından desteklenerek dünyanın farklı 

DEVELOPING LANGUAGE EDUCA-
TION SECTOR

In addition to foreign language classes 
given in state schools, private cours-
es, private tutors, online educations, 
language and culture centers provide 
language education to students most 
of whom are children and youngsters. 
It is possible to find a language course 
for every budget and need. There are 
courses where 18 months old babies 
can attend in Turkey. The price range 
of these diversified courses changes 
based on the experience and opportu-
nities they provide.

Language courses for English, which 
is considered to be the “lingua franca” 
of the world, in other words the com-
mon language, has a great prevalence. 
Specific to Turkey, Chinese, Japanese, 
Russian, and Spanish courses draw at-
tention from adults in parallel with the 
developing volume of trade with these 
countries. In addition to major organi-
zations operating in different countries 

Yabancı dil kursları 
sınavlara hazırlıktan 
konuşma pratiğine, 
tercümanlıktan yurt 
dışı eğitimine uzanan 
geniş imkanlar 
sunuyor.

Foreign language courses 
provide a variety of 
opportunities including 
preparation for exams, speaking 
practices, translation and 
foreign education.
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ülkelerinde faaliyet gösteren büyük 
organizasyonların yanı sıra yerli giri-
şimlerce açılan dil kursları da kursiyer-
lere farklı imkânlar sunuyor. Sınavlara 
hazırlıktan konuşma pratiğine, tercü-
manlıktan yurt dışı eğitimine uzanan 
bu imkânlar, dijital eğitim uygulama-
larıyla da destekleniyor.

DIL TURIZMI DE BÜYÜYOR 

İngilizcenin anavatanı İngiltere, yaban-
cı dil öğrenimi için en çok tercih edi-
len ülkeler arasında. Her yıl yüzbinler-
ce öğrencinin yatılı kurslara katılmak 
için ziyaret ettiği ülke, dil turizminden 
büyük gelir elde ediyor. ABD, İrlanda, 
Güney Afrika, Malezya gibi İngilizce ko-
nuşulan ülkeler de, her ne kadar aksan 
farklılıkları olsa da, maliyetlerin görece 
düşük olması sebebiyle İngiltere’ye al-
ternatif oluşturuyor. Fransızca, İspan-
yolca, Almanca, İtalyanca gibi diğer Av-
rupa dilleri de dil turizmi pastasından 
pay alıyor.

GELECEĞE YATIRIM

Yabancı dil eğitimine ayrılan zaman ve 
bütçenin fazlasıyla geri döndüğü gö-
rülüyor. Araştırmalara göre yabancı dil 
bilmek kişilerin maddi refahları üzerin-
de hayli etkili. Birden fazla yabancı dil 
bilenlerin hem maaşları hem de iş yer-
lerinde karşılaştıkları fırsatlar artıyor. 
Aileler dil kurslarına ayrılan bütçeyi ço-
cukların geleceğine yatırım olarak de-
ğerlendiriyor. Ülkeler arası ekonomik 
ve sosyal bağlar güçlendikçe yabancı 
dil sektörünün büyümeye devam ede-
ceği öngörülüyor.

around the world mostly supported by 
the Ministries of Foreign Affairs, Edu-
cation or Culture of these countries, 
language courses established by local 
entrepreneurs offer different opportu-
nities to course attendees. These op-
portunities including preparation for 
exams, speaking practices, translation 
and foreign education, are supported 
with digital education applications.

LANGUAGE TOURISM IS GROWING 

The UK, the homeland of English, is 
among the most preferred countries 
for language education. The country, 
which thousands of students visit to 
join boarding courses every year, pro-
duces high income from language 
tourism. Although there are differences 
in accents, English speaking countries 
such as the USA, Ireland, South Africa, 
Malaysia offer an alternative to the UK 
due to relatively low costs. Other Euro-
pean languages such as French, Span-
ish, German and Italian also take their 
share from the language tourism cake.

AN INVESTMENT TO THE FUTURE

It seems like the time and budget 
spared for foreign language education 
greatly come back. According to stud-
ies, knowing a foreign language is quite 
effective on the financial welfare of 
people. Both wages and job opportuni-
ties of those who know more than one 
foreign language are increasing. Fami-
lies consider the budget spared for lan-
guage schools as an investment to the 
future of their children. It is predicted 
that the foreign language sector will 
continue to grow as the transnational 
economic and social connections are 
strengthened.

Çince, Japonca, Rusça, 
İspanyolca kursları 
bu ülkelerle gelişen 
ticaret hacmine 
paralel olarak 
yetişkinlerden büyük 
ilgi görüyor.

Chinese, Japanese, Russian, and 
Spanish courses draw attention 
from adults in parallel with the 
developing volume of trade with 
these countries.

Foreign language courses 
provide students with the 
opportunities of face-to-face 
interaction and practicing in 
addition to digital materials. 

Yabancı dil kursları dijital 
materyallerden farklı olarak 
öğrencilere yüz yüze etkileşim 
ve pratik yapma imkânı tanıyor.

•



Dünya Posta Birliği – 2020 Posta Ekonomisi 
Raporu’ndan Derlenmiştir.

Compiled from the Universal Postal Union – 
2020 Postal Economy Report.
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Idari Konsey Başkanlığı’nı Türkiye’nin üstlendiği Dünya Posta Birliği 
(UPU), pandemi sürecinin uluslararası posta sektörüne etkilerini ince-
leyen bir rapor hazırladı. “2020 Posta Ekonomisi” başlıklı rapora göre; 
pandemi koşullarında kesintiye uğrayan uluslararası tedarik zinciri, 
posta hacminde de daralmaya neden oldu. E-ticarete artan taleple ge-
lir kaybını telafi etmeye çalışan sektör, hızlı bir toparlanma için kamu 

desteğine ihtiyaç duyuyor.

The Universal Postal Union (UPU), where Turkey has the Administrative 
Council Presidency, prepared a report that examines the effects of the 
pandemic on the international postal sector. According to the report 
named “2020 Postal Economy,” the international supply chain, which has 
been interrupted in pandemic conditions, caused a reduction in the postal 
volume. The sector tried to recompense the income loss with the increasing 

demand with e-commerce, and needs public support for a quick recovery.

World Postal Sector 
In 2020

2020 YILINDA DÜNYA  
POSTA SEKTÖRÜ

•
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Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından 
hazırlanan 2020 Posta Ekonomisi Ra-
poru’na göre küresel ekonomiyi etkisi 
altına alan pandemi koşulları, ulusla-
rarası posta hacmini de bir önceki yıla 
göre %20 daralttı. 4,5 ila 6,5 milyar SDR 
arasında gelir kaybı yaşayan posta iş-
letmeleri, artan e-ticaretle kayıplarını 
telafi etmeye çalışıyor. 2020’nin Nisan 
– Mayıs aylarında haftalık %80’e varan 
artış kaydeden e-ticaret ise kısıtlama-
ların kaldırılıp kontrollü sosyal yaşamın 
başlamasıyla birlikte yükseliş trendini 
kademeli olarak azaltıyor.

According to the 2020 Postal Econo-
my Report prepared by the Universal 
Postal Union (UPU), the pandemic 
conditions taking hold of the global 
economy reduced the international 
post volume at the rate of 20% com-
pared to the previous year. Postal op-
erators had an income loss of 4.5 to 6.5 
billion SDR and tries to recompense 
this loss with the increasing e-com-
merce. With a weekly increase up to 
80% between April and May, 2020, 
e-commerce decreases its increase 
trend with the removal of the restric-
tions and start of controlled social life.

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON 
THE POSTAL SECTOR

The coronavirus pandemic, which 
spread to the whole world in 2020, 
negatively affected the global econo-

The Turkish Post employees 
took the responsibility for 
the delivery of pensions and 
social relief payments to the 
beneficiaries and also served 
the citizens in the provision 
of free masks and hygiene 
materials.

PTT çalışanları; emekli maaşı 
ve sosyal yardım ödemelerinin 
hak sahiplerine ulaştırılmasında 
sorumluluk üstlenirken, ücretsiz 
maske ve hijyen malzemelerinin 
temininde de vatandaşlara 
hizmet verdi.

•

PANDEMININ POSTA SEKTÖRÜNE 
ETKISI

2020’de tüm dünyaya yayılan korona-
virüs pandemisi; insan sağlığı kadar, 
küresel ekonomiyi de olumsuz etkiledi. 
Bu dönemde iç ve dış hatlarda kısıtla-
nan hava taşımacılığı, posta gönderi-
lerinin teslim sürelerini geciktirirken; 
risk grubundaki çalışanların izne ay-
rılması da sevk işlemlerinde aksaklığa 
sebep oldu. Artan e-ticaret eğilimi ne-
deniyle iç piyasada saha faaliyetlerini 
sürdüren posta çalışanları, kamusal 
nitelikte görevler üstlenerek de pan-
demiyle mücadele eden kahramanlar 
arasında yer aldı.

KARGODA FAZLA MESAI

Pandemi sürecinde uygulanan sosyal 
izolasyon, müşterileri e-ticaret kanalına 
yönlendirirken kargo hizmetlerine ta-
lebi de arttırdı. Özellikle PTT gibi kargo 
ve e-ticaret alanında da varlık gösteren 
posta şirketleri, seyahat kısıtlamaları ve 
iş gücü kaybına rağmen hizmetlerini 
sürdürdü ve ciddi başarılara imza attı. 
Ancak e-ticaret ve kargodaki gelir artı-
şı, posta şirketlerinin zararlarını denge-
lemekte yetersiz kaldı.

KAMU DESTEĞINE IHTIYAÇ VAR

Tüm dünyada 656.000 iş yeri ve 5,23 
milyon çalışanıyla ciddi bir ekonomik 
büyüklüğü ifade eden posta sektörü, 
ülkeler açısından stratejik önem ta-
şıyor. Sektörün 2020’de yaşadığı ka-
yıpların telafisinde umut bağlanan 
e-ticaret ve kargo gelirleri istikrarlı bir 
büyüme sergilemiyor. Pandeminin 
tam olarak kontrol altına alınamamış 
olması, sektörün 2021 yılına ilişkin ön-
görülerinde de belirsizliğe yol açıyor. 
Uluslararası lojistik darboğazının üste-
sinden gelinse de sektörün tam olarak 
toparlanması için pandemi koşulları-
nın tamamen ortadan kalkmasına ve 
kamu desteğine ihtiyaç duyuluyor.

my as well as the human health. While 
the air transportation, which has been 
limited both in domestic and inter-
national flights in this period, caused 
a delay in the delivery period of posts, 
the fact that employees in the risk 
group took a leave caused a disrup-
tion in shipping. Post employees, 
who continued their field activities 
on the domestic market due to the 
increasing e-commerce trend, took a 
place among the heroes who fought 
against the pandemic by taking on 
public tasks.

OVERTIME IN CARGO

Social isolation implemented during 
the pandemic directed customers to 
e-commerce channel and increased 
the demand on cargo services. Espe-
cially the postal companies operat-
ing in cargo and e-commerce fields 
such as the Turkish Post (PTT) contin-
ued their operations despite of travel 
restrictions and workforce loss and 
achieved great success. However, the 
increase in the income from e-com-
merce and cargo was not enough to 
balance the losses of the postal organ-
izations.

PUBLIC SUPPORT IS REQUIRED

The postal sector, which indicates a 
serious economic size with 656.000 
workplaces and 5.23 million employees 
in the whole world, has a strategical 
importance for countries. The e-com-
merce and cargo incomes, where the 
sector set its hopes on regarding the 
compensation of the losses encoun-
tered in 2020, does not show a steady 
growth. The fact that the pandemic 
is not taken under control complete-
ly causes uncertainties in the predic-
tions of the sector for 2021. Although 
the international logistics tightness 
has been overcome, complete remov-
al of the pandemic conditions and 
public support are needed for the sec-
tor to pull itself together fully.

PTT Ailesi e-ticaret 
ve kargo alanında 
verdiği hizmetlerle 
pandemiyle mücadele 
eden kahramanlar 
arasında yer aldı.

The Turkish Post Family took 
its place among the heroes 
who fought against the 
pandemic with their services on 
e-commerce and cargo.

HAKAN GÜLTEN,  
PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ  
DÜNYA POSTA BIRLIĞI IDARI KONSEY BAŞKANI

DIRECTOR GENERAL OF THE TURKISH 
POST CORPORATION UPU CHAIRMAN 
OF THE COUNCIL OF ADMINISTRATION
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Our General Director  
Hakan Gülten’s Visit To ATO

GENEL MÜDÜRÜMÜZ HAKAN 
GÜLTEN’DEN ATO’YA ZİYARET 

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ATO (Ankara Ti-
caret Odası) Başkanı Sayın Gürsel Baran’ı ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette kargo taşımacılığı, bankacılık ve e-ti-
caret alanlarındaki iş birliği çalışmaları ele alındı. Ziya-
rete, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet 
Ragıp İmamoğlu ve PTT AVM Genel Müdürü Hakan 
Çevikoğlu da eşlik etti.  

PTT AŞ, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası"  konulu 
özelgün zarfını tedavüle sundu. 10 Kasım 2020 tari-
hinde tedavüle çıkan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Haf-
tası" konulu özelgün zarfları 5,00 TL bedelle PTT iş yer-
lerinde, PTT'ye ait  www.filateli.gov.tr  web adresinde 
ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

The General Director of PTT, Hakan Gülten visited Gürsel 
Baran, the President of ATO (Ankara Chamber of Com-
merce). Cooperation on cargo transportation, banking, 
and e-commerce was discussed during his visit. Ragıp 
İmamoğlu, one of our Deputy Heads of PTT and Hakan 
Çevikoğlu, the General Director of PTT AVM, accompa-
nied him on this visit.  

PTT has issued a special day cover with the theme of 
“10th November Atatürk Memorial Week.” The special 
day cover with the theme of “10th November Atatürk 
Memorial Week”, which has been put into circulation 
on 10 November 2020, is available for 5 TL at PTT Offices, 
www.filateli.gov.tr, and the philately mobile application.

Turkish PTT Issues “A Special Day Cover With The 
Theme Of 10th November Atatürk Memorial Week”

PTT AŞ’DEN “10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA 
HAFTASI KONULU ÖZELGÜN ZARFI”

PTT AŞ tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde tedavüle 
sunulan "Öğretmenler Günü"  konulu özelgün zarfı 
5,00 TL  bedelle;  www.filateli.gov.tr  adresinde, filateli 
cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı 
kadar satışa sunuldu. 

The special day cover with the theme of “Teacher’s 
Day”, which has been put into circulation on 14 Novem-
ber 2020, is available for 5.00 TL at www.filateli.gov.tr, 
the philately mobile application, and PTT offices while 
the number of covers issued is limited to the number 
of subscribers. 

Turkish PTT Issues A Special Day Cover With The Them Of The “Teacher's Day”

PTT AŞ’DEN “ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KONULU ÖZELGÜN ZARFI”
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PTT AŞ'nin Merkez Bankası Elektronik Fon Transfer 
(EFT) Sistemine katılımıyla PTT EFT hizmeti müşte-
rilerin kullanımına sunuldu. PttBank’ın 0807 Banka 
kodu ile Merkez Bankası EFT Sistemi’ne katılımı için 
gerekli idari ve teknik çalışmalar tamamlanarak PTT 
EFT hizmeti, müşterilerin kullanımına açıldı.

EFT hizmetiyle artık PTT'den diğer bankaların IBAN, 
hesap veya kredi kartı numaralarına, diğer bankalar-
dan ise PttBank hesap numarasına, IBAN veya kart 
numarasına aracısız para transfer işlemi yapılabiliyor. 
EFT işlemleri, PTT iş yerleri ile PttBank İnternet Ban-
kacılığı ve Cep PTT Mobil uygulaması üzerinden ger-
çekleştirilebiliyor. Pandemi koşullarında geliştirdiği 
dijital bankacılık çözümleriyle hiçbir banka şubesinin 
olmadığı pek çok noktada hizmet sunan PttBank, 
hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

With the PTT’s involvement in the Electronic Fund Trans-
fer (EFT) System of the Central Bank, the PTT EFT service 
has been brought into customers’ use. The PTT EFT ser-
vice has been brought into customers’ use following the 
completion of the necessary administrative and technical 
processes for PttBank to join the EFT System of the Cen-
tral Bank with the Bank code 0807.

Direct money transfer transactions from PTT to other 
banks’ IBAN, account or credit card numbers, or from 
other banks to PTTBank account number, IBAN, or card 
number can now be made. EFT transactions can be made 
in PTT offices, on PTTBank Online Banking, and PTT Mo-
bile application. The PttBank, which provides services in 
many locations where there are no other bank branches, 
continues to ease our lives with the digital banking solu-
tions it developed under pandemic conditions.

Direct Money Transfer Service Is Now 
Available On PTT

PTT’DE ARACISIZ PARA TRANSFERİ 
HİZMETİ BAŞLADI

“Kuantum Yolculuğu” teması ile ilk kez dijital ortam-
da gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi kapsamında dü-
zenlenen “Teknoloji Kaptanları Ödülleri” sahiplerini 
buldu. Şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri 
proje ve uygulamalar ile bu projeleri hayata geçiren 
‘Teknoloji Kaptanları’na farklı kategorilerde ödüller 
verildi.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile Yılın 
“Operasyonel Yetkinlik” Proje birincisi olan PTT AŞ 
adına ödülü Elektronik Posta Daire Başkanı Sayın 
Ünal Tonka aldı.

Bu yıl 61 projenin değerlendirilmeye alındığı Tekno-
loji Kaptanları Ödülleri’nde başvurular, jüri üyeleri-
nin seçimleri ve sosyal medya üzerinden gerçekleş-
tirilen halk oylaması ile tamamlandı.

The “Technology Captains Awards” organized within 
the scope of the Informatics Summit, which was held 
on digital medium for the first time with the theme of 
“Quantum Journey” were presented to the winners. The 
awards were given in different categories for “Technolo-
gy Captains” who developed projects and practices for 
different operational processes of companies and carried 
out these projects.

Ünal Tonka, the Directorate of the Department of Elec-
tronic Post in PTT, was awarded as the “Operational Com-
petence” Project Winner with the National Electronic 
Notification System (UETS).

The applications to this year’s Technology Captains, 
where 61 protects were evaluated, were completed with 
the selections of the jury and public voting carried out 
on social media.

“The Technology Captains”  
Awards To PTT

PTT'YE  
"TEKNOLOJİ KAPTANLARI" ÖDÜLÜ
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INSAN KAYNAKLARI 
DAIRE BAŞKANI  
ALI YAZ

IŞ YERLERI 
PLANLAMA VE 
KURULUM DAIRE 
BAŞKANI  
NECATI YOLDAŞ

“PTT’Lİ OLMAK 
BENİM İÇİN 
BİR GURUR 
VESİLESİDİR”

“PTT, YAKLAŞIK 
İKİ ASIRLIK 
TARİHİ İLE 
ÜLKEMİZİN 
GÖZBEBEĞİDİR.”

Beıng A Member Of 
Turkısh Post (PTT) 
Is A Proud For Me

With nearly two 
centuries history, 
PTT is the apple of 
eye of our country

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne kadar 
süredir PTT’de görev yapıyorsunuz?

1985’de Konya’da doğdum. Orta ve Lise 
öğrenimimi Konya’da tamamladım. Li-
sans eğitimimden sonra Ankara Türk 
Hava Kurumu Üniversitesinde İşletme 
Anabilim Dalında Yüksek Lisansımı bitir-
dim. Birkaç yıl özel sektörde çalıştıktan 
sonra 2006 yılında Türkiye’nin en köklü 
kurumlarından olan PTT AŞ’de Postacı 
olarak göreve başladım, Kurumumuzun 
birçok merkezinde Postacı olarak 8 yıl, 
Memur olarak 4 yıl hizmet verdim. 2018 
yılında Müdürlük görevine atandım ve 
2020 yılı Temmuz ayından beri İnsan 
Kaynakları Daire Başkanlığı görevini sür-
dürmekteyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Başkanlığınızın PTT içerisindeki temel 
görevleri nedir? Yaptığınız çalışmalar-
dan kısaca bahseder misiniz? 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı olarak, 
180 yıllık şanlı tarihinden aldığı gururla 
hizmetlerini sürdüren Kurumumuzun 
ve göğsümüzü kabartan başarılara imza 
atan değerli personelimizin daha verim-
li ve etkin şekilde, sürekli gelişerek güç-
lenmesine ve sektördeki yerini daha da 
derinleştirmesine katkıda bulunmak en 
temel görevimizdir. Bu vizyon doğrultu-
sunda, kıymetli personelimizin ve istih-
dam edilen her yeni yol arkadaşımızın 
kariyer planlamaları, performans değer-
lendirmeleri, ödüllendirilmeleri, sağlık ve 
güvenlik ihtiyaçları ile Kurumumuzda çok 
önem verdiğimiz aile bütünlüğü anlayışı 
içinde nakil ve özlük işlemleri Başkanlığı-
mızca titizlikle takip edilmektedir. 

180 yıllık PTT Ailesi’nin bir ferdi olmak 
size ne hissettiriyor?

Bazen yağmurda ıslanarak, bazen soğukta 
üşüyerek, bazen de sıcak yaz aylarında ter-
leyerek genç yaşta postacı olarak göreve 
başladığım PTT, benim için bir ekmek tek-
nesinden çok bir okul, bir ev gibidir. Dört 
bir yanı bambaşka güzelliklere sahip ül-
kemizin, 180 yıllık tarihi şan ve şerefle dolu 
bu güzide Kurumunda milletimize hizmet 
etmek ve PTT’li olmak benim için bir gurur 
vesilesidir.

PTT’deki kariyerinize ne zaman başla-
dınız? Bize özgeçmişinizden bahsede-
bilir misiniz?

1967’de Bitlis’te doğdum. Erciyes Üniversi-
tesi İşletme Bölümünden mezun oldum. 
1991’de memur olarak başladığım PTT’deki 
çalışma hayatımda Şef, Teftiş Kurulu Kont-
rolörü ve Müdür görevlerinde bulundum. 
2003 yılı itibariyle Bitlis Başmüdürü ola-
rak atanıp kurumun taşra yapılanmasında 
üst düzey yöneticilik görevime başladım. 
Kocaeli, İstanbul Anadolu Yakası ve Konya 
Başmüdürü olarak çalıştım. 2020’nin baş-
larında Finans Daire Başkanlığına atanarak 
Genel Müdürlük merkez teşkilatında yöneti-
ci oldum. Temmuz 2020’den itibaren İş Yeri 
Planlama ve Kurulum Daire Başkanı olarak 
PTT’deki görevimi devam ettiriyorum. 

Başkanlığınızın PTT bünyesindeki esas 
görevi nedir? Hangi çalışmalarda bulun-
duğunuzu kısaca anlatabilir misiniz?

Başkanlığımızca geliştirilen web tabanlı İş 
Yeri Planlama Sistemi, PTT iş yerleri ile PTT-
Matik ve Kargomat kurulumları için uygun 
lokasyonlar belirlenmektedir. PTT iş yerleri 
ile bu cihazların kiralama işlemlerinin yapıl-
ması, mevcut işyerlerinde yapılacak tadilat 
işlemlerine ait proje, teknik şartname ve 
maliyetlerin belirlenerek tadilat işlemleri-
nin sonuçlandırılması ve iş yerinin açılmaya 
hazır hale getirilmesi, PTT merkez ve şube 
binalarında yapılacak tadilat işlemlerine 
ödenek taleplerinin karşılanması Başkan-
lığımızca yürütülmektedir. Aynı zamanda 
iş yerlerimizin faaliyet durumları da şirke-
timizce fayda/maliyet analizi çerçevesinde 
periyodik olarak değerlendirilmektedir.

Köklü bir kurum olan PTT’de çalışmak si-
zin için ne ifade ediyor?

PTT, yaklaşık iki asırlık tarihi ile ülkemizin 
gözbebeğidir. İletişim ve haberleşme alan-
larında yaşattığı ilklerle hafızalarımızda izler 
bırakmıştır. Vatandaşlarımızın hayatına do-
kunan böyle köklü bir kurumda görev alı-
yor olmak benim için hep gurur kaynağıdır.  
Uzun yıllar bu köklü kurumun her kademe-
sinde görev almış biri olarak söylemeliyim ki 
çalıştığım birimlerde mesai arkadaşlarımla 
yakaladığım uyum ile en uzak yerdeki va-
tandaşlarımıza hizmet götürmek beni hem 
insani hem de görev bilinci açısından tatmin 
eden önemli bir unsurdur. 

Could you introduce yourself? How 
long have you been working for PTT?

I was born in Konya in 1985. I completed 
my secondary school education in Kon-
ya. After I completed my B.A., I got my 
MBA at the University of Turkish Aero-
nautical Association of Ankara. I worked 
in private sector for couple of years and I 
started to work as a postman at Turkish 
Post (PTT), one of the Turkey's leading es-
tablishments. At many PTT offices, I wor-
ked as a postman for 8 years and as an 
officer for 4 years. I have been assigned 
as the manager in 2018 and I am still in 
charge of the Head of Human Resource 
Department.  I am married with two kids. 

What is the primary mission of your 
department in PTT? Could you tell us 
about your works? 

As the Head of Human Resource Depart-
ment, our primary mission is to contribute 
to the strengthening of our establishment 
that continues its services with the proud 
of its 180-year glory history and our staff 
that accomplished some incredible  thin-
gs, in a more efficient and effective way, 
by continuously developing and to deepen 
their place in the sector. In line with this vi-
sion, our department administrates career 
planning, performance assessment, rewar-
ding, health and security needs of our este-
emed staff and our newly recruited fellow 
workers, very carefully. The transfer and 
personnel affairs of our staff are also ad-
ministrated by our department with the 
sense of family unit that we especially care 
about in our organization.  

How do you feel about being member of 
180-year PTT Family? 

PTT is the place where I worked as a post-
man sometimes in the rain, sometimes in 
the snow and sometimes on extremely hot 
days at a young age. Therefore, it is more 
like a school or a house than a place where 
I earn my living.  It is a great honor for me 
to be a member of PTT and serve the pe-
ople in this distinguished organization with 
its 180-year glorious history, of our country 
that is home to the different beauties. 

When did you start your career at PTT? 
Could you tell us about your life story?

I was born in Bitlis in 1967. I graduated from 
the Department of Business Administra-
tion in Erciyes University. At PTT, where I 
started to work as an officer in 1991, I ser-
ved as chief, inspection board controller 
and manager. As of 2003, I was appointed 
as the Chief Officer of Bitlis PTT and that is 
how I started my senior management po-
sition in the provincial structure of the or-
ganization. I worked as the Chief Officer in 
Kocaeli, Istanbul Anatolian Side and Konya. 
I was appointed to the Head of Finance De-
partment and became the manager at the 
Central Organization of General Directorate 
at the beginning of 2020. As of July 2020, I 
continue to serve as Head of Business Plan-
ning and Installation Department at PTT. 

What is the primary task of your depart-
ment within PTT? Could you briefly tell 
us about your works? 

The web-based workplace planning system 
developed by our department determines 
the appropriate locations for PTT workplaces 
and PTTMatik and Smart Cargo Parcel Locker 
installations. Our department is responsible 
for rental of PTT workplaces and the equip-
ment, finalizing the renovation operations 
by determining the project, technical speci-
fications and costs related to the renovation 
operations to be carried out in the existing 
workplaces, and making the workplace ready 
for opening. It is also responsible for meeting 
the appropriations demands for the renova-
tion operations to be carried out in the PTT 
main offices and branches. At the same time, 
the operating performance of our workpla-
ces is periodically measured by our company, 
in the framework of cost-benefit analysis.

What does it mean for you to work at a 
well-established organization like PTT? 

With nearly two centuries history, PTT is the 
apple of our country. PTT has imprinted on 
the memories by breaking grounds in the 
fields of communication. It has been always 
a source of pride for me to be serving in such 
a well-established organization that touches 
the lives of our citizens.  As someone who has 
served at all levels of this well-established or-
ganization for a long time, I must say that it 
is pretty satisfactory both in terms of huma-
nitarian and duty awareness to serve people 
at the farthest place, in cooperation with my 
colleagues. 

Ali Yaz, Head Of 
Human Resource 
Department: 

Necati Yoldaş, Head 
of Business Planning 
and Installation 
Department

•
•
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MERSIN PTT 
BAŞMÜDÜRÜ DENIZ 
KAĞAN UYSAL

KIRŞEHIR PTT 
BAŞMÜDÜRÜ M. KANI 
GÜMÜŞOĞLU

“PTT AŞ’NİN 
BİR MENSUBU 
OLMAKTAN 
SON DERECE 
MUTLUYUM”

“PTT BENİM 
İÇİN BABA 
OCAĞIDIR”

“I’m Extremely Happy 
to be a Member of 
Turkish PTT”

“PTT Is My Family 
Home”

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne kadar 
süredir PTT’de görev yapıyorsunuz?

1975 Karabük doğumluyum. Konya Sel-
çuk Üniversitesi Harita Kadastro ve İk-
tisat bölümlerinden mezun oldum. 
1995’te Silifke Belediyesi’nde başlayan iş 
hayatıma, Sivil Savunma Genel Müdür-
lüğü’nde farklı birimlerde görev alarak 
devam ettim. 2000 yılında PTT’de göreve 
başladım. Sırasıyla Memur, Şef ve Müdür 
olarak görev yaptıktan sonra 2020 yılında 
Mersin PTT Başmüdürü olarak atandım.

PTT’nin şehrinizdeki çalışmalarından 
bahseder misiniz?

Mersin PTT Başmüdürlüğü olarak 18’i 
Müdürlük olmak üzere 101 noktada,  810 
personel, 81 ATM ve 237 araçla hizmet 
vermekteyiz. Geniş hinterlandı, serbest 
bölge ve limanıyla Türkiye’nin Lojistik 
üssü olan Mersinimizde, farklı hizmetlerle 
sektöre dâhil olunmasının getirisi, hatta 
devlet kuruluşu olmanın verdiği güç ve 
güven sayesinde domine edebileceğine 
olan inançla bir fizibilite raporu hazırla-
maktayız. PttAVM bünyesinde bulunan 
“Mersin Posta Pazarı” adlı mağazamızın 
satış adet ve gelirlerini bir önceki yıla göre 
artırarak, ilimizin tüm yöresel ve coğrafi 
işaretli ürünlerini bünyesinde toplayacak 
bir e-pazar yeri haline getirilmesini de 
planlamaktayız. 

PTT gibi köklü bir kurumda görev ya-
pıyor olmak sizin için ne ifade ediyor?

Kamu personelinin yıllardır yakındığı “Ne 
uzarız, ne kısalır” inancının aksine inovas-
yon, ar-ge, dijitalleşmeye verilen önem 
doğrultusunda yapılan çalışmalar, bu yön-
deki teşvik ve eğitimlerle Maslow’un tüm 
insanlıkça kabul gören “İhtiyaçlar Hiyerar-
şisi Teoremi” doğrultusunda hazırladığı pi-
ramidin diğer basamakları ile birlikte tepe 
noktasında bulunan “Kendini Gerçekleştir-
me”  ihtiyacımızı dahi karşılayan; ufkumu-
zu, vizyonumuzu, hedeflerimizi her daim 
açık ve büyük tutarak Sayın Cumhurbaş-
kanımızın 2023 hedefleri doğrultusunda 
büyük ve güçlü Türkiye’nin imarı ile sürdü-
rülebilir kalkınmanın bir parçası olmamıza 
vesile olan Şirketimiz PTT AŞ’nin mensubu 
olmaktan son derece mutluyum. 

Bize biraz kendinizde bahseder misi-
niz?

1960 Trabzon doğumluyum. Eskişehir 
İ.T.İ.A Kütahya Yönetim Bilimleri Fakül-
tesi’ni 1984 yılında bitirdim. Aynı yıl Ba-
lıkesir PTT Başmüdürlüğü’nde memur 
olarak göreve başladım. 1988’de Kütah-
ya Merkez Şefi, 1990’da Merkez Amiri, 
1992’de Merkez Müdürü, 1996’da da Kü-
tahya PTT Başmüdür Yardımcısı olarak 
görev yaptım. Sırasıyla Konya ve İzmir 
PTT Başmüdür Yardımcılığı’ndan sonra 
2013 yılında Adana'ya Başmüdür olarak 
atandım. 2017 yılından bu yana da bu 
görevi Kırşehir'de sürdürüyorum.

 PTT’nin şehrinizdeki çalışmaları neler-
dir? 

Kırşehir PTT Başmüdürlüğü 4 merkez, 
biri mobil 11 şube ve 14 acente olmak 
üzere toplam 29 iş yeri ve 111 çalışanı ile 
Kırşehirli vatandaşlarımıza hizmet ver-
mektedir. Önümüzdeki süreçte Kırşehir 
PTT Başmüdürlüğü çalışanları olarak, 
pandeminin getirdiği bu ortamda gişe 
ve dağıtım hizmet kalitemizi artırarak, 
güler yüzle müşteri memnuniyetini ön 
planda tutarak vatandaşlarımıza hizmet 
etmek en önemli görevimizdir. Ayrıca re-
kabet ettiğimiz sektörlerin de pazarlama 
ve satış faaliyetlerimiz doğrultusunda 
pazar payını artırarak, dağıtım kalitemi-
zi de el terminalleri ve diğer ekipmanları 
kullanarak gönderileri zamanında teslim 
etmek; ihbarlı ve iade gönderi oranını 
minimize etmek amacındayız. 

PTT’nin sizin yaşamınızdaki yerinden 
ve öneminden bahsetmeniz mümkün 
mü?

180 yıllık bir geçmişe sahip olan, Os-
manlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriye-
timize uzanan tarihiyle yaşayan en eski 
kurumlarımızdan birisi olan PTT benim 
için baba ocağıdır. Yıllarını PTT’ye ver-
miş bir baba ve annenin PTT’ci evlatları 
olarak, devredilen şan ve şerefle dolu bu 
bayrağı gururla taşımak en önemli nasi-
bimdir. Saygı, sevgi, fedakârlık, cefakârlık, 
vefakârlık kavramlarının tümünü taşıyan 
Şirketimizin gelecekte de ülkemizin en 
önemli kurumlarından birisi olarak yaşa-
ması en büyük dileğimdir.

Could you please introduce yourself? 
How long have you been working at 
Turkish Post (PTT)?

I was born in Karabük in 1975. I graduated 
from the Map Cadaster and Economics De-
partments of Konya Selçuk University. I start-
ed my career in Silifke Municipality in 1995 and 
continued working for different units in the 
General Directorate of Civil Defense. I started 
working for PTT in 2000. After I worked as an 
Officer, Chief and Director, respectively, and I 
was appointed as the Head Manager of Mersin 
PTT in 2020.

Could you tell us about PTT’s works in 
your city?

As the General Directorate of Mersin PTT, we 
are providing services at 101 points, of which 
18 are the Directorates, with 810 personnel, 81 
ATMs and 237 vehicles. We are preparing a fea-
sibility report in our Mersin, the logistic base 
of Turkey with its wide hinterland, free zone 
and port, with the belief that the advantages 
of being involved in the sector with different 
services and the strength and confidence of 
being a state institution can dominate. We are 
also planning to turn it into an e-marketplace 
that will include all local and geographically 
marked products of our city by increasing the 
sales and revenues of our store named “Mer-
sin Posta Pazarı” Within PttAVM compared to 
the previous year. 

What does it mean to you to work in an 
established institution like PTT?

Contrary to the belief that "We neither grow 
nor shorten”, which civil servants complained 
for years, I am extremely happy to be a mem-
ber of our company Turkish Post (PTT), which 
meets our need of “Self-Fulfillment”, which 
is at the top of the pyramid prepared by 
Maslow in line with his “Hierarchy of Needs 
Theory” accepted by all humanity, and which 
enables us to be a part of the development 
of bigger and stronger Turkey and its sus-
tainability in line with the 2023 goals of Our 
President by keeping our horizons, vision 
and goals wide at all times with the efforts 
made in line with the importance attached 
to innovation, research-development, and 
digitalization, encouragements and train-
ings in this regard.

Could you please introduce yourself? 

I was born in 1960 in Trabzon. I graduated 
from the department of Management Sci-
ences at Eskisehir Economics and Admin-
istrative Sciences Academy in Kütahya in 
1984. I started working as an officer in the 
Office of the General Director of Balıkesir, 
the same year. I served as Chief of the Main 
Office of Kütahya in 1988, as the Supervisor 
of the Main Office in 1990, as Director of the 
Main Office in 1992, and as Deputy Chief of 
Kütahya PTT in 1996.  After I worked as Dep-
uty Head Manager of Konya PTT and Izmir 
PTT respectively, I have been assigned to 
serve as Head Manager in Adana in 2013. I 
have been serving in the same position in 
Kırşehir since 2017.

What kind of services does PTT perform 
in your city?  

Office of the General Director of Kırşehir PTT 
provides services for citizens with its 29 of-
fices including 4 main offices, 11 branches 
(one is mobile), and 111 employees.  As em-
ployees of General Director of Kırşehir PTT, 
our primary mission is to serve our citizens 
by increasing quality of our counter and dis-
tribution services, and giving particular im-
portance to 'customer satisfaction', during 
the pandemic. Also, we aim to deliver ship-
ments on time and minimize the rate of no-
tice and returned packages, by using hand-
held mobile terminals and other equipment 
in our distribution process; increasing our 
market share in line with our marketing and 
sale operations. 

Could you tell us about the place and 
importance of PTT in your life?

PTT with its 180-year history is one of our 
oldest institutions dating from the Otto-
man Empire to our Republic, and it's kind 
of family home for me. As the son of a fa-
ther and mother who spent years working 
for PTT, carrying this transferred flag with 
pride is an important luck for me.  It is my 
greatest wish that our company, which 
owns all the concepts of respect, love, sacri-
fice, suffering, loyalty, will continue to serve 
people in the future as one of the most im-
portant institutions of our country.

Head Manager Of 
Mersin PTT Deniz 
Kağan Uysal

M. Kani Gumusoglu, 
Head Manager Of 
Kirsehir PTT

•

•



The Universe Of Words:
Dictonaries

KELİMELERİN EVRENİ:
SÖZLÜKLER

Sözlük, bir dilin kelime ve deyimlerinin anlamlarını sıralamaktan çok daha 
ötede; o dili konuşan toplumun tarihini, kültürünü ve değerlerini yansıtan zen-
gin bir hazinedir. Kelimelerden oluşan bir evrene benzetebileceğimiz sözlükler, 

dijital teknolojilerin gelişmesiyle çok farklı şekillerde karşımıza çıksa da esas 
misyonunu hiç yitirmedi: Dili korumak ve yaşatmak.

Dictionary is more than just a list of the meanings of words and phrases in a 
language, and is a rich treasure that reflects the history, culture and values of 
the society speaking that language. Dictionaries which we can simulate to a 
universe of words, have never lost their mission even though we see them in 

many different ways with the development of digital technologies. Preserving 
and sustaining the language.

•
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Sözlüğün yerli ve yabancı yazarlar tara-
fından yapılmış pek çok tanımı vardır. 
Sözlük, bir dilin kelime ve deyişlerini 
alfabetik olarak sıralayarak anlamlarını 
açıklayan ya da başka dildeki anlam-
larını tanımlayan bir kaynaktır. Ansik-
lopediden cepte taşınan ufak boylara 
kadar farklı amaç, kapsam ve içerikte 
hazırlanan sözlükler, ayrı bir bilimin ko-
nusu olacak ölçüde sistemleşmiş dilbi-
lim çalışmalarının ürünüdür.  

ILK SÖZLÜKLER

Tarihteki ilk sözlüğün nerede, ne zaman, 
kim tarafından yazıldığı kesin olarak bi-
linmese de M.Ö. 11. yüzyılda Bawetshi’nin 
hazırladığı, yaklaşık 40.000 kelimeden 
oluşan Çince eser, ilk yazılı sözlük kabul 
edilmektedir. Sümer ve Akat dillerinde 
de yapısı itibariyle sözlüğe benzeyen 
çivi yazısıyla yazılmış tabletler bulun-
maktadır. Miladî yılların başına rastlayan 
dönemde Grek ve Latin dillerinde bir 
takım sözcüklerin anlamlarını açıklayan 
ve “Falyarus Falakus” adı verilen küçük 
sözlüklerin varlığından söz edilir.

Asurlular çivi yazısının yerine harf sis-
temi kullanmaya başlayınca zorluklar 

yaşamış ve M.Ö. 628 – 622 yılları arasın-
da, terk ettikleri eski sembolik kelime-
leri toplayıp koruma altına almışlardır. 
İskenderiye Müzesi’nin kütüphanecisi 
Bizanslı Aristophanes’in de M.Ö. II. ve 
I. yüzyıllarda günümüzdeki tanımına 
benzer bir sözlük meydana getirdiği 
bilinir. Doğu coğrafyasında da sözlük 
geleneğinin temsilcileri sayılabilecek 
eserler kaleme alınmıştır. Bunların 
önemlileri; Farablı İsmail Gevherî tara-
fından kaleme alınan Sihâh ve Firûza-
bat tarafından kaleme alınan El Kâmu-
sü’l-Muhit adlı Arapça sözlüklerdir. 

TÜRKÇE SÖZLÜKLER

Türk dili ve kültürü için sözlük niteli-
ği taşıyan ilk önemli eser 11. yüzyılda 
Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme 
alınan Divân-ı Lügat-it Türk’tür. İçinde 
ansiklopedik sayılabilecek nitelikte bil-

There are many definitions for the con-
cept of dictionary made by local and 
foreign authors. Dictionary is a source 
which explains the meanings of words 
and phrases in a language in an alpha-
betical order and which defines their 
meanings in another language. Dictio-
naries, which are prepared with differ-
ent purposes, scope and content from 
encyclopedias to small-sized pocket 
dictionaries, is the product of linguis-
tic studies, but they are systematized 
enough to be a subject of a separate 
science. 

FIRST DICTIONARIES

Although it is not exactly known where, 
when and by whom the first dictionary 
was written, a Chinese piece consisting 
of 40.000 words which was prepared 
by Bawetshi in the 11th century B.C. is 
considered the first written dictionary. 
There are also tablets written with cu-
neiform script similar to dictionaries 
in Sumerian and Akkadian languages. 
It is also mentioned that there were 
small dictionaries named “Falyarus 
Falakus” that explain the meanings of 
some words in Greek and Latin in the 
beginning of the Christian era.

Assyrians had difficulties when they 
started using the vowel system instead 
of the cuneiform script, and they collect-
ed the old symbolic words they stopped 
using and took them under protec-
tion between 628 and 622 B.C. It is also 
known that the Byzantine Aristophanes, 
the librarian of the Alexandria Museum, 
produced a dictionary similar to its cur-
rent definition in the 1st and 2nd cen-
turies B.C. There are also pieces which 
can be representatives of the dictionary 
tradition in the Eastern geography. The 
most important ones of these are Ara-
bic dictionaries named Sihâh written 
by İsmail Gevheri from Farabia, and El 
Kamusü’l-Muhit written by Firuzabat. 

TURKISH DICTIONARIES

The first important piece regarded as 
a dictionary in Turkish language and 
culture is Divân-ı Lügat-it Türk written 
by Kaşgarlı Mahmut in the 11th century. 
The piece containing encyclopedic in-
formation was prepared to teach Turk-
ish to Arabs. The tanzimat reform era is 
quite important for dictionary studies 
for Turkish language. The first dictio-

There are tablets written with 
cuneiform script similar to 
dictionaries in Sumerian and 
Akkadian languages.

Sümer ve Akat dillerinde 
sözlüğe benzer çivi 
yazısıyla yazılmış tabletler 
bulunmaktadır.

•
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TABLET

SUMERIAN  
TIME  
TABLET
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Kaşgarlı Mahmut 
tarafından yazılan 
Divân-ı Lügat-it 
Türk, Türk dili ve 
kültüründe sözlük 
niteliği taşıyan ilk 
önemli eserdir.

Divân-ı Lügat-it Türk written 
by Kaşgarlı Mahmut is the 
first important pieces which 
is regarded as a dictionary in 
Turkish language and culture.
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giler bulunan eser, Araplara Türkçe öğ-
retmek üzere hazırlanmıştır. Türk Dili 
ile ilgili sözlük çalışmalarında Tanzimat 
Dönemi oldukça önemlidir. Türkçe-
den Türkçeye çeviri şeklinde yazılmış 
ilk sözlük, Mehmet Esat Efendi’nin 
yazmış olduğu Lehçetü'l-Lügat’tır. 
Sözlükte yaklaşık 3700 kadar sözcük 
bulunmaktadır. Bu dönemde James 
William Redhouse’un sözlük çalışma-
ları da sözlükçülüğümüze Batılı bakış 
açısı kazandırmıştır. Ahmed Vefik Pa-
şa’nın Lehce-i Osmanî ve Şemseddin 
Sami’nin Kâmus-ı Türkî adlı eserleri 
Batılı anlamda gerçekleşen ilk çalış-
malar arasındadır. 19. yüzyılda baskı 
tekniklerinin gelişmesiyle farklı sözlük 
türleri hazırlanır. 1928 yılına kadar eski 
alfabeyle basılmış 250 civarında Türkçe 
sözlük olduğu tespit edilmiştir.

SÖZLÜKLERIN DÖNÜŞÜMÜ

Dijitalleşmeyle birlikte sözlükler de 
çarpıcı bir değişim yaşamıştır. İnterne-
tin sunduğu imkânlar, sözlükleri basılı 
sayfalardan ekranlara taşımış ve yal-
nızca yazılı değil, sesli hale getirmiştir. 
1990’lı yıllardan itibaren gelişmeye baş-
layan elektronik sözlükler, Çevrim dışı 
ve çevrim içi olmak üzere iki başlıkta 
ele alınabilir.

nary which was written from Turkish to 
Turkish is the Lehçetü'l-Lügat written 
by Mehmet Esat Efendi. It has almost 
3700 words. The dictionary studies of 
James William Redhouse brought a 
western perspective to our lexicogra-
phy in this period. The pieces of Ahmed 
Vefik Pasha named Lehce-i Osmanî 
and Şemseddin Sami named Kâmus-ı 
Türkî are among the first works carried 
out in Western style. With the develop-
ment in printing technologies in the 
19th century, different types of dictio-
naries have been prepared. It has been 
determined that there are almost 250 
Turkish dictionaries published with 
the old alphabet until 1928.

TRANSFORMATION OF DICTIONARIES

Dictionaries also underwent a striking 
change with digitalization. The oppor-
tunities provided by the Internet trans-
ferred dictionaries from published 
pages to screens and also made them 
audible. Electronic dictionaries which 
started to develop in the 1990s, can be 
addressed under two headings as of-
fline and online.

Offline electronic dictionaries are dic-
tionaries stored or recorded in electron-
ic media. These are package dictionary 
programs that can be uploaded on 

Çevrim dışı elektronik sözlükler, elekt-
ronik ortamlarda depolanmış veya 
kayıt altına alınmış sözlüklerdir. Bun-
lar masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara 
yüklenen paket sözlük programları ve 
tablet bilgisayarlar ile akıllı cep tele-
fonlarına indirilebilen sözlük uygula-
malarıdır. Bu tip sözlükler 5 – 10 yıl gibi 
kısa sayılabilecek bir süre kullanılmış 
ve internetin yaygınlaşmasıyla öne-
mini yitirmiştir. Çevrim içi sözlükler ise 
günümüzde sözlükçülük alanında en 
çok başvurulan kaynak kabul edilebilir. 
Çevrim içi e-sözlüklerin, içerdiği bilgiler-
den ziyade kolay ve hızlı erişim sunması 
nedeniyle yaygınlaştığı söylenebilir. Bu 
sözlükler sadece kelime anlamı sun-
makla kalmaz; yaygın kullanımları, fark-
lı anlamları, mecaz ifadeleri ve cümle 
içi kullanım örneklerini de içerir. Hatta 
en son aramaları belleğine kaydeder ve 
kullanıcı için hatırlatmalar sunar.

Dijital sözlükler özellikle yabancı dil 
öğreniminde kullanıcı dostu pek çok 
uygulamaya sahiptir. Kelimelerin nasıl 
telaffuz edildiğini gösteren sesli özel-
likler içeren bu dijital sözlükler, keli-
meleri tanımlamada görsel öğelerden 
de yararlanır. Cep telefonlarımıza ve 
tabletlerimize kolayca yüklenebilen 
dijital sözlükler; dil öğrenen kişilere en 
sık kullanılan kelimeleri tanıtır ve çeşitli 
etkinliklerle kelime hafızasını geliştirir. 
Hatta dijital sözlükler günde birkaç kez 
kullanıcılara bildirim göndererek yeni 
kelimeler tanıtır ve dil öğrenimini eğ-
lenceli bir hale getirir.

ESKININ TADI BAŞKA

Artık her an cebimizdeki telefonla-
rı çıkarıp çok hızlı şekilde kelimelerin 
anlamlarına bakabiliyoruz. Simültane 
çeviri yapan uygulamalar sayesinde de 
sokakta karşılaştığımız bir yabancıy-
la iletişim kurmamız mümkün. Yakın 
gelecekte insanlara takılacak çiplerin 
duyduğu dili anında çevirebileceğin-
den bahsediliyor. Gelişen teknoloji 
bütün dünyayı dil bariyeri olmaksızın 
etkileşim kurmaya hazırlasa da sayfa-
lar arasında parmağımızı gezdirip yeni 
kelimeler aramanın tadı bir başka.

computers and laptops, and dictionary 
applications that can be uploaded on 
tablet computers and smart phones. 
This type of dictionaries were used for 
a short time like 5 to 10 years, and lost 
their importance with the generaliza-
tion of the Internet. On the other hand, 
online dictionaries are considered as 
the most commonly used sources in 
lexicography. It can be stated that on-
line e-dictionaries have become wide-
spread because they offer easy and 
fast access rather than the information 
they contain. These dictionaries not 
only provide the meanings of words 
but also contain common uses, differ-
ent meanings, figurative expressions, 
and example sentences. They also re-
cord the last search on their memory 
and provide reminders for the user.

Digital dictionaries have many us-
er-friendly applications for foreign lan-
guage education. These digital dictio-
naries, which have audio showing how 
the word is pronounced, use visual 
elements to define words. Digital dic-
tionaries, which can easily be uploaded 
in our phones and tablets, introduc-
es the most frequently used words to 
language learners and improves their 
vocabulary memory with various activ-
ities. Digital dictionaries even send no-
tifications to users couple of times in a 
day and introduces new words to them 
and make language learning fun.

THE OLD FEELS DIFFERENT

We can look up the meaning of the 
words very quickly just by taking out 
our phones from our pockets now. 
It is possible to communicate with a 
stranger you encounter on the street 
through applications providing si-
multaneous interpretation. It is noted 
that chips to be installed in people in 
the near future will be able to instant-
ly interpret the language they hear. 
Although the developing technology 
prepares the world to interact without 
the language barrier, it feels different 
to look up new words by moving your 
finger between pages.

Dijital sözlükler 
özellikle yabancı 
dil öğreniminde 
kullanıcı dostu pek 
çok uygulamaya 
sahiptir.

Digital dictionaries have many 
user-friendly applications for 
foreign language education.

The Turkish Language Institute 
(TDK) founded by Mustafa 
Kemal Atatürk in 1932 has 
completed major studies on the 
simplification and improvement 
of Turkish language. TDK being 
among the institutions to which 
Atatürk left his legacy still 
pioneers the studies on the 
Turkish language and maintains 
its reputation.

1932 yılında Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından kurulan 
Türk Dil Kurumu (TDK), Türk 
dilinin sadeleştirilmesi ve 
geliştirilmesi adına büyük 
çalışmalara imza atmıştır. 
Atatürk’ün mirasını bıraktığı 
kurumlar arasında yer alan 
TDK, günümüzde de Türk dili 
üzerine yapılan çalışmalara 
öncülük etmekte ve 
saygınlığını korumaktadır.

•
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HUNDREDS OF LANGUAGES 

ARE TOGETHER: 

PAPUA NEW GUINEA

YÜZLERCE DİL BİR ARADA:
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Farklı dillerin konuşulduğu, kültürlerin bir arada ya-
şadığı birçok ülke duymuşsunuzdur. Peki hiç 860 ye-
rel dilin konuşulduğu bir ülke duydunuz mu? Bu ay, 
rotamızı Asya Pasifik Bölgesi’ne çeviriyor; çok dilli 
yapısı, yerel kabileleri ve doğal güzellikleriyle ünlü 
Papua Yeni Gine’ye uzanıyoruz.

You have heard of many countries where different languages 
are spoken and cultures live together. But have you heard 
of a country where 860 local languages are spoken? This 
month, we turn our route to Asia Pacific Region and go to 
Papua New Guinea, which is known for its multilingual 
structure, local tribes and natural beauties.

Asya Pasifik Bölgesi’nde, Avustralya’nın 
kuzeyinde yer alan Papua Yeni Gine, 
Endonezya’ya bağlı Papua ile sınırı bu-
lunan bir ada ülkesi. Yaklaşık 9 milyon 
insanın yaşadığı ülkede nüfusun %82’si 
kırsal bölgelerde, ilkel kabileler şeklin-
de yaşamlarını sürdürüyor. Ülkenin en 
önemli özelliği ise çok dilli yapısı. Coğra-
fi özellikleri ve kabile yaşamı nedeniyle 
Papua Yeni Gine’de 860’a yakın yerel dil 
konuşuluyor. Resmî dilin İngilizce oldu-
ğu ülkede halkın yalnızca %1’lik kesimi 
İngilizce biliyor. İngilizceden türeyen 
“Tok Pisin” dili ise halk arasında yaygın 
dillerin başında geliyor. Aynı bölgede 
yaşayan insanlar birbirini anlayıp ileti-
şim kurabiliyorken, birbirinden uzakta 
yaşayan ve etkileşimi kısıtlı gruplar ara-
sında iletişim kurmak oldukça zor. 

Located in the North of the Australia in 
Asia Pacific Region, Papua New Guin-
ea is an island country in border with 
Papua which is affiliated to Indonesia. 
Approximately 9 million people live in 
the country and 82% of them live in 
rural regions as primitive tribes. The 
most important feature of the coun-
try is its multilingual structure. Almost 
860 languages are spoken in Papua 
New Guinea due to its geographical 
features and tribal life style. Only 1% 
of the public knows English, which is 
the official language of the country. 
The language of “Tok Pisin” which was 
derived from English is the most com-
monly spoken language among the 
public. While people who live in the 
same region can understand each oth-
er and communicate, it is quite difficult 
for groups, who live distant and have 
limited interactions, to communicate. 

PAPUA YENI 
GINE YEREL 
KABILE EVLERI

PAPUA NEW 
GUINEA LOCAL 
TRIBAL HOUSES

Kabile yaşamının 
devam ettiği Papua 
Yeni Gine’de yaklaşık 
860 farklı yerel dil 
konuşuluyor.

Nearly 860 languages are 
spoken in Papua New Guinea 
where tribal live is maintained.
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BAMBAŞKA HAYATLAR: KABILELER

Papua Yeni Gine’de yerli nüfus 3 ayrı 
bölgede yoğunlaşmış durumda. Gü-
ney ve iç kısımlarda Papuanlar, kuzey 
ve doğuda Melanezyalılar, batıda ise 
Pigmeler yaşamlarını sürdürüyor. Folk-
lorik danslar ve kıyafetler, dinî ritüel ve 
festivaller, ülkede yaşayan kabilelerin 
renkli yaşamını yansıtıyor. Şehir haya-
tından uzakta yaşayan kabileler hem 
kültürlerini hem de dillerini otantik 
haliyle korumayı başarabilmiş. Yerli 
halkın özellikle kıyafetlerindeki renkli 
detaylar dikkat çekiyor. Başlıklarındaki 
tüyler, renkli küpeler ve kolyeler ile yüz-
lerine sürdükleri boyalar ise kimlikleri-
nin önemli bir parçası.  

ONE-OF-A-KIND LIVES: TRIBES

Indigenous population in Papua New 
Guinea is condensed on three separate 
regions. Papuans live in the South and 
inlands, Malaysians live in the North 
and East while Pygmies live in the 
West. Folkloric dances and clothes, re-
ligious rituals and festivals reflect the 
colorful live of the tribes in the coun-
try. Tribes living away from the city life 
have been able to preserve both their 
culture and languages in their au-
thentic forms. The colorful details on 
the clothes of the indigenous people 
are interesting. The feathers on their 
heads, colorful earrings and pendants 
and paints they put on their faces are 
an important part of their identity. 

Papua Yeni Gine’nin 
vahşi doğasında 
zehirli olduğu bilinen 
kuş türü “Hooded 
Pitohui” gibi pek çok 
ilginç kuş türü yaşıyor.

Many interesting bird species 
such as “Hooded Pitohui” 
which is known to be toxic are 
living in the wild nature of 
Papua New Guinea.

Coğrafyasının %70’lik 
kısmında tropikal ormanların 
bulunduğu Papua Yeni 
Gine; yalçın dağları, doğa 
parkları, nehirleri ve mercan 
resifleriyle adeta cennetten 
bir köşe gibi. Kokoda Yürüyüş 
Yolu ise ziyaretçilerine eşsiz 
manzaralar sunuyor.

Papua New Guinea, which has forests in 70% 
of its geography, is like a place from heaven 
with its craggy mountains, nature parks, 
rivers and coral reefs. Kokoda Hiking Trail 
offers unique sceneries to its visitors.

PAPUA YENI 
GINE BALIK 
AVINDA BIR 
KABILE

A TRIBAL AT 
THE PAPUA NEW 
GUINEA FISH 
HUNT

TAVURVUR 
VOLKANIK DAĞI

TAVURVUR 
VOLCANO PAPUA 
NEW GUINEA

YERLEŞIM VE NÜFUS DAĞILIMI

Ülkenin kuzeyinde tarım alanları, tam 
ortasında orman ve dağların yoğunlaş-
tığı “Momase” bölgesi, güneyinde ise 
modern yaşamın görüldüğü kent mer-
kezleri bulunuyor. Ülkenin bir diğer 
bölümünü ise Bismarck Takımadaları 
oluşturuyor. Tropikal iklimin yaşandığı 
adalarda birçok aktif volkan mevcut. 
Deprem kuşağındaki ülke, büyük fay 
hatlarının da üzerinde bulunuyor.

DISTRIBUTION OF SETTLEMENT 
AND POPULATION

There are cultivated areas in the North 
of the country, the “Momase” region 
in the middle of the country where 
forests and mountains are dense, 
and city centers where the modern 
life can be observed in the South of 
the country. Bismarck archipelagos 
also constitute another region of the 
country. There are many active volca-
noes in the islands with tropical cli-
mate. The earthquake-prone country 
is located on a major fault line.

Deprem kuşağında 
yer alan ülkede çok 
sayıda aktif volkan 
bulunuyor. 

There are numerous 
volcanoes in the earthquake-
prone country. 

Tribes with no connection to 
city life in Papua New Guinea 
have been able to preserve their 
culture and languages in their 
authentic forms.

Papua Yeni Gine’de şehir hayatıyla 
bağları bulunmayan kabileler, 
kültürlerini ve dillerini otantik 
haliyle korumayı başarabilmiş.

•

The transportation infrastructure 
and lodging services are 
insufficient in Papua New 
Guinea, which has many natural 
beauties. It is possible to 
encounter adventurous tourists 
and nature-lovers in the country, 
where mass tourism has not 
been developed due to these 
reasons.

Birbirinden zengin doğal 
güzelliklere sahip Papua Yeni 
Gine’de ulaşım altyapısı ve 
otelcilik hizmetleri yetersiz. 
Bu nedenle kitlesel turizmin 
gelişmediği ülkede maceracı 
turistlere ve doğa tutkunlarına 
rastlamak mümkün.

•

KOKODA 
YÜRÜYÜŞ 
YOLU

KOKODA 
HIKING TRAIL



72 73ARALIK / DECEMBER

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

Ekvator’un hemen güneyinde bu-
lunan Papua Yeni Gine’de yılda iki 
mevsim yaşanıyor. Yaz döneminde 
oldukça yoğun yağış alan ülkede 
hava genel olarak nemli. 

There are two seasons in Papua 
New Guinea located in the South of 
the equator. The weather is most-
ly damp in the country which re-
ceives heavy rain during summer. 

The Kokoda Hiking Trail can be pre-
ferred to go on a walk in Papua New 
Guinea, which mesmerizes the visitors 
with its magnificent nature. The route, 
which proceeds on a single line of 96 
kilometers, is a good option to explore 
the nature of Papua New Guinea. 

You can stop by the National Museum 
and Art Gallery to look closely to the 
history and cultural history of Papua 
New Guinea. The museum is in the 
capital city Port Moresby and displays 
tribal objects and sculptures. 

Papua Yeni Gine’de ilginç meyveler de-
nemenizde fayda var. Aynı zamanda zen-
gin deniz mahsulleri de tüketilebilirsiniz.

You must try interesting fruits in Pap-
ua New Guinea. You can also eat nu-
merous seafoods.

TRAVEL TIPS

SEYAHAT IPUÇLARI Muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini bü-
yüleyen Papua Yeni Gine’de doğa yü-
rüyüşü yapmak için Kokoda Yürüyüş 
Yolu tercih edilebilir. 96 kilometrelik 
tek hat üzerinde ilerleyen rota, Papua 
Yeni Gine’nin doğasını keşfetmek için 
güzel bir seçenek. 

Papua Yeni Gine’nin tarihine ve kültü-
rel geçmişine yakından bakmak için 
Ulusal Müze ve Sanat Galerisi’ne uğra-
yabilirsiniz. Kabilelere özgü eşyaların ve 
heykellerin sergilendiği müze, başkent 
Port Moresby’de bulunuyor. 

KOKODA 
YÜRÜYÜŞ 
YOLU

KOKODA 
HIKING TRAIL

PAPUA YENI 
GINE BALIK 
AVLAYAN 
ÇOCUK

PAPUA NEW 
GUINEA FISH 
HUNTER BOY

ULUSAL 
MÜZE VE 
SANAT 
GALERISI

PAPUA NEW 
GUINEA 
NATIONAL 
MUSEUM & ART 
GALLERY

PALMIYE 
MEYVESI

PALM FRUIT 
ON THE PALM 
TREE

PAPUA YENI 
GINE YAĞMUR 
ORMANLARI

PAPUA NEW 
GUINEA RAIN 
FORESTS
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Pigeons Of The Net Are Fluttering 
Towards The Top

FİLENİN GÜVERCİNLERİ 
ZİRVEYE KANAT ÇIRPIYOR

180 yıllık tarihi boyunca sporun ve sporcunun yanında olan PTT 
Ailesi, kadın voleybol takımıyla da Sultanlar Ligi’nde büyük ba-
şarılara imza atıyor. PTT Spor Kadın Voleybol Takımı Başantre-
nörü Mehmet Bedestenlioğlu’yla takımın hedeflerini ve Türk vo-

leybolunu konu alan keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

The PTT Family has been standing by sports and athletes in its 
180-years long history and is achieving great success in the Sultans’ 
League with its women’s volleyball team. We had a pleasant talk with 
the Head Coach of PTT Sports Women’s Volleyball Team Mehmet 

Bedestenlioğlu about the goals of the team and Turkish volleyball. 

•

Şeyma Acıgöz

Spor / Sport Spor / Sport
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PTT Spor Kadın Voleybol Takımı’nı Sul-
tanlar Ligi’nde kalıcı hale getirmeyi ve 
Avrupa kupalarına taşımayı hedefleyen 
Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu, 
altyapıdan yetişen genç yeteneklere de 
oldukça önem veriyor.

The Head Coach Mehmet Bedestenlioğ-
lu aims to make the PTT Sports Women’s 
Volleyball Team permanent in the Sultan’s 
League and bring them to European cups, 
and he is also paying attention to young 
talents coming through the youth setup.

Profesyonel spor geçmişinizden bah-
seder misiniz?

1969’da ilk voleybol lisansı ile Samsun 
Atatürk Ortaokulunda voleybola baş-
ladım. Samsun DSİ, Ankara DSİ, Es-
kişehir DSİ ve Emlak Kredi Bankası 
takımlarında oynadım. 1982 yılında An-
kara DSİ kadın takımında antrenörlü-
ğe başladım. Emlak Kredi, Galatasaray, 
Eczacıbaşı, Vakıfbank Güneş Sigorta, 
Sarıyer Belediyesi, Beylikdüzü Voley-
bol İhtisas ve PTT Spor takımlarında 
antrenörlük yaptım. Çalıştırdığım ta-
kımlarda birçok başarı kazandık. Milli 
Takımlara onlarca oyuncu yetiştirdim. 
Voleybol Antrenörler Derneği Başkan-
lığı yaptım. Uzun yıllar Milli takımlarda 
A Kadın Milli Takım ve Alt yapı Milli ta-
kımları koordinatörlüğü görevlerinde 
bulundum.

Could you tell us about your profes-
sional sports background? 

I started playing volleyball with my first 
volleyball license in Samsun Atatürk 
Middle School in 1969. I played in Sam-
sun DSI, Ankara DSI, Eskişehir DSI, and 
Emlak Credit Bank teams. I started 
coaching for Ankara DSI women’s vol-
leyball team in 1982. I coached Emlak 
Credit, Galatasaray, Eczacıbaşı, Vakıf-
bank Güneş Sigorta, Sarıyer Municipal-
ity, Beylikdüzü Volleyball Expertise, and 
PTT Sports teams. We achieved much 
success with the teams I coached. 
I raised tens of players for National 
Teams. I was the President of the Vol-
leyball Coaches Association. I worked 
as the coordinator of A Women’s Na-
tional Team and Youth team Nation-
al teams in National teams for a long 
time.

1998 yılından itibaren 18 yıl voleybol Fe-
derasyonunda başta Eğitim Kurulu ol-
mak üzere birçok kurulda görev aldım. 
Tüm kademelerin antrenör eğitimle-
rinde kurs hocalığı yaptım ve birçok 
eğitim semineri verdim. Antrenör ka-
demeleri kurs eğitim içerikleri ile 6-14 
yaş voleybolcu eğitimi kitaplarını yazan 
komisyonda yer aldım. Evli ve iki çocuk 
babasıyım. Hâlen PTT Spor kulübünde 
başantrenörlük görevini yürütmekte 
ve Tüm Voleybol Antrenörleri Federas-
yonunda Eğitim Kurulu Başkanlığını 
yapmaktayım

Voleybola ilginiz nasıl başladı?

60’lı yılların başında Tokat’ta hemen 
her sokakta ip gerilerek voleybol oyna-
nırdı. Ben oturduğumuz evin camın-
dan imam hatip lisesinin bahçesinde 
oynanan voleybol maçlarını izlerdim. 
1965 yılında ilkokul arkadaşım rahmetli 
Enver’in babası, milli voleybolcu Ömer 
Kuntay’ın Tokat Topçam Spor’un voley-
bol maçına beni götürmesiyle ilk resmi 
maçımı seyrettim. Daha sonra baba-
mın tayini nedeniyle Samsun’a yerleş-
tik. Samsun’da babamın görev yaptığı 
DSİ’nin takımı Samsun DSİ Spor ve 
okul takımları, voleybol oyunculuğu-
mun başlangıcı oldu.

PTT voleybol alanında kısa sürede 
çok iyi bir noktaya geldi. Özellikle 
PTT’nin kadın voleybol takımı Sul-
tanlar Ligi’nde iyi sonuçlar alıyor. Ta-
kımın gündemi ve gelecek hedefle-
rinden bahseder misiniz?

A takımımızın gündeminde pandemi 
nedeni ile sıkıntılarla dolu bu sezonu 
olabilecek en üst noktada tamamla-
mak var. Asıl amacımız ise Sultanlar 
Ligi’nde kalıcı olmak ve ilerleyen yıllar-
da ülkemizi Avrupa kupalarında tem-
sil edebilmek. PTT Spor Kulübü olarak 
gençlere büyük önem veriyoruz. Altya-
pının A takımı beslemesi ve ileriki yıllar-
da kendi yetiştirdiğimiz oyuncular ile 
bu platformda yer almak en önemli he-
deflerimiz arasında. Pandemi altyapıla-
rın çalışma şartlarını olumsuz etkilese 

I took charge of many boards, in par-
ticular, the Educational Board of Vol-
leyball Federation for 18 years as of 
1998. I was the course trainer of coach 
education at all levels and gave many 
educational seminars. I took part in 
the commission that wrote education-
al content of coach education at all 
levels and the training manual for 6-14 
years old volleyball players. I am mar-
ried with two children. I am still carry-
ing out the duty of the head coach of 
PTT Sports and I am also the President 
of the Educational Committee of the 
Volleyball Coaches Federation.

How has your interest in volleyball 
started?

People played volleyball by hanging a 
rope in every street in Tokat at the be-
ginning of the 60s. I used to watch the 
volleyball matches played in the school-
yard of the imam hatip high school 
from the window of our apartment. I 
watched my first official match as my 
late primary school friend Enver’s fa-
ther Ömer Kuntay, a national volleyball 
player, took me to the volleyball match 
of Tokat Topçam Sport in 1965. Then, 
we moved to Samsun as my father was 
appointed there. Samsun DSI Sport 
team of DSI, where my father worked, 
and school teams became the starting 
point of my career as a volleyball player.

PTT came to a very good place in 
volleyball in a short time. Especial-
ly PTT’s women’s volleyball team is 
getting good results in the Sultan’s 
League. Could you tell us about the 
team’s agenda and future goals?

The agenda of our A team is to com-
plete this season filled with distress 
due to the pandemic at the highest 
possible place. Our main goal is to be 
permanent in the Sultans’ League and 
to represent our country in European 
cups in the following years. As the PTT 
Sports Club, we pay great attention to 
youngsters. It is one of our most im-
portant goals to feed the A team and to 
be in this platform with the players we 
raised in the following years. Although 
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“Asıl amacımız 
Sultanlar Ligi’nde 
kalıcı olmak ve 
ilerleyen yıllarda 
ülkemizi Avrupa 
kupalarında temsil 
edebilmek.”

“Our main goal is to be 
permanent in the Sultans’ 
League and to represent our 
country in European cups in the 
following years.”

Volleyball makes people 
gain courage and self-
confidence as well as 
improving teamwork and 
quick decision-making 
skills.

Voleybol kişiye cesaret 
ve özgüven kazandırırken 
ekip çalışması ve hızlı karar 
verme yeteneklerini de 
geliştiriyor.

•

Spor / SportSpor / Sport
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de biz tüm olanaklarımızı gençlerimizin 
en sağlıklı şekilde antrenmanlarına de-
vam edebilmesi için zorluyoruz. Hâliha-
zırda A takım kadromuzda altyapıdan 
çıkan 3 oyuncumuz var. Ayrıca hafta 
içinde bazı altyapı antrenmanları bizzat 
benim tarafımdan yaptırılmakta. Yine 
bazı A takım teknik antrenmanlarına 
da altyapımızdan katılan oyuncularımız 
var. Genç takımımız 2. Ligde mücadele 
ederek tecrübe kazanmakta. Pandemi 
sonrasında hem ilimizde hem de Tür-
kiye çapında daha yaygın bir altyapı 
oluşturmayı planlıyoruz. Aynı zamanda 
bir sosyal sorumluluk projesi olarak da 
gördüğümüz bu çalışmayı özellikle Yö-
netim Kurulumuz da çok önemsemek-
te ve desteklemektedir.

Türkiye’de voleybola ilgi nasıl? Voley-
bolun diğer spor dallarıyla kıyasladığı-
mızda insan sağlığına faydaları nedir?

Ülkemizde voleybola olan ilgi sevindiri-
ci derecede yüksek. Medyada hâlâ bek-
lenen yeri alamasak da özellikle kadın 
voleybolunun milli takımlar ve kulüp-
ler düzeyinde elde ettiği başarılar ilgiyi 
üst düzeye taşıyor. Voleybol oynama-
yı, izlemeyi her zaman tavsiye ederim. 
Son derece eğlenceli bir grup aktivi-
tesidir. Sporun faydaları saymakla bit-
miyor. Voleybol diğer spor branşlarının 
sağladığı fiziksel gelişimi sağlamakla 
birlikte, vücudun esneklik kazanması-
na diğer spor branşlarından daha fazla 
yardımcı oluyor. Vücut vücuda tema-
sın olmaması nedeniyle takım spor-
ları içerisinde sakatlık riskinin daha az 
olduğu bir spor dalıdır. Voleybol temel 
tekniklerinin öğrenilmesi biraz zor olsa 
da algılama, çabuk düşünüp hızlı karar 
verebilme ve reaksiyon gösterme açı-
sından insanı çok geliştiriyor. Cesaret, 
özgüven, ekip çalışmasını bilmek ve 
sorumluluk alıp görev paylaşımı yapa-
bilmek voleybolun kazandırdığı özel-
liklerdir. Günümüzde birçok holdingin 
insan kaynakları işe alım sürecinde bu 
noktaları ön planda tutuyor ve görüş-
melerde takım sporu yapılıp yapılma-
dığı soruluyor.

Ülkemizdeki voleybol tesislerinin alt-
yapısını dünya ile kıyasladığımızda 
hangi noktadayız?

Voleybol tesisi dediğimizde Federasyo-
numuzun imkânları ve tesisleri dünya-
nın birçok ülkesinden iyi noktada. An-
cak kulüplerin altyapı imkanları için ne 
yazık ki aynısını söyleyemiyorum. Türki-
ye genelinde altyapı sporcularının ant-
renman yapacak salon ve saat bulmak-
ta zorlandığını söyleyebilirim. Özellikle 
ortaokul yaşlarında gelişen biyomotor 
yetilerin eğitmen ve tesis eksiklikleri 
nedeniyle geliştirilememesi üzücüdür.

Dünya genelinde yaşadığımız pan-
demi süreci voleybolu nasıl etkiledi? 
Liglerin ertelenmesi, maçların seyir-
cisiz oynanması gibi durumlar moti-
vasyonunuzu düşürdü mü?

Herkes gibi içinde bulunduğumuz du-
rum bizi de olumsuz etkiledi. Yaşadı-
ğımız olağanüstü süreci en iyi şekilde 
yönetmek için Yönetim Kurulumuzun 
da desteği ve onayıyla çözümler üre-
tiyoruz. Daha önceki yıla göre daha az 
bir bütçe ile daha genç, daha yüksek 
ve umut vadeden bir takım oluşturdu-
ğumuzu düşünüyorum. Sezonu eski 
yıllara göre daha erken açarak pande-
mi sürecinin başladığı Mart ayından 
beri antrenman yapmayan oyuncula-
rımızın fiziksel eksikliklerini gidermeyi 
amaçladık. Ligdeki takım sayısının 16’ya 
çıkarılması ve müsabakaların lig usulü 
yapılması üç günde bir maç oynanma-
sına neden oldu. Bütün bunlar pande-
minin bize yaşattığı zorluklar. Ancak 
büyük PTT Ailesinin desteği ve sporcu-
larımızın sorumlu hareket etmesi saye-
sinde hedeflerimizden sapmadık. Tüm 
zorluklara rağmen filenin güvercinleri 
olarak başarıya kanat çırpıyoruz. Sporu 
ve sporcuyu her zaman destekleyen ve 
sürekli yanımızda olduğunu hissettiren 
PTT Ailesine hem kendi adıma hem de 
sporcu arkadaşlarım adına teşekkür 
ederim. Bu köklü Aileyi tarihi önemi ve 
büyüklüğüne yakışan başarılarla buluş-
turmak için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.

Where are we when we compare the 
infrastructure of the volleyball facili-
ties in our country with the worlds?

The possibilities and facilities of our 
Federation are in a better position than 
those in many countries. Unfortunately, 
I cannot say the same for the youth set-
up possibilities of clubs. I can say that 
youth setup players experience difficul-
ties finding saloons and time for train-
ing in Turkey. It is a pity that biomotor 
skills that develop especially in the mid-
dle school age cannot be improved due 
to the lack of instructors and facilities.

How the world-wide pandemic af-
fected volleyball? Were the post-
ponement of leagues and matches 
played without spectators affected 
your motivation?

This situation negatively affected us like 
everyone else. We are creating solutions 
to manage this extraordinary period we 
are experiencing in the most effective 
way with the support and approval of 
our Executive Board. I think that we 
formed a younger and more promising 
team with a lower budget compared to 
the previous year. We aimed to remedy 
the physical deficiencies of our players 
who were unable to train since March 
due to the pandemic by starting the 
season earlier this year. The fact that the 
number of teams in the league was in-
creased to 16 and matches were played 
in the league manner led to playing one 
match in three days. These are all the 
difficulties we experienced due to the 
pandemic. However, we did not go off 
track thanks to the support of the great 
PTT Family and the responsible behav-
iors of our athletes. We are fluttering 
towards success as the pigeons of the 
net against all difficulties. I would like 
to show my athlete friends’ gratitude 
to PTT Family for supporting sports and 
athletes and standing by our sides all 
the time. We will keep working with all 
our strength to bring success to this es-
tablished Family suitable for its histori-
cal importance and greatness.
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the working conditions of the youth 
team were negatively affected by the 
pandemic, we are making everything 
we can so that our young players con-
tinue their training in the most healthy 
way. We have currently three players 
who came through the youth setup in 
the A team line-up. Also, some setup 
training is coached by me on week-
days. We have also some players from 
the setup joining in the A team tech-
nical training. Our young team is gain-
ing experience by playing in the 2nd 
League. We plan to form a more com-
mon setup both in our city and Tur-
key after the pandemic. Our Executive 
Board is paying attention and support-
ing this project which we regard as a 
civil society initiative.    

How is people’s interest in volleyball 
in Turkey? What are the benefits of 
Volleyball on human health com-
pared to other sports branches?

People in our country are quite inter-
ested in volleyball. Although we ha-
ven’t still appeared in the media as 
much as expected, the achievements 
of women’s volleyball at the level of 
national teams and clubs upraise the 
interest. I always suggest playing vol-
leyball instead of watching. It is quite 
an entertaining group activity. The 
benefits of sports are countless. In ad-
dition to providing physical develop-
ment enabled by other sports branch-
es, volleyball helps the human body to 
gain more flexibility than other sports 
branches. It is a sports branch where 
the risk of injury is lower among team 
sports due to the absence of personal 
contact. Although it is a little difficult 
to learn the main techniques of vol-
leyball, it improves people in terms of 
perception, quick thinking, and deci-
sion-making, and reacting. Knowing 
courage, self-confidence, and team-
work, taking responsibility and task 
sharing are the characteristics ac-
quired by volleyball. In today’s world, 
many human resources departments 
of holdings prioritize these points and 
ask applicants whether they played a 
team sport in interviews.

Tecrübeli teknik adam, 
altyapıdan yetişen 
genç yeteneklerle 
oyuncu kadrosunu 
geliştirmeye çalışıyor.

The experienced coach is trying 
to make a team line-up with 
young talents coming through 
the young setup.

Spor / SportSpor / Sport

Sporu ve sporcuyu her 
zaman destekleyen 
ve sürekli yanımızda 
olduğunu hissettiren 
PTT Ailesine hem 
kendi adıma hem de 
sporcu arkadaşlarım 
adına teşekkür 
ederim.

I would like to show 
my athlete friends’ 
gratitude to PTT Family 
for supporting sports and 
athletes and standing by 
our sides all the time. 



80 81ARALIK / DECEMBER

Portre / Portrait Portre / Portrait

The Inventor 
of the Song 

Hacı Arif Bey

ŞARKININ MUCİDİ
HACI ARİF BEY

Bazen sözlerini anlamadığımız bir şarkı tüm hislerimize tercüman olur; se-
vincimizi, kederimizi anlatmaya yeter. Müziğin evrensel dilini kullanıp unu-
tulmaz şarkılara imza atan bestekârlarımız sayfalar dolusu sözü birkaç nota-
ya sığdırıp kalpten kalbe uzanan yolları bağlar. Bu bestekârlarımız arasında 
Hacı Arif Bey’in çok özel bir yeri vardır. Türk müziğinde şarkı formunun mu-
cidi kabul edilen bu musiki dehası, ölümünden yıllar sonra bile eserlerinde 

yaşamaya ve bizimle konuşmaya devam ediyor…

Sometimes even if we do not understand the lyrics in a song, it reflects all of our 
feelings; the song itself could be enough to express our joy or pain. Our valuable 
composers connects the bonds between the hearts by fitting the pages of lyrics into 
a few notes by using the universal language of music and creating unforgettable 
songs. We have a very special place for Haci Arif Bey among our composers. The 
genius of the music accepted as the inventor of the song form in Turkish music 

continues to be alive and talk to us with his lyrics after many years of his death.

•

Dilruba Yayla

Olmaz ilaç sine-i sad pareme

Çare bulunmaz bilirim yareme

(Güfte: Namık Kemal, Beste: Hacı Arif Bey)

There is no cure for my tattered chest

I know that there is no remedy to my wound

(Lyrics: Namık Kemal, Composition: Hacı Arif Bey)
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Hacı Arif Bey, 1831 yılında İstanbul 
Eyüp’te dünyaya gelir. Beş yaşında sıb-
yan mektebine başlar. Sesinin güzelli-
ği erken yaşta keşfedilir ve mektebin 
“ilahici başı” olur. Zekai Dede ve Eyyu-
bi Mehmed Bey’den musiki dersleri 
almaya başlar. Onlar sayesinde Ham-
mâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin öğ-
rencisi olur ve 13 yaşında Mızıka-yı Hü-
mayun’un Türk Musikisi kısmına girer. 
Yaşıtlarının henüz çocuk meşgaleleri 
ile hemhal olduğu çağlarda kendisi bir 
de Bâb-ı Seraskeri Kaleminde kâtiplik 
görevini yürütür.

Hacı Arif Bey’in musiki alanındaki ye-
teneği dilden dile dolaşır ve Osmanlı 

Sarayı’na kadar ulaşır. Devrin padişahı 
Sultan Abdülmecid tarafından sevi-
len ve çokça iltifat gören Hacı Arif Bey; 
daha sonra tahta çıkan Sultan Abdüla-
ziz ve II. Abdülhamit’in de ilgisine maz-
har olmuş; Osmanlı sarayında çeşitli 
vazifeler ve payeler almıştır.

ÇIĞIR AÇTI

Geçmişten günümüze Türk Musikisi-
nin en sevilen ve en çok şarkı beste-
lenen makamlarından biri olan Kür-
dilihicazkâr makamını terkip eden 
bestekar, Müsemmen usulünün de 
mucididir. Onu başlı başına bir ekole 
dönüştürense Türk musıkisinde şarkı 
formunu olgunlaştırarak günümüzde-
ki haline getirmesidir.

Kendisinden önce III. Selim, 
Hamâmîzâde İsmâil Dede, Şâkir Ağa 
gibi bestekârlar da şarkı bestelemişse 
de Hacı Arif Bey adeta bu alanda çığır 
açmış, şarkı öğelerini; aranağme, ze-
min, nakarat, meyan şeklinde formüle 
ederek kendi içinde bütünlüğü olan 
kompozisyonlara dönüştürmüştür. 
Hacı Arif Bey’in bestelediği şarkılar ri-
tim çeşitliliği, melodi zenginliği, ma-
kam geçkileri ve sözel ifade zenginli-
ğiyle çok sevilmiş; günümüze kadar 
popülerliğini korumuştur.

BIR EKOLE DÖNÜŞTÜ

19. yüzyılın en saygın bestekârı kabul 
edilen Hacı Arif Bey; Abdülkadir Me-
ragi, Itri ve Dede Efendi gibi büyük 
bestekarlar arasına adını yazdırmıştır. 
Türk Musikisinin neoklasik ve romantik 
dönemlerine ruh veren sanatkar, Şev-
ki Bey ve Lemi Atlı başta olmak üzere; 
Kanûnî Mehmed Bey, Mustafa Servet 
Efendi, Santûrî Edhem Efendi, Leon 
Hancıyan ve Giriftzen  sım Bey gibi 
önemli isimlere hocalık yapmış, ken-
disinden sonra yetişen pek çok beste-
kara da ilham olmuştur. Hacı Arif Bey, 
musikimizin tanınmış bestekarların-
dan Zeki Arif Ataergin’in de babasıdır.

Hacı Arif Bey was born in the Eyüp 
district of Istanbul in 1831. He started 
kindergarten when he was 5 years old. 
The beauty of his voice has been dis-
covered at an early age and he became 
‘Head Chanter’. He starts taking music 
lessons from Zekai Dede and Eyyûbî 
Mehmed Bey. He became a student 
of Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi 
thanks to them and he enrolls in the 
Turkish Music Department of Mızıka-yı 
Hümâyun (School for Military Band). 
He also worked  as a clerk in Bâb-ı 
Seraskerî (Gate of Serasker), while his 
peers were still playing games.

The musical talent of Hacı Arif Bey 
have become legends and this legend 
reached the Ottoman Palace. Hacı Arif 
Bey who was loved and appreciated 

by the ruler Sultan Abdülmecid, was 
also appreciated by Sultan Abdüllaziz 
and Abdühamit II who ascend to the 
throne after him and he was given var-
ious assignments and ranks in Otto-
man Palace. 

MADE A BREAKTHROUGH

The composer who formed Makam 
Kürdîlihicazkâr, one of the most beloved 
and popular makams of Turkish Music, 
is also the inventor of müsemmen form. 
The most significant thing that turned 
him a kind of Ecole is that he developed 
the song form in Turkish music and 
changed it to its current position. 

Although the other composers such as 
Selim III, Hammâmîzâde İsmâil Dede, 
Şâkir Ağa composed some songs, the 
works of Hacı Arif Bey were such a 
breakthrough at that time; formulat-
ing them as tiresome refrain, ground, 
refrain, meyan, he turned the elements 
of song to the compositions. The 
songs composed by Hacı Arif Bey are 
very much loved with rhythm diversity, 
melody richness, makam routes and 
verbal expression richness; and stayed 
popular until today. 

TURNED INTO AN ECOLE

Hacı Arif Bey, the most respected com-
poser of the 19th century, put his name 
at the list of significant composers, 
including Abdülkadir Merâgî, Itrî and 
Dede Efendi. The musician who gave 
the neoclassic and  romantic periods of 
Turkish music a soul, used to teach very 
important people such as Şevki Bey, 
Lemi Atlı, Kanûnî Mehmed Bey, Musta-
fa Servet Efendi, Santûrî Edhem Efendi, 
Leon Hancıyan and Giriftzen  sım Bey 
and he also inspired many composers 
after him. Moreover, Hacı Arif Bey is fa-
ther of Zeki Arif Ataergin, the famous 
composer of Turkish music. 

Under the will of Sultan, Hacı 
Arif Bey who died in 1885, 
was buried at the special area 
of Yahya Efendi Lodge where 
only dynasty members can be 
buried at. 

Hacı Arif Bey; is a musical genius who 
formed Makam Kürdîlihicazkâr, found 
"müsemmen” which is an eight- line- song 
and developed the song form. He has 
received great acclaim for his works and 
gave the neoclassic and romantic periods 
of Turkish music a soul. He is considered as 
one of the major compositors together with 
Abdülkadir Merâgî, Itrî and Dede Efendi.

A TV series based on the life of 
Hacı Arif Bey, was aired on TRT 
in 1980’s. Famous Musician 
Ahmet Özhan played the 
character of Hacı Arif Bey. 

1885 yılında vefat eden Hacı 
Arif Bey, Padişah’ın iradesiyle 
yalnızca hanedan mensuplarının 
defnedildiği Beşiktaş’taki Yahyâ 
Efendi Dergâhı’nın hazîresinde 
toprağa verildi.

Hacı Arif Bey; Kürdilihicazkar makamını 
terkip eden, müsemmen usulünü bulan ve 
şarkı formunu geliştiren bir musiki dehasıdır. 
Ortaya koyduğu eserlerle büyük beğeni 
toplamış, Türk Musikisi’nin neoklasik ve 
romantik dönemlerine ruh vermiştir. Öyle 
ki; Abdülkadir Meragi, Itri ve Dede Efendi 
ile birlikte Türk Musikisinin en büyük 
bestekarları arasında sayılır. 

Hacı Arif Bey’in yaşamı 
1980’lerde televizyon dizisi 
olarak TRT ekranlarında 
gösterildi. Bu yapımda Hacı Arif 
Bey’i ünlü ses sanatçısı Ahmet 
Özhan canlandırdı.

•

•

Çeşitli tür ve 
formlarda 1000’den 
fazla esere imza 
atan Hacı Arif 
Bey’in, 350’ye yakın 
eseri günümüze 
ulaşabilmiştir.

Around 350 works of Hacı Arif 
Bey, owner of more than 1000 
works in various types and 
forms, could survive until today. 



Dil, insanın en değerli ifade biçimidir. “Bir lisan, bir insan” sözüyle önemini 
daha iyi kavradığımız dil, edebiyatın da temel taşıdır. Edebiyat ve dil, birbir-
leriyle ilişki içinde gelişerek varlıklarını sürdürür. Bir toplumun dilinin ya-
şatılması, edebiyatının yaşatılmasına bağlıdır. PTT Ailesi olarak bu anlayışla 
edebiyatımıza önem veriyor, yazar ve şairlerimizin hatıralarını pullarımızda 

yaşatmaya devam ediyoruz.

Language is the most valuable way of expression. The language whose importance 
we understand better with the saying “One who speaks only one language is one 
person, but one who speaks two languages is two people.” is the keystone of the 
literature. Literature and language continue their existence by developing with the 
other. Preserving the language of a nation is based on preserving its literature. As 
the Turkish PTT family, we pay attention to our literature with this understanding 

and continue to cherish the memories of our poets in our stamps.

The Residents Of The Home Of Being: 
Our Authors And Poets

VARLIK EVİNİN SAKİNLERİ: 
YAZAR VE ŞAİRLERİMİZ

•
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“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.”
Ludwig Wittgenstein

“The limits of my language are the 
limits of my world.”

Ludwig Wittgenstein

Şeyma Acıgöz

84
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Tarih boyunca insanlar, hislerini ve 
fikirlerini ifade etme ihtiyacı hisset-
miş, bunun için sözü kullanmışlardır. 
Sözlerin sistemli bir biçimde bir araya 
gelmesi ise duygu ve düşüncelerin en 
değerli aktarım yolu olan dili meydana 
getirir. Dil, insanların ve toplumların 
varlıklarını sürdürebilmeleri için öylesi-
ne önemlidir ki felsefede “varlığın evi” 
olarak tanımlanır. Peki, dilin yaşaması 
ve gelişmesi için gerekli ortam nasıl 
sağlanır? Elbette edebiyatla!

Dil; edebiyatın ana maddesi, temel ta-
şıdır. Bir toplumun dilinin zenginliği, 
edebiyatının zenginliği ile ilişkilidir. Dil 

ve edebiyat, kurdukları ayrılmaz birlik-
telik sayesinde varlıklarını sürdürür ve 
geleceğe taşınır. Bir edebiyat eserinin 
ne kadar iyi olduğunu, dilinin inceliği 
ve gücü belirler. Her edebiyatçı aynı 
zamanda bir dil işçisidir; dili yüceltir ve 
dilin gelişimine katkıda bulunur. 

Edebiyat ve dil, ülkemiz için tarihten 
bugüne her daim önemli olmuştur. 
Dilimizi zenginleştiren pek çok önem-
li edebiyat eserimiz mevcuttur. Şiir, 
roman, deneme, öykü gibi pek çok 
türde eser veren yazarlarımızın çaba-
larıyla dilimiz gelişmiş, dünyamızın sı-
nırları genişlemiştir. Şair ve yazarlarımı-
za, sundukları dil ve fikir zenginliği için 
çok şey borçluyuz.

Posta ve Telgraf Teşkilatı olarak, dilimi-
zin zenginleşmesi ve güçlenmesindeki 
katkılarından ötürü pek çok yazar ve 
şairimize pullarımızda yer veriyor ve 
onların hatıralarını yaşatmaya devam 
ediyoruz. Türk edebiyatının ve kültür 
dünyamızın ustalarına saygıyla…

Systematical collection of words cre-
ates the language, the most valuable 
method of transferring emotions and 
thoughts. Language is so important 
for people and communities to main-
tain their existence that it is defined as 
the “home of being.” So, how can the 
environment required to preserve and 
develop the language be provided? Of 
course, with literature!

Language is the primary material and 
keystone of the literature. The linguis-
tic diversity of a nation’s language is 
related to the diversity of its literature. 
Language and literature continue 
their existences and are brought into 

the future with their inseparable as-
sociation. The fineness and power of 
the language determine how good a 
literature piece is. Every man of letters 
is also a language worker and they en-
rich the language and contribute to its 
development. 

Literature and language have always 
been important for our nation from 
past to present. We have many impor-
tant literature pieces that enrich our 
language. Our language has devel-
oped and the limits of our worlds have 
expanded with the efforts of our au-
thors, who create pieces in many gen-
res such as poems, novels, essays, and 
stories. We owe so many things to our 
poets and authors for the diversity of 
language and thoughts they provided.

As the Postal and Telegram Organi-
zation, we give place to our authors 
and poets due to their contributions in 
enriching and strengthening our lan-
guage on our stamps and continue to 
cherish their memories. With respect 
to the masters of Turkish literature and 
our cultural world...
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The Lord Of Dictionaries: 
James William Redhouse

SÖZLÜKLERİN EFENDİSİ: 
JAMES WILLIAM REDHOUSE

•

Ingilizce eğitimi alan hemen herkesin evinde bir Redhouse sözlük 
vardır. Çoğumuzun bir sözlük markası olarak bildiği Redhouse, as-
lında saygın bir dil bilimci. Bu sayımızda; yaşamının büyük bir kıs-
mını Osmanlı Imparatorluğu’nda geçiren ve Türkçe başta olmak 
üzere Doğu dillerine yönelik çalışmalarıyla tanınan James William 

Redhouse’u yakından tanıyoruz.

Redhouse dictionary can be found in the houses of almost all people who 
learn English. Redhouse, that most of us know as a dictionary brand, is 
actually a reputable linguistic. In this issue, we will be closely acquainted 
with James William Redhouse who spent the majority of his life in the 
Ottoman Empire and who is known for his studies on Eastern languages 

especially Turkey.

Nostalji / Nostalgia

Dilruba Yayla

Nostalji / Nostalgia
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İnsanlar öteden beri yabancı dil öğren-
meye, çeviri ve tercümanlığa ihtiyaç 
duydu. Bunun için de ilk olarak söz-
lüklere başvurdu. Dil öğreniminin en 
temel materyali olan sözlükler; bir dilin 
kelimelerini, belli bir düzen ve sırayla 
diğer dillere aktararak pek çok ihtiya-
ca cevap veriyor. 1811 Londra doğumlu 
James William Redhouse ise “İngilizce 
sözlük” denilince ilk akla gelen isim. 
Hayatının büyük bir bölümünü Os-
manlı topraklarında geçiren Redhou-
se, İngilizce – Türkçe çevirileri, dil bilimi 
alanındaki çalışmaları ve sözlükleriyle 
Türkiye’deki İngilizce eğitiminin en gü-
venilir kaynakları arasında.

People have always needed to learn a 
foreign language, translation and inter-
pretation. Therefore, they first resorted 
to dictionaries. The most fundamental 
materials in language learning, diction-
aries transfer the words a language to 
another language in a certain order and 
responds to many needs. Born in London 
in 1811, James William Redhouse is the 
first name that comes to mind when you 
say, “English dictionary.” Spending most 
of his life in the Ottoman lands, Red-
house is among the most reliable sourc-
es in English education in Turkey with his 
English-Turkish translations, studies in 
the field of linguistics and dictionaries.

Redhouse, Türkçe 
başta olmak üzere 
Doğu dillerine 
yatkın ve ilgili bir 
kişilikti.

Redhouse was inclined 
to and interested in 
Eastern languages 
especially Turkish.

JAMES WILLIAM 
REDHOUSE VE 
IFTIHAR NIŞANI

JAMES WILLIAM 
REDHOUSE AND 
THE MEDALLION

DILBILIME ADANMIŞ BIR HAYAT

Sekiz yaşında yerleştirildiği Christ’s Hos-
pital adlı yardım ve eğitim kurumunda 
farklı disiplinlere yönelik eğitimler alan 
Redhouse, yedi yıl sonra buradan ayrı-
lır ve bir ticari gemi ile İstanbul’a gelir. 
1826’da teknik ressam olarak göreve 
başladığı Bahr-i Hümâyun, ona devletin 
üst kademeleri ile yakın ilişkiler kurma 
imkânı sağlar. Bu süreçte iyi derecede 
Türkçe, Arapça ve Farsça öğrenir. Deva-
mında ise Bâb-ı Ali ve Seraskerî Tercü-
me Odası’nda görevlerde bulunur.

Hakkındaki ayrıntılı bilgiler hâlâ kayıt-
lara geçmemiş olsa da Redhouse’un 

Türkçe başta olmak üzere Doğu dille-
rine yatkın ve ilgili olduğu kesindir. Ha-
yatının büyük bir bölümünde sözlük 
çalışmalarına yoğunlaşan Redhouse, 
1830 – 1834 yılları arasında Rusya – İn-
giltere arasında yaşamış ve bir Türkçe 
– İngilizce – Fransızca sözlük yayımla-
mak istemiştir. Fakat benzer bir çalış-
manın varlığından dolayı bu düşünce-
sini hayata geçirememiştir. 

BIRBIRINDEN DEĞERLI  
ÇALIŞMALAR

Ömrü boyunca İngiltere - Türkiye ara-
sında gidip gelen Redhouse’un yap-
mış olduğu çalışmaların neredeyse 
tamamı Türkçe ve Doğu dillerine yö-
nelik olmuştur. Osmanlı tarafından 
daima kişiliğine ve bilgisine güve-
nilmiş, yaptığı çalışmalar Sultan Ab-
dülmecid tarafından iftihar nişanı ile 
ödüllendirilmiştir. 

Redhouse; İngilizce – Türkçe sözlük, 
Osmanlıca Gramer kitabı, Osmanlıca 
cep sözlüğü gibi çalışmalarının yanı 
sıra Sultan Mahmud’a hediye edilen 
İbn-i Battuta Seyahatnâmesi’nin Türk-
çeye aktarılmasına yardımcı olmuş, 
Fransız nizamnâmelerini çevirmiştir. 
Esmâü’l Hüsnâ’yı, Kâside-i Bürde’yi, 
Mevlânâ’nın Mesnevî’sini İngilizceye 
tercüme etmiştir.

James William Redhouse’un en önem-
li çalışması Müntehabât-ı Lügât-ı Os-
mâniyye’dir. Osmanlı Türkçesinde 
kullanılan söz varlığımız içinden seçil-
miş 25.658 kelimeden oluşan bu eser, 
Türk Dil Kurumu tarafından yapılan 
revizyonlarla kitaplaştırılmıştır. Red-
house’un bilinen bir diğer çalışması 
da Osmanlıcadan İngilizceye çevirdiği; 
din, astronomi, hukuk ve matematik 
terimlerinden oluşan, ancak ne yazık 
ki tamamlanamayan 20.000 kelimelik 
sözlüktür. Bu çalışmanın müsveddeleri 
British Museum’da korunmaktadır.

A LIFE DEDICATED TO LINGUISTICS

Redhouse received education about 
different disciplines in the fraternal 
and educational organization named 
Christ’s hospital where he settled at 
the age of eight, and he left this organ-
ization after seven years and comes to 
İstanbul. He started working as a tech-
nical draftsman in the Imperial School 
of Naval Engineering in 1826 and this 
enabled him to get in touch with the 
upper stages of the government. Dur-
ing this period, he learns excellent 
Turkish, Arabic and Persian. Then, he 
got tasks in the Sublime Porte and 
Seraskier Translation Chamber.

Although detailed information about 
him is still not recorded, it is certain that 
Redhouse is inclined to and interested 
in Eastern languages especially Turkish. 
Focusing on dictionary studies for most 
of his life, Redhouse lived between Rus-
sia and England between 1830 and 1834, 
and wanted to publish a Turkish-Eng-
lish-French dictionary. However, he was 
unable to actualize this idea due to the 
existence of a similar study. 

VALUABLE STUDIES

Redhouse goes back and forth between 
England and Turkey for all his life; thus, 
almost all of his studies are about Turk-
ish and Eastern languages. His personal-
ity and knowledge were always trusted 
by the Ottoman Empire and his studies 
were prized by the Sultan Abdülmecid 
with a pride medal. 

In addition to his works like English-Turk-
ish dictionary, Ottoman grammar book, 
and Ottoman pocket dictionary, Red-
house helped Turkish translation of the 
Travels of Ibn-i Battuta which was gifted 
to the Sultan Mahmud and translated 
French regulations. He also translated 
Esmâü'l Hüsnâ, Kâside-i Bürde, Mevla-
na's Mesnevi into English.

The most important work of James Wil-
liam Redhouse is Müntehabât-ı Lügât-ı 
Osmâniyye (Ottoman Language An-
thologies). This piece, which consists of 
25.658 words selected from the vocabu-
lary of the Ottoman Turkish, was collect-
ed into a book with the revisions made 
by the Turkish Language Institute. An-
other well-known work of Redhouse is 
a dictionary of 20.000 words including 
religion, law and mathematical terms 
which he translated from Ottoman to 
English, unfortunately he was unable to 
complete it. The drafts of this work are 
preserved in the British Museum.

•

1853 yılında sağlık sorunları 
sebebi ile emekli olup ülkesine 
dönen Redhouse, İngiltere 
Dışişleri Bakanlığı’nda Doğu 
dilleri tercümanı olarak 
görevine devam etmiştir. Sözlük 
çalışmaları emeklilikte de süren 
Redhouse, Osmanlı ile bağını 
hiç koparmamıştır. Günümüzde 
yayımlanan Redhouse isimli 
İngilizce – Türkçe sözlükler, 
James William Redhouse’un dil 
üzerine yaptığı çalışmalardan 
alınan ilhamla hazırlanmaktadır.

Redhouse retired in 1853 
due to health problems and 
went back to his country, 
and he continued his duty 
as a translator for Eastern 
languages in the Ministry of 
Foreign Affairs of England. 
Redhouse continued his 
works on dictionaries and 
never broke his bond from 
the Ottoman Empire. English-
Turkish dictionaries now 
published with the name 
Redhouse are prepared with 
the inspiration from James 
William Redhouse's work on 
language.

SAYGIN DİL BİLİMCİ

A REPUTABLE LİNGUİSTİC

Studies of Redhouse in 
the field of linguistics were 
awarded by the Sultan 
Abdülmecid with a pride 
medal.

Redhouse was deemed 
worthy of the title “Sir” by 
the Queen Victoria.

Redhouse’un dil bilim 
alanında yaptığı çalışmalar 
Sultan Abdülmecid 
tarafından iftihar nişanı ile 
ödüllendirilmiştir.

Redhouse, Kraliçe Victoria 
tarafından “Sir” unvanına 
layık görülmüştür.

•

•
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INGREDİENTS:

2 zucchinis

300 grams strained yoghurt

2 tbsps. mayonnaise 

Salt

1 teacup of finely minced walnut 

2 tbsps. olive oil 

Grate the zucchinis. Put 2 tbsps. 
olive oil in the pan and cook the 
zucchinis until they are boiled 
down. Add salt and walnut and 
chill it off. Mix strained yoghurt and 
mayonnaise in a wide pot. Add the 
cooled down zucchinis and mix. 

Mutfak / Kitchen Mutfak / Kitchen

3 water glass flour

1+1/3 water glass warm water 

1 packet instant dry yeast 

1 teaspoon salt

INGREDIENTS:

1) Kabak Tarator

2 adet kabak

300 gram süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz

1 çay bardağı ince kıyılmış ceviz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Ceviz içi

MALZEMELER:

ÜZERİ İÇİN:

Walnut Kernel

FOR THE TOP:

Kabaklar rendelenir. 2 yemek 
kaşığı zeytinyağı tavaya 
gezdirilir ve kabaklar suyunu 
çekecek şekilde pişirilir. Tuz 
ve ceviz eklenir ve soğuması 
beklenir.

Süzme yoğurt ve mayonez 
derin bir kaba alınarak çırpılır. 
Soğuyan kabaklar eklenerek 
karıştırılır.

2) Pratik Ekmekler

3 su bardağı un

1+1/3 su bardağı ılık su

1 paket instant kuru maya

1 çay kaşığı tuz

10 adet zeytin

1 adet domates

½ çay bardağı ceviz, 

1 çay kaşığı çörek otu, 

1 çay kaşığı susam

MALZEMELER:

İÇ MALZEMELER:

Un, maya ve suyu derin bir kaba alıp 
karıştırıyoruz. Yumuşak, ele yapışmayan 
bir hamur olması gerekiyor. Yaklaşık 5 
dakika yoğurduktan sonra 1 çay kaşığı 
tuz ekleyerek son kez yoğuruyoruz. 
Hamurun üzerini kapatarak 45 dakika 
mayalandırıyoruz. Hamuru 3 eşit 
parçaya ayırıp zeytinli, domatesli, ceviz 
ve çörek otlu yapıyoruz. Üzerlerine 
fırça ile zeytinyağı sürüyoruz. Zeytinli 
ve domatesliye kekik serpiştiriyoruz. 
15 dakika kadar tepside mayalandırıp 
önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 
20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Pişmesi 
için ekmeklerin alt kısmının hafif 
kızarmış olması yeterli.

Put the flour, yeast and water in a 
deep pot and mix them. It should be a 
soft, non-stick dough. After kneading 
the dough for about 5 minutes, add 1 
teaspoon of salt and knead it for the last 
time. Cover the dough and ferment it 
for 45 minutes. Divide the dough into 3 
equal parts and place olives, tomatoes, 
walnuts and black cumin. Lightly brush 
olive oil on them. Sprinkle thyme to 
the ones with olives and tomatoes. 
Ferment it in a tray for 15 minutes 
and cook for 20-25 minutes at 200 
degrees preheated oven. To understand 
whether it’s baked, just check if the 
bottom of the bread is lightly fried. 

FILLING INGREDIENTS:

10 olives

1 tomato

½ tea cup walnut, 

1 teaspoon black sesame 

1 teaspoon sesame

Büşra Bektaşoğlu
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Yumurtanın taze olup olmadığını bir kâse 
soğuk suya koyarak anlayabilirsiniz. Yumurta 
dibe batıyorsa tazedir. Yumurta suyun ne kadar 
üzerinde yüzüyorsa o kadar eskidir.

Halılarınızın mobilyalarınızdan dolayı ezilmiş 
yerlerini düzeltmek için ıslak bir bezle ılık ütüyü 
ezilmiş yerlerin üzerinde gezdirin. Bu işlemi 
yaparken ütüyü çok fazla bastırmayın. Ezilmiş 
olan yerlerin düzeldiğini göreceksiniz.Pancar ve nar gibi ellere renk veren bir sebze 

ya da meyve doğradıysanız elinize bulaşan 
lekelerden limon yardımı ile kurtulabilirsiniz. 

Elektrik kesintisi sırasında 
tek bir mum ile kaldıysanız 
mumu, ufakta olsa bir aynanın 
önüne koyun. Böylece mum 
ışığından iki kat daha fazla 
yararlanırsınız.

Tavanın dibi tuttuysa içine su ve tuz atarak 
kaynatın. Tava eski haline gelecektir.

Yapışkanlı etiket lekelerini bir miktar sıvı yağ ile 
ovalayarak çıkarabilirsiniz.

YUMURTANIZ TAZE Mİ?

HALILARINIZ EZİLDİYSE

MUTFAKTA ELE BULAŞAN 
LEKELER

MUM IŞIĞINDAN 
DAHA FAZLA 
YARARLANIN

TAVANIN DİBİ TUTTUYSA

ETİKET LEKELERİNE ÇÖZÜM

IS YOUR EGG FRESH?

IF THE CARPETS ARE 
SMASHEDHAND STAINING IN 

THE KITCHEN

USE CANDLELIGHT 
MORE EFFECTIVELY

IF THE PAN IS BURNED

SOLUTION FOR LABEL STAINS

You can understand whether your egg fresh is 
fresh by putting it in a bowl of cold water. If the 
egg sinks to the bottom, then it means it is fresh. 
The higher the egg floods over the water, the 
older it is.

To smooth your carpets’ crushed parts by your 
furniture, run the warm iron with a wet cloth 
over the crushed parts. Do not press the iron 
too much during this process. You will see that 
crushed parts are smoothed.

If you chop a vegetable or fruit that colors 
your hands such as beet and pomegranate, 
you can get rid of the stains on your hand 
with lemon. 

If you have only one candle 
during a power blackout, 
put the candle in front of a 
mirror even if it is small. So 
that you will benefit from 
the candlelight two times 
brighter.

If the pan is burned, boil it with water and salt. 
The pan will be as good as before.

You can remove adhesive label stains by 
rubbing them with some oil.

Püf Noktaları / Tips Püf Noktaları / Tips
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Bulmaca / Crossword Bulmaca / Crossword

BULMACA
CROSSWORD

(... Sarnıcı)
Resimdeki
İstanbul'un
en büyük

kapalı sarnıcı

Numara
(kısa)

Kermen,
hisar

Akış, akıntı

Deri işleme

Ok atmaya
yarayan silah

Askerlik

Ödeşme
Evvelce

Sayısal

Gösteriş,
çalım

Kareli kumaş

Boşluk,
mesafe

Büyücü

Dişi sığır

Mahlul

Tediye

Saydam ve
çabuk kırılır

cisim
Arjantin
plakası

Kertenkele

Sonsuza dek

Miras

Sebep

Hız tespit
eden cihaz

Hastalık

Kazak
başbuğu
unvanı

Yunanis-
tan'ın
başkenti

Mermer
yapıştırıcısı

Törende yer
alan topluluk

Sinirli Gelenek

İstinatgâh,
mesnet

İlçe
Kırık kemik
desteği

Kayın

Büyük ve
derin

karavana

Kalınca örtü

Yaz yağmuru Bahçe duvarı

Kastamo-
nu'nun bir
ilçesi

Danışma

Kanal, ark,
su yolu

İlaç, merhem

Ana, temel

Yalvarma,
yakarma

Anamal,
kapital

Cehennem
bekçisi

Bütünlük

Çabucak

Gericilik

Lezzet, zevk

Asma, karpuz
vb. bitkilerin

dalı

Koyun derisi

Yöre

Arazi

Bir yerde
oturanlar

1

2

3

4

5

YEREBATAN SARNICI

1 2 3 4 5
*

* Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan vekenarlarında çoğu zaman yazılar taşıyan küçük pul tabakası.

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

Y N C Y A Ö N
E K O S E A F S U N C U

A R A E R İ Y İ K C A M
E L Ö P E N T E R E K E

E B E D İ Y E N R A D A R
A E A K E M İ E İ

A T A M A N D A Y A N A K
A T E L K E R E S N

İ N İ A B A N A A K A Ç
N İ Y A Z Z E B A N İ

E S A S T A M A M İ Y E T
E T A T

İ R T İ C A
M E Ş İ N

H A V A L İ
Y E R E Y

S E K E N E

1

2

3

4

5

F Ö Y Y E

5 8 4 6 9
9 4

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

7 6 5
2 9

4 6 5 9 1

8 2 7
1 9 5 4

3 6
4 5 6

8 2 7 3 9
9 3 5

2 8
1 3 8 4

5 3 9

9 4 8 1
2 1 3 9

8 7
4 6
5 2 8 7

4 9
3 5
4 9 3 1

6 7 3 4

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

5 3
6 5 8

5 7 4
9 3 1
3 6 1 2

1 9 5 6 4
6 2
5 6

5 7 9 8

8 7 1 5
7 5

8 1
2 4 1 8 3

6 7 9 1 3
2 5

8 1 4
6 3 4

9 2
7 9 1

8 2 9
7 1

4 2 7 5 9

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

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

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

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

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

6 7 4 9 1 5 2 8 3
3 1 8 4 6 2 5 9 7
2 5 9 8 7 3 6 1 4
1 8 6 2 3 4 9 7 5
7 9 3 5 8 1 4 2 6
5 4 2 7 9 6 1 3 8
8 2 5 3 4 9 7 6 1
9 6 7 1 5 8 3 4 2
4 3 1 6 2 7 8 5 9
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Foto Hayat / Photo Life

Bu sayımızda konuğumuz 
olarak kıymetli fikirlerini PTT 
Hayat okurlarıyla paylaşan 
Prof. Dr. Handan İnci Elçi'ye çok 
teşekkür ederiz.

As our guest in this issue, we would 
like to thank Prof. Dr. Handan İnci Elçi 
who shared their precious ideas with 
PTT Hayat readers.

#ptthayatıniçinde

Elektronik Postalarınıza
Kimse Müdahale Edemesin

Hukuki
Geçerlilik

Zaman
Damgası

Değiştirilemez
İçerik

Güvenli
Haberleşme

Yasal
Kanıt

• KEP sistemi ile içeriği değiştirilemeyen elektronik yazışmalarınız yasal zeminde delil niteliği taşır. 
• Zaman damgası sayesinde yazışmanın tarihi hukuken saptanır.

• Ayrıca sağlanan güvenlik hizmetiyle e-postalarınız hiçbir şekilde değiştirilemez ve orijinalliğini korur. 




