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Proceeding on a rooted past and an ancient heritage on 
Anatolia, a cradle of civilizations, Turkey has enforced 
its position among the great and strong countries of the 
world and is making apparent leap in every single field 
from economy to health, from education to communica-
tion. Speeding up growth and development moves with 
the political stability secured by the end of 2002, our 
country is moving towards its 2023 goals with sure steps. 

Turkey is located on challenging terrain. Events occur-
ring right by its side cause new pains and a tragedy of 
humanity every single day. Not leaving stranded the 
refugees who had to desert their homes due to conflicts, 
our country sets an example to the world with the high 
standard services it provides in camps. In addition to the 
refugee crisis, terrorist attacks that target peace and 
tranquility have become problems of not just the region 
in which we are located, but of the entire world, as well. 

Turkey has the power and political will that can rule out 
any attack against growth aims, development leaps, 
unity and solidarity. Within the vision set by our President 
Mr. Recep Tayyip Erdoğan and Prime Minister Mr. Binali 
Yıldırım, we progress with resolution and determination 
on the path of building “New Turkey”. Sectors featured 
in the working fields of our Ministry of Transportation, 
Maritime Affairs and Communications will make mod-
ern leaps in the future just like it does today, and will 
make their names heard in the entire world.  

The significance of post and communication has mul-
tiplied in the age of information and communication in 
which we live. The 2017-2020 road map of the postal 
sector, which experiences many changes and trans-
formations from digital postal services to electronic 
trade, will be determined at the “26th Universal Postal 
Congress”. Our country is proud to host this important 
congress. 

Attended by 2 thousand 500 delegates from 192 coun-
tries, the congress takes place in Istanbul, the apple of 
the eye of not just our country but of the entire world. Our 
esteemed guests will take the decisions that will shape 
the future of the post with the company of the unique 
wonders, historical and cultural wealth of our Istanbul. I 
wish you a beneficial congress and hope that the peace 
call of the carrier pigeon will be reciprocated in the en-
tire world. 

Medeniyetler beşiği Anadolu’da köklü bir geçmiş ve 
kadim bir miras üzerinde ilerleyerek dünyanın büyük 
ve güçlü devletleri arasındaki yerini alan Türkiye, eko-
nomiden sağlığa, eğitimden haberleşmeye her alanda 
gözle görülür bir atılım içerisindedir. 2002 yılının sonla-
rında yakalanan siyasi istikrarla birlikte büyüme ve kal-
kınma hamlelerine hız veren ülkemiz, 2023 hedeflerine 
emin adımlarla ilerlemektedir.

Türkiye, zor bir coğrafyada bulunmaktadır. Hemen yanı 
başında cereyan eden hadiseler her gün yeni acılara ve 
insanlık dramına yol açmaktadır. Çatışmalar nedeniyle 
evlerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıları yalnız 
bırakmayan ülkemiz, barınma kamplarında verdiği 
yüksek standarttaki hizmetlerle dünyaya örnek teşkil 
etmektedir. Günümüzde mülteci krizinin yanı sıra barış 
ve huzuru hedef alan terör saldırıları sadece içinde 
bulunduğumuz bölgenin değil, tüm dünyanın sorunu 
haline gelmiştir.

Türkiye, büyüme hedeflerine, kalkınma hamlelerine, 
birlik ve beraberliğine yönelik her türlü saldırıyı berta-
raf edecek güce ve siyasi iradeye sahiptir. Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım’ın çizdiği vizyon çerçevesinde “Yeni 
Türkiye”yi inşa etme yolunda azim ve kararlılıkla ilerle-
mekteyiz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığımızın çalışma alanındaki sektörler, bugün olduğu 
gibi gelecekte de çağdaş atılımlara imza atacak, tüm 
dünyada adından söz ettirecektir.

İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında posta ve 
haberleşmenin önemi katbekat artmıştır. Dijital posta 
hizmetinden elektronik ticarete kadar pek çok değişim 
ve dönüşümün yaşandığı posta sektörünün 2017-2020 
yılları arasındaki yol haritası “26. Dünya Posta Kongre-
si”nde belirlenecektir. Ülkemiz, bu önemli kongreye ev 
sahipliği yapmanın onurunu yaşamaktadır.

Dünya Posta Birliği’ne üye 192 ülkeden 2 bin 500 de-
legenin iştirak ettiği kongre, sadece ülkemizin değil, 
dünyanın gözbebeği şehirlerden İstanbul’da gerçek-
leşmektedir. Değerli misafirlerimiz postanın geleceğine 
yön verecek kararları İstanbulumuzun eşsiz güzellikleri, 
tarihî ve kültürel değerleri eşliğinde alacaklardır. Kong-
renin hayırlı geçmesini diliyor, posta güvercinlerinin 
barış çağrısının tüm dünyada karşılık bulmasını temen-
ni ediyorum.

Ahmet Arslan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation, Maritime Affairs and Communications
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Our Anatolia, which has embraced many civilizations 
throughout ages and has been home to empires ruling 
over the world, possesses unique historical and cultural 
values, as well as natural beauties. Having made con-
siderable contribution to the communication between 
continents and cultures owing to its geographical setting 
connecting Asia and Europe, our country builds commu-
nication bridges in all four corners of the world today, just 
like it did in the past. Our deep-rooted establishment of 
175 years, PTT Corp. is taking firm steps towards becom-
ing a global brand by offering services in the postal and 
communication sectors with its secure and widespread 
network.

One of the most concrete demonstrations of this situation 
is the fact that we are hosting the “26th Universal Postal 
Congress” of the Universal Postal Union. This important 
meeting of the postal sector is taking place in Turkey for 
the first time with the attendance of around 2 thousand 
500 delegates from 192 countries. In the congress, during 
which decisions that will shape the future of the postal 
sector will be taken, the “Istanbul World Postal Strategy” 
that will run between 2017-2020 will be determined. Ad-
ditionally, following the congress, our country will assume 
until 2020 the Chair of the Council of Administration of the 
Universal Postal Union. 

As PTT Corp. we undertake 258 different businesses and 
operations from postage to shipping, from banking ser-
vices to e-commerce. Keeping an eye on technological 
developments and the changing needs in the globalizing 
world, we constantly expand and enhance our field of 
activity. We continue on our way with the aim of becoming 
a “global brand” in accordance with the vision set by our 
President Mr. Recep Tayyip Erdoğan, our Prime Minister 
Mr. Binali Yıldırım and our Minister of Transportation, 
Maritime Affairs and Communications Mr. Ahmet Arslan 
as well as the 2023 goals of our country. The “26th Univer-
sal Postal Congress” will be one of the most significant 
milestones towards achieving this goal. 

This publication, prepared within the scope of congress 
activities, has the aim of both promoting the historical 
and cultural values of our country and of sharing in-
formation on the past, present and future of the postal 
sector. 

Enjoy reading in company of the unique wonders of our 
country...

Çağlar boyu nice medeniyete kucak açmış, cihana 
hükmeden imparatorluklara yurt olmuş Anadolumuz, 
eşsiz tarihî ve kültürel değerler ile doğal güzelliklere 
sahiptir. Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan coğrafi 
konumu sayesinde kıtalar ve kültürler arası etkileşime 
önemli katkılar sağlamış ülkemiz, geçmişte olduğu gibi 
bugün de dünyanın dört bir yanında iletişim köprüleri 
kuruyor. 175 yıllık köklü kuruluşumuz PTT A.Ş., güvenilir 
ve yaygın ağıyla hizmet vererek posta ve haberleşme 
sektöründe bir dünya markası olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. 

Bu durumun en somut göstergelerinden biri, Dünya 
Posta Birliği’nin “26. Dünya Posta Kongresi”ne ev sahip-
liği yapıyor olmamızdır. Posta sektörünün bu en önemli 
toplantısı 192 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 delegenin katı-
lımıyla Türkiye’de ilk kez gerçekleşmektedir. Posta sek-
törünün geleceğine yön verecek kararların alınacağı 
kongrede, 2017-2020 yılları arasında yürürlükte olacak 
“İstanbul Dünya Posta Stratejisi” belirlenecektir. Ayrıca, 
ülkemiz kongre sonrasında Dünya Posta Birliği’nin İdari 
Konsey Başkanlığı’nı 2020 yılına kadar üstlenecektir.

PTT A.Ş. olarak postadan kargoya, bankacılık hizmet-
lerinden e-ticarete 258 ayrı iş ve işleme imza atmak-
tayız. Teknolojik yenilikleri ve küreselleşen dünyada 
değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak faaliyet 
alanımızı sürekli genişletmekte ve geliştirmekteyiz. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Baş-
bakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’ın be-
lirlediği vizyon ve ülkemizin 2023 hedefleri doğrultu-
sunda bir “dünya markası” olma hedefiyle yolumuza 
devam etmekteyiz. “26. Dünya Posta Kongresi”, bu 
hedefimizdeki en önemli kilometre taşlarından biri 
olacaktır.

Kongre faaliyetleri kapsamında hazırlanan bu yayın, 
hem değerli konuklarımıza ülkemizin tarihî ve kültürel 
değerlerini tanıtma hem de posta sektörünün dünü, 
bugünü ve geleceği ile ilgili paylaşımda bulunma ama-
cı taşımaktadır.

Ülkemizin eşsiz güzellikleri eşliğinde iyi okumalar... 

Kenan Bozgeyik
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Postal and Telegraph Corporation Chairman of Board and Director-General
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Kaynağını mektupta bulan, her 
geçen gün sayısı ve kapsamı artan 

teknolojiler ve içinde olduğumuz 
iletişim çağının getirdiği yeniliklerle 

gelişen ve dönüşen posta sektörü, 
bugün lojistik, elektronik ticaret 

gibi büyük faaliyet alanlarını içine 
alan oldukça geniş bir saha. Bu 

sahanın dünyadaki en önemli 
temsilcisi ve sorumlusu ise  
Dünya Posta Birliği (UPU).

Rooted in the letter, developing and 
evolving with technologies that increase 
and grow in scope by day and with the 
innovation brought about by the age 
of communication in which we live, 
the postal sector today is a broad field 
comprising major areas of activity such 
as logistics and electronic commerce. The 
most important representative and liable 
of this field in the world is the Universal 
Postal Union (UPU). 



Posta dendiğinde çoğumuzun zihninde oluşan görüntü 
aynı olsa gerek: Mektup. Baş döndüren hızla ilerleyen 
teknoloji karşısında zaman zaman geçmişten bir anı, mi-
adı dolmuş bir iletişim yöntemi gibi gözükse de mektup 
aslında hem posta sektörünün çıkış noktası hem de ken-
dine has karakterini her daim muhafaza eden bir araç. 
Mektubun bu özgün niteliğini en iyi ifade edenlerden 
biri Amerikalı yazar Robert Michael Pyle. Şöyle demiş 
Pyle: “Dünyayı elden ele, zihinden zihne, kalpten kalbe 
dolaşan bir kağıt parçasında kutsal bir şeyler olduğunu 
hissetmişimdir her zaman.”

Kaynağını mektupta bulan, her geçen gün sayısı ve 
kapsamı artan teknolojiler ve içinde olduğumuz iletişim 
çağının getirdiği yeniliklerle gelişen ve dönüşen posta 
sektörü, bugün lojistik, elektronik ticaret gibi büyük fa-
aliyet alanlarını içine alan oldukça geniş bir saha. Bu 
sahanın dünyadaki en önemli temsilcisi ve sorumlusu ise 
Dünya Posta Birliği (UPU).

When it comes to the post, the image that appears in 
the minds’ of most of us is probably the same: The letter. 
Although at times appearing as a memory of the past 
and an outdated means of communication in the face 
of the rapidly advancing technology, the letter is in fact 
both the starting point of the postal sector and a means 
that preserves at all times its own unique character. 
One of those who have expressed this idiosyncratic fea-
ture of the letter is the American writer Robert Michael 
Pyle, who once said, “I’ve always felt there is something  
sacred in a piece of paper that travels the earth from 
hand to hand, head to head, heart to heart.”

Rooted in the letter, developing and evolving with tech-
nologies that increase and grow in scope by day and 
with the innovation brought about by the age of com-
munication we are in, the postal sector today is a broad 
field comprising major areas of activity such as logistics 
and electronic trade. The most important representative 
and liable of this field in the world is the Universal Postal 
Union (UPU). 

Established in 1874 in the Swiss city of Bern – where its 
headquarters are still located – and the second oldest 
international organization in the world, the Universal 
Postal Union bears this feature not in vain, for commu-
nication is among the basic needs of mankind. The idea 
of establishing a postal union in order to fulfill this need 
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more systematically, in a more simplified manner and 
more efficiently was first seriously raised in 1863. The 
call by the United States Postmaster General Montgom-
ery Blair to organize a conference so that an interna-
tional postal union could be established was responded 
by 15 different countries. Although major steps were 
taken in this conference in terms of bilateral agree-
ments and general principles, a completely international 
framework could not be set. An important development 
in the fulfillment of this aim was when the detailed plan 
drawn up by a high postal official, Heinrich von Stephan 
of North German Confederation was presented to the 
Swiss government. The conference, which was orga-
nized with the purpose of discussing the plan at length, 
started on 15 September 1874 with the attendance of 22 

1874 yılında, günümüzde de merkezinin bulunduğu 
İsviçre’nin Bern kentinde kurulan ve dünya üzerindeki 
en eski ikinci uluslararası organizasyon olma niteliği 
taşıyan Dünya Posta Birliği’nin bu unvanıyla anılmasına 
şaşırmamak gerek, zira iletişim insanoğlunun en temel 
ihtiyaçlarından. Bu temel ihtiyacı daha sistematik, basit-
leştirilmiş ve etkin şekilde karşılama amacından doğan 
bir posta birliği kurulması fikri ciddi anlamda ilk olarak 
1863 yılında dillendirilmiş. Amerika Birleşik Devletleri 
Posta Genel Müdürü Montgomery Blair’in yaptığı, ulus-
lararası bir posta birliğinin tesis edilebilmesi adına bir 
konferans düzenlenmesi çağrısına 15 farklı ülkeden yanıt 
gelmiş. Bu konferansta ikili anlaşmalar ve genel ilkelerin 
kabulü noktalarında önemli adımlar atılsa da tam an-
lamıyla uluslararası nitelik taşıyan bir çerçeve çizileme-

Bir posta birliği kurulması fikri ciddi 
anlamda ilk olarak 1863 yılında 

dillendirilir. Amerika Birleşik Devletleri 
Posta Genel Müdürü Montgomery 

Blair’in, uluslararası bir posta birliğinin 
tesis edilebilmesi adına bir konferans 

düzenlenmesi çağrısına 15 farklı 
ülkeden yanıt gelir.

The idea of establishing a postal union in 
order to fulfill this need more systematically, 
in a more simplified manner and more 
efficiently was first seriously raised in 1863. 
The call by the United States Postmaster 
General Montgomery Blair to organize a 
conference so that an international postal 
union could be established was responded 
by 15 different countries. 
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miş. Bu hedefin gerçekleşmesi yolunda yaşanan önemli 
bir gelişme, Kuzey Almanya Konfederasyonu’ndan üst 
düzey bir posta yetkilisi olan Heinrich von Stephan’ın 
uluslararası bir posta birliğinin kurulmasını öngören de-
taylı planının İsviçre hükümetine sunulması olmuş. Planın 
ayrıntılı şekilde görüşülmesi için düzenlenen konferans 
15 Eylül 1874 tarihinde 22 ülke temsilcisinin katılımıyla 
başlamış ve 9 Ekim’de UPU’nun temellerini atan Bern 
Sözleşmesi imzalanmış. Posta sektörünün işleyişi ve ge-
lişimi açısından oldukça büyük önem taşıyan bu gün, gü-
nümüzde Dünya Posta Günü olarak kutlanıyor. UPU’nun 
resmî kuruluş günü olan 9 Ekim’in dünya çapında bu 
şekilde onurlandırılması oldukça yerinde ve anlamlı, zira 
Birliğin kurulması ve faaliyetlerine başlamasıyla posta 
sektörünün küresel işleyişi hızlandı, ikili ve çoklu anlaş-
maların yapılması kolaylaştı, sektörün önündeki coğrafi 
ve bürokratik engellerin aşılması yönünde sağlam adım-
lar atılmaya başladı.

Çok yönlü işleyiş 

Kuruluş amaçlarını dünyanın herhangi bir yerine gön-
derilen postalar için sabit bir fiyat belirlenmesi, posta 
yetkililerinin yurt içi ve yurt dışı gönderilere aynı mua-
meleyi yapması şeklinde belirleyen UPU, 1948 yılında 
Birleşmiş Milletler’in (BM) kurulmasının ardından uzman 
kuruluş statüsünde BM bünyesine dahil oldu. Şu anda 
192 üyesi bulunan UPU, yıllar içinde amaç ve vizyonunu 
gelişen teknolojiler ve bu teknolojilerin ortaya çıkardığı 
gereklilikler doğrultusunda yenileyip dönüştürüyor. 
Sürekli olarak güncellenen hedeflerin başarıyla gerçek-
leşebilmesi için çok yönlü bir çalışma programı benim-
seyen UPU, dört ana unsurdan oluşuyor. Bunlar Birliğin 
nihai karar organı olan Kongre; UPU’nun dört yılda bir 
düzenlenen kongreleri arasına tekabül eden dönemler-
deki çalışma ve denetlemeleri yürüten, hukuki ve idari 

countries and on 9 October the Treaty of Bern, which laid 
the foundations of the UPU, was signed. Having major 
importance in terms of the functioning and development 
of the postal sector, this day is now celebrated as the 
World Post Day. It is quite fitting and meaningful that 
this day, which is the day of the UPU’s establishment, 
should be celebrated as such, for with the establishment 
and the activities of the UPU the global workings of the 
postal sector gained speed, bilateral and plurilateral 
agreements became easier to reach and firm steps 
started to be taken in overcoming the geographical and 
bureaucratic barriers faced by the sector. 

All-round operation

Setting its goals of establishment as determining a flat 
rate for any letter or parcel sent to any corner of the 
world and ensuring that the postal authorities treat do-
mestic and foreign parcels in the same manner, the UPU 
was incorporated as specialized organization within 
the body of the United Nations (UN) after its establish-
ment in 1948. Currently having 192 members, the UPU 
renews and transforms its mission and vision according 
to the developing technologies and the requirements 
brought about by them. Adopting an all-round working 
plan in order to realize its ever-updated goals, the UPU 
is comprised of four main components. These are the 
Congress, the supreme decision-making organ of the 
Union; the Council of Administration, which carries out 
the works and regulations corresponding to the period 
of time between the congresses organized once every 
four years and which undertakes legal and administra-
tive efforts; the Postal Operations Council, the members 
of which are elected during UPU congresses and which 
operates as an information office and the International 

Kuruluş amaçlarını dünyanın 
herhangi bir yerine gönderilen 

postalar için sabit bir fiyat 
belirlenmesi, posta yetkililerinin 

yurt içi ve yurt dışı gönderilere 
aynı muameleyi yapması şeklinde 

belirleyen UPU, 1948 yılında Birleşmiş 
Milletler’in (BM) kurulmasının 

ardından uzman kuruluş statüsünde 
BM bünyesine dahil oldu.

Setting its goals of establishment as 
determining a flat rate for any letter 
or parcel sent to any corner of the 
world and ensuring that the postal 
authorities treat domestic and foreign 
parcels in the same manner, the UPU 
was incorporated as specialized 
organization within the body of 
the United Nations (UN) after its 
establishment in 1948.
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görevler üstlenen İdari Konsey; üyeleri UPU kongrelerin-
de seçilen ve Birliğin teknik ve operasyonel faaliyetlerini 
sürdüren Posta Operasyonları Konseyi ile bir bilgi ofisi 
niteliği taşıyan, UPU üyesi ülkeler arasında uluslararası 
işbirliğinin artırılmasını amaçlayan, küresel posta hiz-
metlerinin kalite seviyesini denetleyen Uluslararası Büro. 
UPU, bu dört ana organının yanı sıra doğrudan pazar-
lama, Ekspres Posta Hizmeti (EMS), posta teknolojileri, 
posta düzenlemeleri, finansal düzenlemeler gibi spesifik 
konular üzerine çalışan ek organlara da sahip. 

Strateji geliştirme, UPU faaliyetlerinde önemli bir yer tu-
tuyor. Birliğin dört yıllık küresel stratejisinin belirlendiği 
kongreler arası dönemde düzenlenen Strateji Konfe-
ransı’nda önceki kongrede kararlaştırılan posta strate-

Bureau, which aims to increase cooperation between 
the UPU member states and which regulates the quality 
level of postal services. In addition to these four main 
components, the UPU also has additional organs that 
work on specific subjects such as direct marketing,  
Express Mail Service (EMS), postal technologies, postal 
regulations and financial regulations.   

Strategy development occupies prominent place 
among the UPU activities. In the Strategy Conference, 
organized in the period between the congresses during 
which the three-year strategy of the Union is adopted, 
the process made in implementing the previously 
adopted strategy is analyzed, global developments are 
assessed and the activities and vision of the Union are 

Lojistik ve postanın bir araya 
geldiği, ticari işlemlerin dijital 

platformlarda yürütüldüğü 
e-ticaretin ulusal ve uluslararası 
ekonomi için taşıdığı önem, UPU 

stratejilerine de yansıyor.

Uniting post and logistics and ensuring 
the carrying out of commercial 
operations on digital platforms, 
e-commerce bears an importance for 
national and international economies, 
which is reflected on the strategies of 
the UPU. 

16



jisinin uygulanmasında hangi noktada olunduğu analiz 
ediliyor, küresel gelişmeler değerlendiriliyor ve UPU’nun 
faaliyet ve vizyonu irdeleniyor. Strateji Konferansı ve 
Kongre, birbirini tamamlar nitelik taşıyor. Dört yılda bir 
düzenlenen UPU kongrelerinde belirlenen strateji, Bir-
liğin yol haritası olma özelliğine sahip. Bu kongrelerde 
alınan kararlar yalnızca UPU’nun çalışma çerçevesini 
değil dünya üzerinde 5 milyondan fazla çalışanı olan 
posta sektörünün geleceğini de belirliyor. 

Kongre yol haritasını çiziyor

25. UPU Kongresi Katar’ın başkenti Doha’da düzenlen-
miş, bütün yönleriyle posta sektörünü ülke ekonomileri 
ve küresel ekonominin hayati bir unsuru olarak gören 
UPU, burada belirlediği 2013-2016 Doha Posta Strate-
jisi bağlamında dört ana hedef saptamıştı: Uluslararası 
posta ağlarının birlikte işlerliğini artırmak, posta sek-
törüne ilişkin teknik bilgi ve uzmanlık sunmak, yenilikçi 
ürün ve hizmetleri teşvik etmek, posta sektörünün 
sürdürülebilir gelişimini sağlamak. Doha Posta Stra-
tejisi, yılda yaklaşık 327,4 milyar mektup ve 7,4 milyar 
paketi dünyanın dört bir yanına ileten posta sektörünün 
sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak, dünyanın her 
yerinde bu hizmetlerden eşit şekilde faydalanılmasını 
sağlamak, posta sektörünün bireysel, kurumsal ve 
ticari müşterilerinin çağın dönüşüm ve gereklerine 
uygun olarak değişen ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, 
paydaşlar arasında etkin işbirliği sağlamak şeklinde 
ortaya konabilecek hedeflerin gerçekleştirilmesi 
yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Doha 
Posta Stratejisi’nde posta ağlarının entegrasyonuna, 
bunlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ve bu-
nunla bağlantılı olarak e-ticarete yapılan vurgu, sek-
törün geleceği hakkında ipucu sağlar nitelikte. Lojistik 
ve postanın bir araya geldiği, ticari işlemlerin dijital 
platformlarda yürütüldüğü e-ticaretin ulusal ve ulusla-
rarası ekonomi için taşıdığı önem, UPU stratejilerine de 
yansıyor. İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 26. Kongre’de 
de posta sektörünü ve posta ağlarını yerel, ulusal ve 
uluslararası seviyelerde yakından ilgilendiren önemli 
kararlar alınması ve kapsamlı stratejiler geliştirilmesi 
bekleniyor.

Dünya Posta Birliği strateji geliştirme ve posta sektörü-
nün sürdürülebilir ve çağa uygun gelişimini sağlama fa-
aliyetlerinin yanı sıra sosyal aktivitelere de imza atıyor. 
Birlik, 1971 yılından beri 15 yaşından küçük gençlere yö-
nelik Gençler İçin Uluslararası Mektup Yazma Yarışması 
düzenliyor. Dünyanın dört bir yanından gençlerin katılım 
gösterdiği yarışmanın bu yılki teması “45 Yaşındaki Hali-
nize Bir Mektup Yazın”dı.

evaluated. The Strategy Conference and the Congress 
are of complementary nature. The strategy developed 
in UPU congresses organized once every four years 
functions as the Union’s roadmap. Decisions adopted 
in these congresses determine not only the working 
framework of the UPU, but the future of the postal sector 
that has over 5 million staff worldwide, as well.

Congress determines the roadmap 

The 25th UPU Congress was organized in Doha, Qatar 
and recognizing with all its aspects the postal sector as 
a vital part of national economies and the global econ-
omy, the UPU had determined four main goals within 
the scope of the 2013-2016 Doha Postal Strategy: To 
enhance the interoperability of the international postal 
networks, to offer technical information and expertise 
to the postal sector, to promote innovative products and 
services and to ensure the sustainable development of 
the postal sector. The Doha Postal Strategy is acknowl-
edged as an important step towards fulfilling the goals 
that can be stated as enhancing the service quality of 
the postal sector that annually delivers around 327.4 
billion letters and 7.4 billion parcels worldwide; ensur-
ing that people from all around the world benefit from 
these services in an equal manner; responding to the 
individual, corporate and commercial customers’ needs 
that change with the transformations and requirements 
of the age and securing efficient cooperation between 
stakeholders. The emphasis in the Doha Postal Strategy 
on the integration of postal networks and strengthening 
the cooperation between them and the related stress on 
e-commerce provide clues on the future of the postal 
sector. Uniting post and logistics and ensuring the car-
rying out of commercial operations on digital platforms, 
e-commerce bears an importance for national and 
international economies, which is reflected on the strat-
egies of the UPU. In the 26th Congress hosted by Istanbul, 
the adoption of decisions related to the postal sector 
and postal networks on local, national and international 
dimensions are expected, as well as the development of 
elaborated strategies.  

In addition to the efforts of strategy development and 
ensuring that the postal sector develops sustainably and 
in accordance with the age, the Universal Postal Union 
also undertakes social activities. The Union is organizing 
since 1971 the International Letter-Writing Competition 
for Young People targeting youth under the age of 15. 
Attended by young people from all around the world, 
the competition had the theme “Write a letter to your 
45-year-old self” this year. 
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Dünya Posta Birliği Genel Müdürlüğünü 10 Ekim 2012 
tarihinden beri Bishar Abdirahman Hussein üstleniyor. 
Daha önce UPU İdari Konsey Başkanlığı görevi yapan 
ve posta sektörünü oldukça yakından tanıyan Hussein, 
26. Dünya Posta Kongresi için özel bir davet mektubu 
kaleme aldı. 

Mektubunda 26. Kongre’nin İstanbul’da düzenlenmesi 
kararının Doha’da gerçekleşen 25. Kongre’de alındığı-
na değinen Bishar Abdirahman Hussein, şehrin doğal 
ve tarihî güzelliklerinin altını çizdi, İstanbul’un sayısız 
uluslararası kongreye ev sahipliği yaptığını dile getirdi.  

Kongrenin posta sektörü için oldukça büyük önem ta-
şıdığı vurgulanan mektupta ayrıca şu ifadeler yer aldı: 
“4 Ekim günü hükümet yetkilileri, posta sektöründen 
sorumlu bakanlar, Birleşmiş Milletler kuruluş ve ihtisas 
organları başkanları, diğer uluslararası kuruluşların 
başkanları ve posta sektörü paydaşlarının dünyadaki 
posta hizmetlerinin geleceğini münazara edeceği yük-
sek katılımlı bir Bakanlar Konferansı düzenlenecektir.”

Hussein mektubunda kongrede UPU’nun gelecek dö-
nem Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı’yla UPU 
İdari Konseyi ve Posta Operasyonları Konseyi üyelerinin 
seçileceğini de belirtti.   

Bishar Abdirahman Hussein serves as Director General of 
the Universal Postal Union since 10 October 2012. Previ-
ously the Chair of the UPU Council of Administration and 
an expert on the postal sector, Hussein wrote a special 
letter for the 26th Universal Postal Congress.

Mentioning in his letter that the decision to organize the 
26th Congress was taken in the 25th Congress in Doha, 
Bishar Abdirahman Hussein stressed the natural and 
historical wonders of the city and expressed that Istanbul 
has hosted numerous international congresses.

Also featured in the letter emphasizing the importance 
of the congress for the postal sector were the following 
statements: “A high-level ministerial conference will be 
held on 4 October, where heads of government, ministers 
responsible for the postal service, heads of United Nations 
organizations and specialized agencies, heads of other 
international organizations, and postal sector stakehold-
ers will debate the future of the world’s postal strategy.”

In his letter, Hussein also asserted that the UPU Director 
General and Deputy Director General and the members 
of the UPU Council of Administration and Postal Opera-
tions Council for the next cycle would be elected during 
the congress. 

©UPU/Pierre Albouy
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TUNÇ 
MEKTUP

BRONZE 
LETTER

Boğazköy kazılarında ortaya çıkarılmış 
bu tunç mektup, Hitit Kralı IV. Tuthaliya ile 
Tarhuntaşşa Kralı Kurunta arasındaki bir 
anlaşma metnini içeriyor. MÖ 1235 yılına 
tarihlenen, Hitit çivi yazısıyla yazılmış ve 
Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Mü-
zesi’nde sergilenen mektup Anadolu’da 
günyüzüne çıkarılmış tek tunç tablet 
olma özelliği taşıyor.

This bronze letter, unearthed during the 
Boğazköy excavations, features the text 
of an agreement concluded between 
the Hittite King Tudhaliya IV and the Tar-
huntassa King Kurunta. Dated 1235 BC, 
inscribed in Hittite cuneiform script and 
exhibited at the Museum of Anatolian 
Civilizations in Ankara, the letter is the 
only bronze tablet brought to light in 
Anatolia.
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26. Dünya Posta Birliği (UPU) Kongresi 
dolayısıyla özel hazırlanan yayın için de-
ğerlendirmeler yapan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Müsteşarı Suat Hayri Aka, 
26. Kongre’nin ardından UPU İdari Konsey 
Başkanlığı’nı üstlenecek ülkemizin önem-

Evaluating the 26th Universal Postal Union (UPU)  
Congress for the publication exclusively prepared for 
the event, Transport, Maritime Affairs and Communica-
tions Undersecretary Suat Hayri Aka indicated that our 
country will launch vital developments upon assuming 
the UPU Council of Administration Chairmanship.

Underlining that the UPU that functions as a special-
ized agency of the United Nations, is the institution 
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ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME MÜSTEŞARI  

SUAT HAYRİ AKA:  
İDARİ KONSEY BAŞKANLIĞIMIZ, 

POSTA DÜNYASINDA ÖNEMLİ 
DÖNÜŞÜMLERE  

TANIKLIK EDECEK

TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS 
AND COMMUNICATIONS 
UNDERSECRETARY SUAT HAYRİ AKA:  
OUR CHAIRMANSHIP OF THE 
COUNCIL OF ADMINISTRATION WILL 
BEAR WITNESS TO SIGNIFICANT 
TRANSFORMATIONS IN THE  
POSTAL WORLD 



li atılımlara imza atacağını belirtti. Birleşmiş Milletler 
ihtisas organı olarak faaliyet gösteren UPU’nun posta 
sektörünü şekillendiren bir kuruluş olduğunun altını çizen 
Aka, “UPU, dünyada posta sektörünün yol haritasını belir-
leyen son derece önemli bir kuruluş. E-ticaret, bankacılık, 
lojistik gibi farklı alanları içine alan bu sektör hem ulusal 
ekonomi hem küresel ekonomi için büyük bir kuvvet teşkil 
ediyor” şeklinde konuştu. 

Posta sektörünün en önemli organizasyonuna ev sahip-
liği yapmanın ülkemiz için son derece prestijli olduğunu 
dile getiren Aka, “Başbakanımız Binali Yıldırım Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde 26. Kong-
re’nin ülkemizde yapılması için büyük çaba göstermişti. 
Sayın Yıldırım’ın çabalarının meyvelerini alabildiğimiz 
için çok memnunuz” diye konuştu. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın göreve geldiği ilk 
günden itibaren büyük çaplı küresel organizasyonları ba-
şarıyla tamamladığına, birçok uluslararası anlaşma ya-
pıldığına ve en güncel örneği Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
olan millî başarılara imza atıldığına vurgu yapan Suat 
Hayri Aka, Bakanlık olarak küresel haberleşme ve iletişim 
politikalarına ve güncel gelişmelere son derece hâkim ol-
duklarını ve dünyayla iletişim hatlarının daima açık oldu-
ğunu belirtti. Ülkemizin ulaştırma ve iletişim atılımlarına 
büyük önem verdiğini ifade eden Aka, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya özel önem atfettiğini; 
iletişim ve ulaştırma alanlarındaki başarımızın devamı 
için Bakanlık olarak bütün birimlere gerekli talimatların 
verilip yönlendirmelerin yapıldığını kaydetti.  

Ülkemizin özellikle son on yılda büyük atılımlar gerçekleş-
tirdiğini belirten Aka, hükümetimizin 2023 vizyonu çerçe-
vesinde bu atılımların artarak devam edeceğini söyledi. 
Aka, bu bağlamda UPU İdari Konsey Başkanlığı’nın Tür-
kiye’nin iletişim ve haberleşme alanındaki başarılarına 
önemli katkı sağlayacağını dile getirerek sözlerini “UPU 
İdari Konsey Başkanlığı, dünya posta teşkilatlarının gele-
ceğini, dolayısıyla küresel ekonomiyi doğrudan ilgilendi-
ren önemli bir sorumluluk. Bakanlık ve Türkiye olarak bu 
sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için büyük özveriyle 
çalışmaya hazırız” şeklinde sürdürdü. Ülkemizin UPU İdari 
Konsey Başkanlığı’nda posta dünyasında önemli dönü-
şümler yaşanacağını ifade eden Müsteşar Suat Hayri 
Aka, “Posta sektörü küresel etkenlerle, her gün yenilenen 
teknolojilerle sürekli değişen bir sektör. Bu sektöre yön 
vermenin öneminin farkında olan Türkiye, Dönem Baş-
kanlığı süresince dünyadaki posta teşkilatlarını doğrudan 
ilgilendiren önemli faaliyetlerde bulunacaktır. Posta teş-
kilatlarını ileriye taşımak, yenilikçi ve sürdürülebilir kılmak 
için var gücümüzle çalışacağız” dedi. 

that shapes the postal sector, Aka continued to add, 
“The UPU is an institution of high significance that 
determines the roadmap of the postal sector in the 
world. This sector encompassing different fields such 
as e-commerce, banking and logistics is a major force 
for both national economies and the global economy.”

Expressing that it is very prestigious for our country to 
host the most important event of the postal sector, Aka 
said, “Our Prime Minister Binali Yıldırım, when he held 
the post of Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communications, had devoted great efforts to ensure 
that the 26th Congress is realized in our country. We are 
quite pleased to see, now, the fruits of H.E. Yıldırım’s 
efforts.” Aka stressed that Transport, Maritime Affairs 
and Communications Minister H.E. Ahmet Arslan has 
hosted huge international events, concluded numer-
ous international agreements and succeeded national 
projects such as Yavuz Sultan Selim Bridge. Suat Hayri 
Aka went on to mention that the Ministry has a full 
command of the global communication policies and 
latest developments. Stating that our country attributes 
major importance to transport and communications, 
Aka remarked that President H.E. Recep Tayyip Er-
doğan deems the sector crucial and that all units of 
the Ministry are instructed to ensure the continuation 
of our success in the fields of communications and 
transport.

Asserting that our country has taken major leaps in the 
last decade, Aka said that these leaps would increas-
ingly continue within the framework of our govern-
ment’s 2023 vision. Aka mentioned that the UPU Council 
of Administration Chairmanship would make signifi-
cant contributions to Turkey’s successes in communi-
cations and added, “Chairmanship of the UPU Council 
of Administration is a great responsibility that concerns 
the future of all postal organizations, thus the global 
economy. We, as the Ministry, are ready to work with 
great devotion to thoroughly undertake this responsi-
bility.” Stating that significant transformations would 
occur with our country’s Chairmanship of the UPU 
Council of Administration, Undersecretary Suat Hayri 
Aka said, “The postal sector is a perpetually changing 
sector in line with global factors, and continuously re-
newing technologies. Being aware of the importance of 
steering this sector, Turkey will carry out important ac-
tivities that directly concern the postal establishments 
of the world, during its Chairmanship. We will use every 
muscle in order to take the postal establishments fur-
ther and to render them innovative and sustainable.”
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Bugün birçok mahfilde de özellikle vurgulandığı üzere 
iletişim çağının tam göbeğinde yaşıyoruz. Artık iletişim 
denince, başta sosyal medya olmak üzere kişiler arası 
alışverişin anlık ve çoklu olarak gerçekleştirildiği bir 
sistem akla geliyor. Ve bu sistem görsel ve işitsel bütün 
imkanları sonuna kadar kullanıyor. Aslında bu durum 
geçmişle kıyaslandığında “haberleşme” algımızın ne 
kadar temel bir biçimde değiştiğini gösteriyor. 

Bugünkü devlet kurumlarımızın çoğunun temeli 19. yüz-
yılda atıldı. PTT de bu yüzyılda ortaya çıkan en köklü 
kurumlarımızdan biri. Dönemin önemli padişahlarından  

As it is especially emphasized by many, today we are liv-
ing right in the middle of the communication age. Now, 
when speaking of communications, a system comes to 
mind leading with social media where the back and 
forth between people are instant and multiple. And this 
system uses all possibilities fully from visual to audio. 
Actually, compared to the past, this situation shows just 
how fundamentally our understanding of “communica-
tion” has changed. 

The foundations of many of our state institutions were 
laid in the 19th century. The PTT is one of our most root-
ed institutions that emerged in that century. One of the 
most important sultans of the period, Mahmud II’s idea 
to create a postal service organized in the entire Ana-
tolian region to serve both the state and the public was 

Modern dönemlere kadar 
büyük ölçüde devletin 

resmî işlerinin yürütülmesi 
amacıyla kullanılan iletişim 

sistemleri, 19. yüzyıldan 
itibaren halkın haberleşme 

ihtiyacını gidermek üzere 
yeniden yapılandırılırken, 

bugün tamamen 
kişiselleşmiş görünüyor. 

Bu radikal dönüşümlerden 
elbette Türkiye’de 

haberleşme denince akla ilk 
gelen kurum olan PTT de  

fazlasıyla payını almış 
durumda.

Communication systems, 
established largely to carry 
out the official dealings of the 
government until the modern 
ages, were restructured 
in the 19th century to meet 
the communication needs 
of the public first, and now 
appears to be completely 
individualized. Of course 
the PTT, the first institution 
that comes to mind in 
Turkey when speaking 
of communications, 
had its share of these 
transformations.
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II. Mahmut’un bütün Anadolu’da örgütlenerek hem 
devlete hem de halka hizmet verecek bir posta teşkilatı 
kurma fikri, 1840 yılında Tanzimat Fermanı’nın hemen 
ertesinde Sultan Abdülmecid tarafından hayata ge-
çirilebilmişti. 1836 yılında Samuel Morse’un ilk telgraf 
denemelerini yaptığı hesaba katılırsa, bunun ne kadar 
kritik bir zamanlama olduğu ortaya çıkacaktır. Bu dö-
nemde Posta Nezareti olarak faaliyete geçen kurum, ilk 
postanesini ise Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire 
namıyla açar. Önceleri sadece mektupların iletilmesi 
şeklinde yürütülen çalışmalar zamanla para ve hafif 
eşyaları da kapsayarak genişletilir.

Sultan Abdülmecid Samuel Morse

realized in 1840 right after the Edict of Gülhane by Sultan 
Abdülmecid. Considering that Samuel Morse carried 
out the first telegraph trials in 1836, the critical time in 
which this took place can be understood. The institution 
emerged as the Ministry of Post in this period and the 
first post office was opened in the courtyard of the New 
Mosque under the name of Postahane-i Amire. Services 
which began as delivering only letters expanded over 
time to include money and small items.

Following telegraph trials in the Palace in 1847, the first 
telegraph line between Istanbul and Edirne was laid. 
Sultan Abdülmecid liked this invention so much that he 
sent Samuel Morse a medal. The Telegraph Directorate 
established in 1855 provided the organization needed 
for these first steps. The telegraph lines laid in land and 
sea by the Ottoman Empire’s allies during the Crimean 
War played a great part in the course of the war as well 
as laying the foundation to establishing a telegraph 
organization. In 1871 the Ministry of Post and Telegraph 
Directorate were merged, bringing together under the 
same roof the Ottomans’ two important pillars in com-
munication.

On the other hand, the postal delivery organization was 
growing day by day with new branches opening up. In 
1863 during the Agah Efendi period, the first postage 
stamp was released. The international postage deliv-

1847’de Saray’da gerçekleştirilen 
telgraf denemelerinin ardından 

İstanbul-Edirne arasına ilk telgraf 
hattı çekilir. Bu buluş Sultan 

Abdülmecid’in o kadar hoşuna 
gider ki Samuel Morse’a bir 

madalya gönderilir. 1855’te kurulan 
Telgraf Müdürlüğü ise bu ilk 

adımların teşkilatlanmasını sağlar.

Following telegraph trials in the 
Palace in 1847, the first telegraph 
line between Istanbul and Edirne 
was laid. Sultan Abdülmecid liked 
this invention so much that he 
sent Samuel Morse a medal. The 
Telegraph Directorate established 
in 1855 provided the organization 
needed for these first steps.
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1847’de Saray’da gerçekleştirilen telgraf denemelerinin 
ardından İstanbul-Edirne arasına ilk telgraf hattı çekilir. 
Bu buluş Sultan Abdülmecid’in o kadar hoşuna gider ki, 
Samuel Morse’a bir madalya gönderilir. 1855’te kurulan 
Telgraf Müdürlüğü ise bu ilk adımların teşkilatlanmasını 
sağlar. Özellikle 1854 yılındaki Kırım Savaşı sırasında 
Osmanlı Devleti’nin müttefikleri tarafından karada ve 
denizde çekilen telgraf hatları hem savaşın gidişatında 
büyük bir rol oynar hem de bir telgraf teşkilatının kurul-
ması için temel teşkil eder. 1871 yılında ise Posta Nezareti 
ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek, Osmanlı’nın ha-
berleşme kanallarının bu iki önemli ayağı bir çatı altına 
toplanır.

Diğer taraftan posta dağıtımı konusunda da teşkilat her 
geçen gün büyümekte ve yeni şubeler açmaktadır. 1863 
yılında Agah Efendi döneminde ilk posta pulu çıkarılır. 
1876’da kurulan milletlerarası posta nakli şebekesi, Türk 
posta teşkilatı için çok ciddi bir adım olarak karşımıza 
çıkar. Bu adımın hemen ertesinde, o zamanki adıyla 
Posta ve Telgraf Nezareti, 1874’te kurulan Dünya Posta 
Birliği’nin kurucu üyelerinden biri olacaktır. 1901 yılına 

ery network established in 1876 was a very important 
step for the Turkish postal organization. Right after this 
step, the then Ministry of Post and Telegraph became a 
founding member of the Universal Postal Union in 1878. 
In 1901 the organization had begun carrying packages 
and money transfers, providing services in a wide net-
work domestically and abroad.

The third pillar of the PTT, telephone services, began in 
the 1900s. The first trials took place in 1881, five years 
after the invention of the telephone. The first 50-line 
manual telephone switchboard was established in 1909 
at the Grand Post Office in Eminönü. After the addition 
of telephone services, the name of the organization was 
changed to the Ministry of Post, Telegraph and Tele-
phone. In 1913, the PTT was changed from a ministry to a 
general directorate.

From chaos to order: PTT in the Republican Period

It cannot be said that the PTT, establishing its three 
trivets in the Ottoman period, became operational com-
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gelindiğinde ise teşkilatın koli taşımacılığını ve havale 
işlemlerini de faaliyetleri arasına katarak yurt içi ve yurt 
dışına yönelik geniş bir ağda çalışmalarını yürüttüğü 
görülecektir.

PTT’nin üçüncü ayağını oluşturan telefon hizmetleri 
içinse yine 1900’lü yıllar beklenecektir. İlk telefon dene-
meleri, telefonun icadından hemen beş yıl sonra, 1881’de 
başlasa da ilk manuel telefon santrali Eminönü’ndeki 
Büyük Postane’de 50 hatlık olarak 1909 yılında kurulur. 
Telefonun da faaliyetler arasına girmesiyle nezaretin 
ismi Posta Telgraf ve Telefon Nezareti olarak değişir. 
1913 yılında ise PTT nezaretlikten umum müdürlüğüne 
dönüştürülür.

Kaostan düzene: Cumhuriyet döneminde PTT

Osmanlı döneminde üç sacayağını kuran PTT’nin bu 
zaman diliminde tam ve düzenli bir faaliyete geçtiğini 
söylemek mümkün değildir. II. Abdülhamid döneminde 
telefona karşı gösterilen şüphecilik, ilk telefon santrali-
nin belki daha erken bir zamanda kurulmasını engel-

pletely and with order. Suspicions towards the telephone 
during Abdulhamid II’s period possibly prevented the 
first telephone switchboard from being launched at an 
earlier period. The period of wars following the Second 
Constitutional Period which only ended after the success 
of the Turkish War of Independence made it difficult 
for the organization to expand and created issues with 
monetary resources. During the War of Independence, 
the PTT played a critical role in the war through postal 
and telegraph services, but it must be noted that these 
services took place in great poverty. Adding to these 
were the concessions given during the last period of the 
Ottoman Empire to foreign companies which prevented 
the PTT from fully carrying out its own operations. 

The Republican Period was a milestone for the PTT in 
both expanding material and technical possibilities as 
well as organizing in Anatolia in a more solid manner. 
During this period, the institution which operated under 
the name of PTT General Directorate was placed under 
the Ministry of Transportation in 1939. The primary goal 
was to expand the service network and increase the 
technical capacity. One of the most interesting develop-
ments during this period was that between 1936-1940, 
the radio broadcast license was briefly given to the PTT.

26



lemiştir. II. Meşrutiyet’in hemen ertesinde başlayan ve 
İstiklal Harbi’nin başarıya ulaşması ile nihayete eren sa-
vaşlar dönemi ise teşkilatın hem genişlemesini zorlaş-
tırmış hem de maddi kaynaklar yönünden onu sıkıntıya 
sokmuştur. İstiklal Harbi sırasında PTT posta ve telgraf 
hizmetleri ile savaşta çok kritik bir rol üstlenir, fakat bu 
hizmetleri büyük yokluklar içinde gerçekleştirdiğinin 
de altını çizmek gerekir. Bunlara, Osmanlı Devleti’nin 
son döneminde yabancı şirketlere tanınan imtiyazların, 
PTT’nin kendi faaliyetlerini tam olarak gerçekleştirme-
sini de engelleyen bir nitelik taşıdığını da eklemekte 
yarar var.

Cumhuriyet dönemi ise PTT için hem maddi ve teknik 
imkanlarını genişletme hem de bütün Anadolu’da daha 
sağlam bir şekilde örgütlenme bakımından milat teşkil 
eder. Bu dönemde PTT Genel Müdürlüğü adıyla faaliyet 
gösteren kurum, 1939 yılında Ulaştırma Bakanlığı’na 
bağlanır. Hizmet ağını genişletmek ve teknik kapasi-
teyi artırmak birinci hedef olarak görülmektedir. Bu 
dönemin en ilginç gelişmelerinden biri, radyo yayın im-
tiyazının 1936-1940 arasında kısa bir süreliğine PTT’ye 
devredilmesidir. 

1954 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü, 1984 yılında ise 
Kamu İktisadi Kurumu olarak yeniden düzenlenen PTT, 
bu dönemde teleks kullanımından uydu haberleşme 
sistemlerine geçmek gibi birçok yeniliği ülkemize ka-
zandırır. PTT’nin yapısı ile ilgili en büyük gelişme ise 
1990’larda ortaya çıkar. 1995 yılında GSM teknolojisinin 
ülkemize girmesiyle birlikte posta ve telekomünikasyon 
hizmetleri birbirinden ayrılarak Türk Telekomünikasyon 
A.Ş. hayata geçirilmiştir. Bu tarihte Posta İşletmeleri is-
mini alan kurum, 2000’den itibaren ise Posta ve Telgraf 
Teşkilatı adıyla faaliyetlerini yürütecektir.

Postaneden internete: PTT’nin bugünü

2011 yılından itibaren yeniden yapılandırılan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı bir kurum 
olarak faaliyetlerini sürdüren PTT için son 15 yıl bam-
başka bir yenilenme dönemine de işaret etmektedir. 
Bugün itibarıyla PTT’nin hizmetlerini iki grup halinde 
görmek gerekir. İlk grupta, PTT’nin ana alanları olarak 
posta, bankacılık ve lojistik hizmetleri öne çıkıyor. Posta 
alanı altında, mektuptan telgrafa geleneksel hizmetler 
görülebilir. PTT, havale gibi zaten yürütmekte olduğu 
hizmetleri bankacılık sektörüne doğru genişleterek 
kredi işlemlerinden sigortacılığa kadar bankacılıkta 
da iddialı bir konuma gelmiştir. Yine kargo hizmetlerini 
de daha çeşitli ve geniş bir ağda lojistik başlığı altında 
sürdürmektedir.

The PTT was restructured as a State Economic Enter-
prise in 1954, and as a State Economic Institution in 1984. 
During this period, the PTT brought many innovations to 
our country from using telex to satellite communication 
systems. The biggest development in the PTT’s structure 
came in the 1990s. In 1995, GSM technology entered our 
country, separating postal and telecommunication ser-
vices from each other and launching Türk Telekomüni-
kasyon Inc. The institution was then given the name 
Postal Enterprises and from 2000 onwards was known 
as the Post and Telegraph Organization. 

From post offices to the Internet: PTT today

For the PTT – restructured in 2011 to operate as an in-
stitution under the Ministry of Transportation, Maritime 
Affairs and Communications – the last 15 years indicate 
a brand new renewal period. Today, the PTT has two 
service groups. The first group includes the PTT’s main 
areas of post, banking and logistics. The postal category 
includes traditional services such as letters and tele-
graphs. The PTT has expanded existing services such 
as money transfers into the banking sector, finding an 
assertive place in banking with services from loans to 
insurance. Shipping services continue with a wider and 
more diverse network under the tile of logistics.

Cumhuriyet dönemi PTT için  
hem maddi ve teknik imkanlarını 
genişletme hem de bütün Anadolu’da 
daha sağlam bir şekilde örgütlenme 
bakımından milat teşkil eder. Bu 
dönemde PTT Genel Müdürlüğü adıyla 
faaliyet gösteren kurum, 1939 yılında 
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanır. 

The Republican Period was a milestone 
for the PTT in both expanding material 
and technical possibilities as well 
as organizing in Anatolia in a more 
solid manner. During this period, the 
institution which operated under the 
name of PTT General Directorate 
was placed under the Ministry of 
Transportation in 1939.
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PTT’nin ikinci grup hizmetlerini ise günümüzün sanal 
dünyasına bir cevap olarak düşünmek yerinde olacak-
tır. GSM ve internetin sunduğu imkanları da bünyesine 
katan PTT, bugün piyasadaki benzer hizmetleri veren 
birçok şirket karşısında ciddi bir rakip olarak görül-
mektedir. 2013 yılından itibaren AVEA ile işbirliği halinde  
PTTCell’i geliştiren kurum, müşterilerine farklı ve avan-
tajlı tarifeler sunmayı hedeflemektedir. PTTCell’in, 
PTT’nin geleneksel haberleşme misyonunu tamamlayan 
bir rolü olduğu da düşünülebilir. Bunun yanında kurum, 
ePTTAVM ile internetten alışveriş imkanı sunmakta, bunu 
PTT Kitap, PTT Sigorta gibi farklı sitelerle desteklemek-
tedir. PTT Kep, Turpex, Mektup Sepeti gibi diğer sitelerle 
ise özellikle iş sahası için internet üzerinden yürütülebi-
lecek güvenli kargo ve haberleşme imkanları sunduğu 
görülmektedir. PTT bütün bunların yanı sıra PTT Çocuk 
ile çocuklar için oyun, hikaye ve farklı kültürel başlıklarla 
dolu eğlenceli bir site hazırlamış, PTT Filateli ile de pul 
sevdalılarına internet üzerinden ulaşmayı hedeflemiştir. 
Kültür alanındaki bu faaliyetler içinde son olarak Anka-
ra’da bulunan PTT Pul Müzesi’ni de anmak gerekir.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT, sundu-
ğu bütün hizmetlerle gündelik hayatımız içinde çok ge-
niş bir yer kaplıyor. PTT son yıllarda geliştirdiği modern 
teknolojilere açık faaliyetleri ile de bu yerini ve değerini 
pekiştiriyor.

The second group of services could be considered as a 
response to today’s virtual world. The PTT has includ-
ed in its structure the possibilities presented by GSM 
and the Internet, and is seen as serious competition 
against many companies providing similar services in 
today’s market. In 2013 the institution partnered with 
AVEA to develop PTTCell and has the goal of giving 
customers different and advantageous rates. PTTCell 
can be considered as having a complementary role 
in the PTT’s communication mission. In addition,  
ePTTAVM presents the opportunity to shop online, and is 
supported by other websites such as PTT Kitap (books) 
and PTT Sigorta (insurance).  Other websites such as 
PTT KEP, Turpex and Mektup Sepeti present safe ship-
ping and communication services that can be carried 
out online especially for the business field. In addition to 
all of these, the PTT has designed a fun website just for 
kids with games, stories and different cultural titles. PTT 
Filateli (Philately) has the goal of reaching stamp fans 
over the Internet. As part of these cultural activities, the 
PTT Museum in Ankara should also be mentioned.

One of the most rooted institutions in Turkey, the PTT’s 
services have a large place in our daily lives. With its 
activities developed in recent years that are open to 
modern technologies, it appears as though the PTT has 
cemented this place and value.

PTT’nin ikinci grup hizmetlerini 
günümüzün sanal dünyasına bir 
cevap olarak düşünmek yerinde 

olacaktır. GSM ve internetin sunduğu 
imkanları da bünyesine katan PTT, 

bugün piyasadaki benzer hizmetleri 
veren birçok şirket karşısında ciddi 

bir rakip olarak görülmektedir. 2013 
yılından itibaren AVEA ile işbirliği 

halinde PTTCell’i geliştiren kurum, 
müşterilerine farklı ve avantajlı 

tarifeler sunmayı hedeflemektedir. 
PTTCell’in, PTT’nin geleneksel 

haberleşme misyonunu tamamlayan 
bir rolü olduğu da düşünülebilir.

The second group of services could 
be considered as a response to 
today’s virtual world. The PTT has 
included in its structure the possibilities 
presented by GSM and the Internet, 
and is seen as serious competition 
against many companies providing 
similar services in today’s market. 
In 2013 the institution partnered 
with AVEA to develop PTTCell and 
has the goal of giving customers 
different and advantageous rates. 
PTTCell can be considered as having 
a complementary role in the PTT’s 
communication mission.
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Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan itibaren teknoloji 
çağının gerekliliklerini yerine getirmek için yeni çalış-
malar yürütülmeye başladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 
geliştirilen teknolojilerin Türkiye’ye aktarımı ve ülkemiz-
de millî bir teknolojik üretim atılımının yapılması bu ça-
lışmaların genel çerçevesini oluşturdu. Bugün itibarıyla 
dünyanın farklı toplumları gibi biz de teknolojinin en 
güncel imkanlarından belli ölçülerde faydalanıyoruz. 
Peki, Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojilerinin durumu 
dünyaya kıyasla ne durumda? 

In Turkey, new efforts began especially starting in the 
2000s to carry out the necessities of the technology age. 
The main framework of these efforts was the transfer of 
technologies developed in various countries to Turkey 
and an effort for a national technology production in 
our country. As of today we are benefiting to a certain 
extent the most current possibilities of technology, just 
like other societies in the world. The fact that we are still 
not a strong developer in this area constantly brings to 
mind the same question: How does the situation in the 
world compare to Turkey when it comes to information 
and communication strategies?

Bilişim çağının tam ortasında 
yaşıyoruz. Bu çağın getirdiği 

yeni teknolojiler hayatımızı 
her gün daha fazla 

kolaylaştırıyor, yeni ve çeşitli 
etkinlikleri önümüze seriyor. 
Yıllar önce tahayyül etmeye 
zorlandığımız birçok imkan 

bugün tam karşımızda. Fakat 
bu imkanlar olmadan artık bir 
hayat da kurgulayamaz hale 

geldik. Teknoloji bugünün 
dünyasının vazgeçilmezi 

durumunda. 

We are living right in the 
middle of the information age. 
New technologies brought by 
this age are making our lives 
easier everyday; is opening up 
new and different events. So 
many opportunities that we 
couldn’t even imagine years 
ago are today directly in front 
of us. However, we also cannot 
imagine a life without these 
opportunities. Technology is a 
must in today’s world. 
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Türkiye’de 1990’lı yıllarda, bilişim çağına erişmek için 
gerekli altyapıların tam olarak inşa edildiği söylene-
mez. Söz konusu teknolojilerin 2000’lere doğru artık 
bütün hayatı kendi hükmü altına alması ile birlikte temel 
adımları atmak artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle 
2001-2002 yılları sonrasında ülkemizdeki siyasi kaosun 
ve ekonomik krizlerin yerini istikrara bırakmasıyla bu 
adımların atılması kolaylaşmıştır. 

2000 yılında önce sektörü düzenlemek adına Telekomü-
nikasyon Kurumu (2008’den itibaren Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu) hayata geçirilmiş, 2001 yılında ise 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kabul edilmiştir.  

Türkiye’de siyasi ve ekonomik 
istikrarla birlikte yeni atılımların 

yapılmasının önü açılmış, 
kanuni düzenlemeler teknolojik 

gelişimin yasal altyapısını 
oluşturmuştur.

With the political and economic 
stability achieved in Turkey, 
the way was cleared for 
new advancements and law 
regulations provided the legal 
basis of the technological 
progress.

It can not be said that the necessary infrastructures to 
reach the technology age was completely built in the 
1990s. The technologies in question commanded all of 
life towards the 2000s and thus made it inevitable to 
take the basic steps. Taking these steps was easier es-
pecially after political chaos and economic crisis was 
replaced by stability after 2001-2002.

First the Telecommunications Authority (known as the 
Information Technologies and Communication Authority 
after 2008) was brought to life to regulate the sector. 
In 2001, the Technology Development Zones Law was 
passed. Starting from 1 January 2004 the telecommu-
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1 Ocak 2004 itibarıyla telekomünikasyon piyasası ta-
mamen serbestleştirilerek Türk Telekom’un ses iletimi ve 
altyapı tekeli ortadan kaldırılmıştır. 2008 tarihli Elekt-
ronik Haberleşme Kanunu da bütün bu sürecin önemli 
bir parçası olmuştur. Bu kanuni düzenlemeler, teknolojik 
gelişimin yasal altyapısını oluşturması açısından dikkate 
değer hamlelerdir. Özellikle Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi hedef-
lenmiş, üniversitelerde açılan teknopark sayısı gittikçe 
artmış ve ilgili firmalara gerekli desteklerin yapılması 
öngörülmüştür. 

2003 yılında hayata geçirilen e-Dönüşüm Türkiye Pro-
jesi de devletin ve toplumun bilgi teknolojilerine adapte 
edilmesi açısından önemlidir. Bu projeyle, kamu hizmet-
lerinin elektronik ortamda daha kaliteli, şeffaf ve vatan-
daşların katılımını da içerecek şekilde yönlendirilmesi 
hedeflenmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaş-
tırılması ve özel sektöre yol gösterilmesi gibi hususlar da 
bu proje kapsamındadır.

2003 yılında hayata geçirilen 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi devletin 

ve toplumun bilgi teknolojilerine 
adapte edilmesi açısından önemlidir. 

Bu projeyle, kamu hizmetlerinin 
elektronik ortamda daha kaliteli, 

şeffaf ve vatandaşların katılımını da  
içerecek şekilde yönlendirilmesi 

hedeflenmiştir.

The e-Transformation Turkey 
Project launched in 2003 was 

important for the government and 
public adapting to information 
technologies. With this project, 

the goal was to make public 
services have better quality, be 

more transparent, and be steered 
with public participation in an 

electronic environment. 

nications market was completely opened, removing the 
monopoly of Türk Telekom over sound transmission and 
infrastructure. The 2008 Electronic Communication Law 
was an important part of this whole process. These legal 
regulations are important moves in creating a legal in-
frastructure to technological advancements. Especially 
with the Technology Development Zones the aim was to 
develop research and development activities, the num-
ber of technoparks at universities increased and it was 
stipulated that the involved companies would be given 
the required support.

The e-Transformation Turkey Project launched in 2003 
was important for the government and public adapting 
to information technologies. With this project, the goal 
was to make public services have better quality, be more 
transparent, and be steered with public participation in 
an electronic environment. Spreading information and 
communication technologies and paving the way for the 
private sector were all a part of this project.

ODTÜ (üstte) ve Hacettepe (altta) teknokentleri

METU (top) and Hacettepe (below) technoparks
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Telekomünikasyon patlaması

2000’lerin telekomünikasyon imkanlarının aşırı derecede 
genişlediği bir dönem olduğunun altını çizmek gereki-
yor. 1980’lerde sabit telefon altyapısının oluşturulması 
ile başlayan süreç, 1990’larda mobil telefonların yavaş 
yavaş hayatımıza girmesi ile çeşitlenmiş, 2000’lerde ise 
artık internet ve genişbant altyapılarının oluşturulmasına 
sıra gelmiştir. Bugün itibarıyla Türkiye’de sabit hat kul-
lanıcılarının doygunluk noktasına geldiği görülmektedir. 
Türkiye’de yüzde 25 civarında sabit telefon kullanıcısı 
vardır. Oysa mobil telefon kullanıcılarının oranı bunun 
katbekat üzerine çıkmıştır. 2002 yılında yüzde 33 olan 
bu oran 2010’lu yıllarda yüzde 85’in üzerinde seyret-
mektedir. Bütün bunların yanı sıra internet kullanımı da 
mobil telefona benzer şekilde çok hızlı bir seyir takip 
etmektedir. Bugün itibarıyla Türkiye’de hanelerin yüzde 
76,3’ünün, bireylerin ise yüzde 61,2’sinin internet kullanı-
cısı olduğu görülmektedir.

Son yıllarda özellikle mobil telefon kullanımı ile internet 
kullanımı çok iç içe geçmiştir. Bunda 2008 yılında 3G, 
2016 itibarıyla ise 4,5G teknolojilerinin devreye girmesi-
nin etkisi büyüktür. Ülkemizde akıllı telefon kullanımının 
da son derece yaygınlaşması ile birlikte neredeyse her 

Telecommunication boom

We need to underline that the 2000s were a period 
where telecommunication opportunities expanded at a 
rapid rate. The process began in the 1980s with the es-
tablishment of the fixed phone line infrastructures, be-
came varied in the 1990s as mobile phones slowly began 
to enter our lives, and in the 2000s it was time to create 
the Internet and broadband infrastructures. As of to-
day, there is a saturation of landline users. There is a 25 
percent landline usage rate in Turkey. However, mobile 
phone usage has doubled, tripled these numbers. This 
rate, which was 33 percent in 2002, is over 85 percent 
in the 2010s. In addition to all of these, Internet usage 
is on a fast track just like mobile phones. 76.3 percent 
of homes and 61.2 percent of individuals in Turkey are 
Internet users.

In recent years, mobile phone usage and Internet usage 
have intertwined. The 3G services that came into service 
in 2008 and the 4.5G technology that came into service 
in 2016 have played a great part in this. As smartphone 
usage spread around the country, almost all mobile 
phone users have become active online at the same 
time.

Bugün itibarıyla Türkiye’de sabit hat 
kullanıcılarının doygunluk noktasına 

geldiği görülmektedir. Ülkemizde 
yüzde 25 civarında sabit telefon 

kullanıcısı vardır. Oysa mobil telefon 
kullanıcılarının oranı bunun katbekat 

üzerine çıkmıştır. 2002 yılında  
yüzde 33 olan bu oran 2010’lu yıllarda 
yüzde 85’in üzerinde seyretmektedir. 

Bütün bunların yanı sıra internet 
kullanımı da mobil telefona benzer 

şekilde çok hızlı bir seyir takip 
etmektedir. Türkiye’de hanelerin  

yüzde 76,3’ünün, bireylerin ise  
yüzde 61,2’sinin internet kullanıcısı 

olduğu görülmektedir.

As of today, there is a saturation  
of landline users. There is a  
25 percent landline usage rate in 
Turkey. However, mobile phone 
usage has doubled, tripled these 
numbers. This rate, which was  
33 percent in 2002, is over  
85 percent in the 2010s. In addition 
to all of these, Internet usage is 
on a fast track just like mobile 
phones. 76.3 percent of homes 
and 61.2 percent of individuals in 
Turkey are Internet users.
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mobil telefon sahibi aynı zamanda internette de aktif 
hale gelmiştir.

Fiber hızla yarış

Mobil sahada 4,5G teknolojisinin getirdiği hızlı internet 
ve iletişim hamlesi kablo üzerinden sağlanan internette 
de paralel bir seyre sahiptir. Ülkemizde bugün itibarıyla 
fiber internetin yaygınlaştırılması konusunda büyük bir 
efor sarf edilmektedir. Özellikle İstanbul gibi merkezî 
illerin birçoğunda eski bakır kabloların yeni fiber kablo-
larla değiştirilme işleminde önemli bir yol katedilmiştir. 

Bugün ülkemizde yaklaşık 250 bin kilometrelik bir fibe-
roptik hat uzunluğu vardır. Bu hattın yüzde 80’inin Türk 
Telekom, geri kalanının ise diğer işletmeler tarafından 
döşendiği belirtilmektedir. Fiberoptik hat döşemenin 
çok pahalı bir işlem olduğu göz önüne alındığında, fiber 
şebeke paylaşımı ile mevcut hatlardan daha fazla kulla-
nıcının faydalanmasının yararı üzerinde durulmaktadır. 
Fakat Türkiye’de bu yönde geniş bir mutabakat zemini 
henüz sağlanamamıştır. Türkiye’de fiber yaygınlık oranı-
nın yüzde 15’lerde olduğu düşünüldüğünde bu konunun 
önemi daha da görülür hale gelecektir.

Racing at fiber speed

The fast Internet and communication move in the mo-
bile field that came with 4.5G technology has a similar 
course to cable Internet. Today there is great effort in 
our country to spread fiber Internet. Important grounds 
have been covered to replace old copper wires with 
new fiber wires especially in central provinces such as 
Istanbul.

Today the fiber-optic line in our country is around 250 
thousand kilometers. It is stated that 80 percent of this 
line was laid by Türk Telekom and the rest by other com-
panies. Considering that laying fiber-optic lines is a very 
expensive task, fiber network sharing is being focused 
on as a way to ensure more users can benefit from exist-
ing lines. However, a widespread agreement foundation 
has not been found in Turkey so far. Considering that fi-
ber penetration rate is only at 15 percent, the importance 
of this becomes more visible.
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Uydudan dijital yayına

2005 yılında Türk Telekom’un özelleştirilmesi süreci 
içinde, uydu ve kablo altyapılarını işletecek bir şirket 
olarak Türksat A.Ş. kurulmuştur. Türksat yeni uydu 
programı ile 2008 yılında 3A ve 2014 yılında 4A uydu-
larını uzaya yollayarak uydu sistemlerinin kalitesini ve 
ağını sürekli genişletmeyi hedeflemiştir. Ayrıca TÜBİTAK 
da 2011 yılında tasarımı ve üretimi Türkiye’de gerçekleş-
tirilen ilk yer gözlem uydusu Rasat’ı uzaya yollamıştır.

Televizyon ve radyo yayıncılığında gündemdeki önemli 
bir teknoloji ise dijital karasal (ya da karasal sayısal) 
yayındır. 2006 yılından itibaren test yayınları yapıl-
maya başlayan dijital karasal yayının 2013’te ihalesi 
gerçekleşmiş ve 2015 yılı itibarıyla da tamamen dev-
reye girmesi beklenmiştir. Hatta TRT ve özel kanalların 
katılımıyla bu dijital yayın işlerini yürütecek Anten A.Ş. 
adıyla bir şirket kurulmuştur. Fakat ihalenin mahkeme 
tarafından iptal edilmesi ve bu sisteme ayrılan frekans-
ların bir kısmının daha sonradan 4,5G teknolojisi için 
kullanılmasıyla halihazırda bu konuyla ilgili bir bekleyiş 
bulunmaktadır. 

From satellites to digital broadcast

As part of the privatization of Türk Telekom in 2005, 
Türksat A.Ş. was established as a company to manage 
satellite and cable infrastructures. As part of Türksat’s 
new satellite program, the 3A satellite and the 4A satel-
lite were sent to space in 2008 and 2014 respectively to 
constantly expand satellite systems quality and network. 
In addition, TÜBİTAK sent Rasat, the first ground obser-
vation satellite designed and produced in Turkey, into 
space in 2011.

Another technology anticipated for years in television 
and radio broadcast is digital terrestrial (or terrestrial 
digital) broadcast. Digital terrestrial broadcast, which 
began testing in 2006 and was contracted in 2013, was 
expected to be fully in effect starting in 2015. In fact, a 
company called Anten A.Ş. was established to admin-
ister digital broadcast with the participation of Turkish 
Radio and Television Corp. (TRT) and private channels. 
However the contract was canceled by court decision 
and the frequencies set aside for this system were later 
used by 4.5G technologies, so it awaits in uncertainty.
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Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü

Türkiye’de her geçen yıl güçlenen bir bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektörü bulunmaktadır. 2015 yılı itibarıyla 
sektörün büyüklüğü 83,1 milyar lira kapasitesine ulaşmış 
olmakla beraber, bunun 55,7 milyar liralık kısmı iletişim 
teknolojileri, 27,4 milyar liralık kısmı ise bilgi teknolojileri 
tarafından oluşturulmaktadır. Özelde bilgi teknolojileri-
ne bakıldığında ise bu büyüklüğün yaklaşık yüzde 50’si 
donanım, yüzde 35’i yazılım ve yüzde 15’i çeşitli hizmet-
lerle alakalıdır. 

Dünya genelinde bakıldığında Türkiye’deki sektörün 
hâlâ istenen seviyeye gelmediği görülmektedir. Özellikle 
yazılım ve hizmet kısımları donanımın çok gerisinde kal-
maktadır. Bunların yanında Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri’nin sayısı 49’u faaliyette, 14’ü geliştirme aşamasında 
olmak üzere toplam 63’ü bulmaktadır. 

Bütün bunlar göz önünde bulundurularak hem Ar-Ge 
hem de genel olarak bireylere ulaşan bilgi ve iletişim 
teknolojileri hizmetlerinin güncel, kaliteli ve yaygın ola-
bilmesi için devletin ve özel sektörün yakın bir işbirliği 
içinde olması gerekmektedir. Gerekli yasal düzenleme-
lerin yapılmasının yanında, uzun vadeli düşünülerek kısa 
dönemli problemlerden kaynaklanan engellerin kaldırıl-
ması önemlidir. Tabii ki dünyadaki gelişmelerin yakından 
takip edilmesi yanında artık yerli üreticilerin de öncülük 
edecek bir pozisyona gelmeleri beklenmektedir.

Information and communication 
technologies sector in Turkey

There is an information and communication technolo-
gies sector in Turkey that becomes stronger year by year. 
The capacity of the information and communication 
sector reached 83.1 billion Turkish Lira in 2015, with 55.7 
billion in communication technologies and 27.4 billion in 
information technologies. Looking at information tech-
nologies, 50 percent of it is in hardware, 35 percent is in 
software and 15 percent is in related services.

Looking at the world, it can be seen that the sector in 
Turkey has not reached the levels desired. Especially 
software and services are way behind hardware. In ad-
dition, there are 63 Technology Advancement Zones, 49 
in service and 14 being developed.

Taking all of these into consideration, the government 
and private sector need to be in close cooperation in 
order for the research and development as well as the 
information and communication technology services 
reaching individuals is current, of high quality and wide-
spread. In addition to the required legal regulations, 
long-term thinking is required to remove obstacles 
caused by short-term problems. Of course, develop-
ments in the world must be closely followed, but in addi-
tion local producers are expected to come to a leading 
position.

2015 yılı itibarıyla bilgi ve iletişim 
sektörünün büyüklüğü 83,1 milyar 
lira kapasitesine ulaşmış olmakla 
beraber, bunun 55,7 milyar liralık 

kısmı iletişim teknolojileri, 27,4 milyar 
liralık kısmı ise bilgi teknolojileri 

tarafından oluşturulmaktadır. Özelde 
bilgi teknolojilerine bakıldığında ise 
bu büyüklüğün yaklaşık yüzde 50’si 

donanım, yüzde 35’i yazılım ve  
yüzde 15’i ilgili hizmetlerle alakalıdır. 

The capacity of the information and 
communication sector reached 83.1 
billion Turkish Lira in 2015, with 55.7 
billion in communication technologies 
and 27.4 billion in information 
technologies. Looking at information 
technologies, 50 percent of it is in 
hardware, 35 percent is in software 
and 15 percent is in related services.



38

Dü
ny

a 
m

ira
sla

rım
ız

O
ur

 w
or

ld
 h

er
ita

ge
s

DÜNYANIN 
GÖZBEBEĞİ

İSTANBUL

THE APPLE OF THE 
WORLD’S EYE

ISTANBUL
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 Istanbul is a city that is the apple of the eye of not 
only Turkey, but of the world, as well. Connecting 

the continents of Asia and Europe, its mild climate 
and natural beauties aside, the fact that it served as 

capital to the Roman, Byzantine and Ottoman Empires 
during 1600 years and thus bears the traces of these 

civilizations deems it a famous and valuable destination. 

İstanbul yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da 
gözbebeği şehirlerden. Asya ve Avrupa kıtalarını 
bağlaması, yumuşak iklimi, doğal güzellikleri bir 
yana 1600 yıl boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı 

imparatorluklarına başkentlik yapması, dolayısıyla bu 
medeniyetlerin kültüründen izler taşıması onu meşhur ve 

değerli bir destinasyon kılıyor.
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“Ah İstanbul... Beni büyüleyen isimlerden en çok büyü-
leyeni yine sensin” diyor ünlü Fransız yazar Pierre Loti. 
İstanbul’u görüp de hayran kalanların ortak düşüncesini 
temsil ediyor bu söz adeta. Peki, dünyanın belki de en 
güzel manzaralarını sunmasaydı ve iki kıtayı bağlama-
saydı İstanbul, yine de Loti’yi büyüler miydi? Peki ya, Ro-
mantizm’in öncülerinden Chateaubriand İstanbul kadar 
güzel görünen başka bir kent olmadığını söyleyenlere 
hak verir miydi? Napolyon da, “Dünya tek bir devlet ol-
saydı, başkentinin İstanbul olması gerekirdi” demişti. Ve 
sonra nice şair, yazar... İstanbul her zaman en güzel söz-
lere, en güzel mısralara ve betimlemelere layık görüldü. 
Çünkü kaderi güzel yazılmış İstanbul’un. Asya’yı Avru-
pa’ya kavuşturan, dünyanın en etkileyici coğrafyasında 
olmak da onun kaderi; Sarayburnu’dan Edirnekapı’ya 
uzanan tepeleriyle silüetine âşık etmek de; ılık iklimi, 
taze havası, serin sularıyla dertlere şifa olmak da… 

“Oh Istanbul... Your name is the most enchanting one of 
all the names which enchants me” said famous French 
poet Pierre Loti. This sentence represents the common 
view of nearly everyone who sees Istanbul and becomes 
enchanted. Well, what if Istanbul did not have maybe 
the most beautiful sceneries in the world and connect 
two continents, would it still enchant Loti? Or would Cha-
teaubriand, among the pioneers of Romanticism, agree 
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with those who said that there was no other city that 
looked as beautiful as Istanbul? “If the world were a sin-
gle state, Istanbul would be its capital” said Napoleon. 
And many other poets, writers... Istanbul has always 
been deemed worthy of the most beautiful sentences, 
verses and descriptions, because the fate of Istanbul 
was written beautifully. Having the most impressive 
geography in the world connecting Asia to Europe is  
İstanbul’s fate; so is making people fall in love with its 
silhouette of hills stretching from Sarayburnu to Ed-
irnekapı; as well as healing troubles with its mild climate, 
fresh air and cool waters...

This is why Istanbul was one of the places that many 
civilizations wanted to capture throughout the history 
of humanity. Of course its location and the strategic im-
portance of this location had a part in this as well. This 
city that was valued so much served as the capital of the 
Roman, Byzantine and Ottoman Empires for 1600 years. 
Because of its geographical situation, beauty, favorable 
climate and legendary history dating back to the BC 
period, Istanbul was surrounded by different civiliza-
tions numerous times throughout history, but non were 
successful. Taking Istanbul was in the fate of Ottoman 
Sultan Mehmed the Conqueror.

After Mehmed II conquered Istanbul in 1453, he deco-
rated the city with the help of the most talented masters 
in the Roman and Byzantine Empires and the Ottoman 
Empire knew well the value of the city. Becoming a Mus-
lim state after being conquered by the Ottomans, many 
of the architectural structures that makes Istanbul’s sil-
houette memorable were built in this period. However, 
Istanbul became a world city not just as a city connected 
to the Empire, but with its sceneries subject to the most 
famous works of art, the Hagia Sophia, Süleymaniye, 
Maiden’s Tower, Rumelian Fortress, Sultanahmet, Grand 
Bazaar, Topkapı, and architecture bringing together 
different religions and cultures.

Istanbul’s aspects “touched by human hands” are con-
sidered a giant cultural heritage. The Archeological 
Park consisting of the Hippodrome, Hagia Sophia, Ha-
gia Irene, Little Hagia Sophia Mosque and the Topkapı 
Palace; the Süleymaniye Protected Zone consisting of 
the Süleymaniye Mosque and its surrounding area; the 
Zeyrek Protected Zone including the Zeyrek Mosque and 
its surrounding area and even the Historical Peninsula 
with a small surface which includes Historic City Walls 
Protected Area presents a historical gallery of 1600 
years. The Historical Peninsula has been on UNESCO’s 
World Heritage List since 1985.

Bu yüzden İstanbul, insanlık tarihi boyunca pek çok 
medeniyetin ele geçirmek istediği yerlerden biriydi. 
Elbette bunda konumu ve konumundan kaynaklanan 
stratejik öneminin de payı vardı. Bu denli kıymet verilen 
şehir 1600 yıl boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı impa-
ratorluklarına başkentlik yaptı. Coğrafi yerleşimi, güzel-
liği, elverişli iklimi, milattan önceki yüzyıllara dayanan 
efsanevi geçmişi nedeniyle İstanbul farklı medeniyetler 
tarafından tarih boyunca defalarca kuşatıldı, hiçbirinde 
başarı sağlanamadı. İstanbul’u almak, Osmanlı Padişa-
hı II. Mehmed’e nasip oldu.

1453 yılında II. Mehmed tarafından fethedildiğinde, 
Roma ve Bizans imparatorluklarının en hünerli ustalar-
dan yardım alarak süslediği şehrin kıymetini Osmanlı da 
iyi bilmişti. Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçi-
rildikten sonra bir İslam başkenti olan İstanbul’un meş-
hur silüetini hafızalara kazıyan bazı mimari yapılar da 
bu dönemde inşa edildi. Ancak İstanbul, yalnızca İmpa-
ratorluğa bağlı bir kent değil, en meşhur sanat eserleri-
ne konu edilen manzaraları, Ayasofya’sı, Süleymaniye’si, 
Kız Kulesi, Rumeli Hisarı, Sultanahmet’i, Kapalı Çarşı’sı, 
Topkapı’sıyla, yani farklı dinleri ve kültürleri buluşturan 
mimarisiyle bir dünya şehri oldu. 

İstanbul’un “insan eli değmiş” hali büyük bir kültürel 
miras kabul ediliyor. Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, 
Küçük Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı’nı içine alan 
Arkeolojik Park; Süleymaniye Camii ve çevresini içine 
alan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camii ve 
çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ile Tarihî Surlar 
Koruma Alanı’nı içeren, küçük bir yüzölçümüne sahip 
Tarihî Yarımada bile 1600 yıllık bir tarih galerisi sunuyor. 
Tarihî Yarımada 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde bulunuyor.

Asya’yı Avrupa’ya kavuşturan, dünyanın 
en etkileyici coğrafyasında olmak da 

İstanbul’un kaderi; Sarayburnu’dan 
Edirnekapı’ya uzanan tepeleriyle silüetine 
âşık etmek de; ılık iklimi, taze havası, serin 

sularıyla dertlere şifa olmak da… 

Having the most impressive geography in 
the world connecting Asia to Europe is in 

Istanbul’s fate; so is making people fall in 
love with its silhouette of hills stretching 

from Sarayburnu to Edirnekapı; as well as 
healing troubles with its mild climate, fresh 

air and cool waters...
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BİR MATEMATİK VE 
ESTETİK HARİKASI

EDİRNE 
SELİMİYE 
CAMİİ VE 

KÜLLİYESİ

A WONDER OF 
MATHEMATICS AND AESTHETICS

EDIRNE 
SELIMIYE 
MOSQUE AND 
ITS SOCIAL 
COMPLEX
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Edirne Selimiye Mosque and its 
Social Complex is one of the unique 
examples of the Ottoman art of 
architecture. This idiosyncratic work 
of the art of Islam is the masterpiece 
of Ottoman Head Architect Mimar 
Sinan, one of the greatest names in 
the history of architecture. 

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, 
Osmanlı yapı sanatının nadide 
örneklerinden biri. İslam eserleri 
arasında parmakla gösterilen bu 
çalışma mimarlık tarihinin en büyük 
isimlerinden Osmanlı Başmimarı 
Koca Sinan’ın imzasını taşıyor.
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Selimiye Camii ve Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu 
için önemli bir şehir olan Edirne’de 1568 yılında inşa 
edilmeye başladı. Mimar Sinan, yapımı 6 yıl süren cami 
için “ustalık eserim” demişti. Zira Sinan o tarihte 80 
yaşındaydı.

Selimiye’nin neden başkent İstanbul’da değil de Edir-
ne’de yapıldığı her zaman merak edilen bir konu ol-
muştur. Bununla ilgili birkaç tahmin bulunuyor. Bunlar-
dan biri caminin yapım emrini veren Osmanlı Padişahı 
II. Selim’in çocukluğunu geçirdiği Edirne’yle arasında 
güçlü bir bağ olması. Bir diğer tahmin İstanbul’da bu 
kadar büyük bir yapı için uygun alanın bulunmaması. 
Sultan II. Selim’in rüyasında Hz. Muhammed’i gördüğü 
ve onun caminin yapım yeri olarak Edirne’yi gösterdiği 
de rivayet ediliyor.

The Selimiye Mosque and its Social Complex started to 
be built in 1568 in Edirne, a city of importance for the Ot-
toman Empire. Mimar Sinan called the mosque, of which 
the construction took 6 years, his “work of mastership”, 
for he was at the time 80 years old. 

It has always been a case of curiosity why Selimiye 
was built in Edirne and not in Istanbul, the capital of 
the Empire. There are a few guesses as to the reason. 
One of them is the fact that the Ottoman sultan who 
commissioned the mosque, Selim II, had strong ties with 
Edirne where he spent his childhood. Another guess is 
that there was no suitable space in Istanbul for such 
a big structure. It is also rumored that Sultan Selim II 
dreamed of the Prophet Mohammed and that he point-
ed to Edirne as the place where the mosque should be 
constructed. 

The Selimiye Mosque stands on eight pillars of 2 thou-
sand tons. These pillars carry a giant dome. The muezzin 
mahfil is found under the dome which represents Allah, 

Selimiye’nin neden başkent İstanbul’da 
değil de Edirne’de yapıldığı her zaman 
merak edilen bir konu olmuştur. 
Bununla ilgili birkaç tahmin bulunuyor. 
Bunlardan biri caminin yapım emrini 
veren Osmanlı Padişahı II. Selim’in 
çocukluğunu geçirdiği Edirne’yle 
arasında güçlü bir bağ olması. Bir diğer 
tahmin İstanbul’da bu kadar büyük bir 
yapı için uygun alanın bulunmaması.

It has always been a case of curiosity 
why Selimiye was built in Edirne and 
not in Istanbul, the capital of the 
Empire. There are a few guesses as to 
the reason. One of them is the fact that 
the Ottoman sultan who commissioned 
the mosque, Selim II, had strong 
ties with Edirne where he spent his 
childhood. Another guess is that there 
was no suitable space in Istanbul for 
such a big structure.
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the skies and political might. It is clear why the mahfil 
is not on the sides but in the center; just like in the en-
tire mosque, here, too, Sinan emphasized the idea of  
centrality. The mosque is in the center of the complex, 
the dome in the center of the mosque, the muezzin 
mahfil in the center of the dome and the fountain in the 
center of the muezzin mahfil.

Selimiye Mosque and its Social Complex is a monument 
of art with every single component, a mathematical 
wonder with its finely calculated design. There are many 
features that deem the Selimiye Mosque unrivalled. 
Some of them are the sovereign mahfil, which bears 
the most delicate examples of the art of calligraphy and 
Iznik tile making; its minbar adorned with geometric 
figures and its tile-covered cone; its marble mihrab on 
which the verses of the Qur’an are inscribed and doors, 
on which muqarnas has been masterfully applied. 

It is thought that the complex, which gathers public of-
fices together and which can be described as some sort 
of social living center, is an Ottoman invention. Having 
made additions such as libraries, shops, time-study and 
astronomy ateliers, hospitals and soup kitchens to the 
complex previously comprised of mosques and madra-
sahs only, the Ottomans have developed a tradition that 
can be best observed in the Selimiye Mosque and its 
Social Complex.

This flawless work of Mimar Sinan is standing in the old 
Ottoman capital of Edirne. It is practically impossible to 
see this structure and not be impressed. There are many 
beliefs on the Edirne Selimiye Mosque and its Social 
Complex. Some of these are related to what Sinan kept 
in mind while constructing the structure. According to 
belief, there is only one dome, for there is only one Allah; 
the windows of the mosque have five levels, for Islam 
has five pillars and the total number of doors of the 
complex is 32, for in Islam are 32 duties…

Selimiye Camii 2 bin tonluk sekiz sütun üzerinde yükselir. 
Bu sütunlar devasa bir kubbe taşır. Allah’ı, göğü, siyasi 
kudreti temsil eden kubbenin altında müezzin mahfili 
bulunur. Mahfilin altında ise şadırvan yer alır. Mahfilin 
kenarda değil de tam ortada bulunmasının nedeni 
açıktır; Sinan caminin tamamında olduğu gibi burada 
da merkezîlik düşüncesini vurgulamıştır. Cami külliyenin 
merkezinde, kubbe caminin merkezinde, müezzin mah-
fili kubbenin merkezinde, şadırvan müezzin mahfilinin 
merkezindedir.

Selimiye Camii ve Külliyesi, her bir unsuruyla sanat abi-
desi, ince hesaplanmış tasarımıyla bir matematik hari-
kasıdır. Selimiye Camii’ni rakipsiz kılan pek çok özelliği 
mevcuttur. Hat sanatının en ince örneklerini barındıran, 
İznik çini işçiliğinin doruk noktası eserleri taşıyan hünkar 
mahfili, geometrik şekillerle bezeli minberi ve onun çini 
kaplı külahı, üzerine surelerin işlendiği mermer mihrabı, 
mukarnas uygulamasının ustaca yapıldığı kapıları bun-
lardan bazılarıdır.

Kamu binalarını bir araya getiren, bir nevi sosyal ya-
şam merkezi olarak adlandırılabilecek külliyelerin bir 
Osmanlı buluşu olduğu tahmin edilir. Önceden yalnız-
ca cami ve medreselerden oluşan külliye anlayışına 
kütüphane, arasta, muvakkithane, hastane, aşevi gibi 
eklemeler yapan Osmanlıların, bu geleneğin en iyi 
gözlemlendiği yapılarından biri de Selimiye Camii ve 
Külliyesi’dir. 

Mimar Sinan’ın bu kusursuz eseri eski Osmanlı başkenti 
Edirne’de tüm görkemiyle yükseliyor. Bu yapıyı görüp de 
etkilenmemek neredeyse mümkün değil. Edirne Selimiye 
Camii ve Külliyesi ile ilgili pek çok inanış bulunuyor. Bun-
ların bir kısmı Sinan’ın neleri gözeterek caminin tasarı-
mını yaptığıyla ilgili. Söz konusu inanışlara göre kubbe 
tektir, çünkü Allah tektir; cami pencereleri beş kademe-
lidir, çünkü İslam’ın beş şartı vardır; külliyenin kapılarının 
toplamı 32’dir, çünkü İslam’ın 32 farzı bulunmaktadır...
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TARİHİN DOĞADAKİ MÜHRÜ

HIERAPOLIS-
PAMUKKALE

HISTORY’S SEAL ON NATURE

HIERAPOLIS- 
PAMUKKALE
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Located 20 kilometers from Denizli, the Ancient City of Hierapolis and 
Pamukkale’s unmatched nature is seen as one of the limited number 
of values in the world. Its composition which houses historic and 
natural beauties together earned a spot for the city in the UNESCO 
World Heritage List. 

Denizli’ye 20 kilometre mesafedeki Hierapolis Antik Kenti ve eşsiz 
tabiatıyla Pamukkale, binyıllar içinde kazandığı kimlikle dünyanın 
sayılı değerleri arasında yer alır. Tarihî ve doğal güzellikleri bir 
arada barındıran yapısı bölgenin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
kaydedilmesini sağlamıştır.
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Uluslararası yolculuğun daha kolay şartlarda gerçekleş-
meye başladığı 20. yüzyılda turizm milyonlarca insanın 
dünyanın birçok noktasını gezip görmesini sağladı. Yeni 
yerler keşfetme isteğiyle başlayan seyahatlerde turistler 
giderek tek seferde birden fazla unsurun sunulduğu 
destinasyonları tercih etti.  Bu süreçte tarih ile tabiat gü-
zelliğinin bir arada bulunduğu bölgeler doğal olarak öne 
çıktı. Köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış, insanlığın 
en eski yerleşimlerini barındıran, jeolojik bakımdan “eski 
kıta” sayılması nedeniyle ilgi çekici doğa manzaralarına 
sahip Türkiye bu yönden dünyada fark yaratan bir ülke 
oldu. Çok çeşitli nedenlerle gerçekleşmiş kimyasal reak-
siyonlar sonucu oluşmuş travertenleri, şifalı suyu ve Ege 
uygarlıklarının izlerini bir bütün içinde yansıtması, eski 
adıyla Hierapolis, bugünkü kullanımıyla Pamukkale’yi 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne taşıdı. 

Hierapolis-Pamukkale, doğanın kendisine bahşetti-
ği güzelliklerin üzerine farklı medeniyetlerin inanç ve 
geleneklerinin benzersiz ürünlerinin konulduğu büyük 
bir değer. Hierapolis’in bir Frig kenti olduğu, Bergama 
(Pergamon) Kralı II. Eumenes tarafından MÖ 2. yüzyılda 
kurulduğu, adının ise krallığın kurucusu Telephes’in eşi 
Hiera’dan geldiği düşünülür. Hierapolis’in kökeni hak-
kında ortaya atılan bir diğer görüş de sözcüğün “kutsal 
kent” anlamını taşıdığı, bu adın kentin dinî merkez özel-
liğine ve şifalı sularına atıfla koyulduğudur. Hierapolis  
Romalılar döneminde atlattığı depremden sonra yeni-
den inşası sırasında Helenistik görünümünden sıyrılıp 
tipik bir Roma kentine dönüşmüş, ardından Bizans dö-
neminde Hıristiyanlığın önemli bir odağı haline gelmiştir. 
Bu tarihte piskoposluk merkezi rütbesine yükselen kentin 
Hıristiyanlar için önemi, Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz 
Filipus’un burada öldürülmüş olması ve bölgede ona ait 
bir martyrium (şehitlik anıtı) bulunmasıdır. Kent, 12. yüz-
yıldan sonra ise Türklerin egemenliğine girmiştir.

Denizli’ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Hiera-
polis Antik Kenti’ni UNESCO, “Anadoluluların, Grek-Ma-
kedonların, Romalıların ve Yahudilerin iç içe geçtikleri çok 
uluslu bir şehir” olarak tanımlıyor. Kentin 14 metre geniş-
liğindeki Frontinus Caddesi bir zamanlar her iki tarafında 
dükkan, depo ve evler barındırmasıyla diğer antik cad-
delere benzer; fakat onu diğerlerinden ayıran belki de en 
önemli özelliği, ortasından gelişmiş diyebileceğimiz bir 
kanalizasyon sisteminin geçiyor olmasıdır. Kanalizasyon 
sisteminin yanı sıra temiz su kanalı, kentin doğusundaki 
bir tepeye inşa edilmiş filtre odasından sokak ve evlere 
su temin eden termik tesisatı, bahsedilebilecek diğer un-
surlar. Ayrıca bazilika, katedral, kilise ve vaftizhane gibi 
değişik formlarda erken Hıristiyan mimarisinin etkileyici 

In the 20th century when international travel began to 
take place in better conditions, tourism helped mil-
lions of people to begin traveling to many points in 
the world. During travels which began with the desire 
to discover new places, tourists increasingly began to 
prefer destinations where more than one element was 
presented at one time. During this process, the areas 
presenting history and natural beauties together came 
to the forefront. Turkey is a country that made a differ-
ence in the world as it was home to rooted civilizations, 
contained the old settlements of humanity, and has 
interesting natural landscapes due to being an “old 
continent” geologically. Travertines which emerged 
through chemical reactions due to various reasons, 
healing waters and the fact that it contains as a whole 
the traces of the Aegean civilizations carried Pamuk-
kale, previously known as Hierapolis, to UNESCO’s 
World Heritage List. 

Hierapolis-Pamukkale, where the belief and tradi-
tions of many different civilizations built unmatched  
products on the beauties granted by nature, is very 
valuable. It is considered that Hierapolis is a Phrygian 
city established by King Eumenes II of Pergamon in the 
2nd century BC, and takes its name from the founder of 
the kingdom Telephes’ wife Hiera. Another view about 
the origin of the name Hierapolis is that the word 
means “holy city” and was chosen because the city 
was a center for religion and has healing waters. While 
being rebuilt in the Roman period following an earth-
quake, the city switched from a Hellenistic appearance 
to a typical Roman city. In the Byzantine period, it was 
an important place for Christianity. During this era the 
city rose to the rank of bishopric center and its impor-
tance for Christians lies in the fact that one of Jesus’ 
apostles St. Phillip was killed there and that the area 
contains a martyrium in his name. The area came into 
Turkish rule after the 12th century. 

The Ancient City of Hierapolis located 20 kilometers 
from Denizli is described by UNESCO as “a multination-
al city where Anatolians, Greek-Macedonians, Romans 
and Jews were intertwined.” The 14 meter wide Frontinus 
Street is similar to other ancient cities as it had stores, 
warehouses and homes on either side; but maybe the 
most important feature that sets it apart from the others 
is that it had a fairly developed sewage system. Anoth-
er feature next to the sewage system to mention is the 
water duct bringing water to the streets and homes from 
a filter room built on a hill east of the city. In addition,  
Hierapolis deserves all of the splendid titles given to it with 
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örneklerini teşkil eden dinî yapıları ve sadece süslemele-
riyle değil, Türkiye’de sahne binası işleviyle restore edilip 
kültür-sanat faaliyetleri için aktif hale getirilmiş 12 bin 
kişilik antik tiyatrosu ile Hierapolis, kendisine uygun gö-
rülen bütün şanlı unvanları hak ediyor. 

Hierapolis’in belki de en büyüleyici kısmı Pamukkale’dir. 
Zaten bölge, daha ziyade travertenleriyle bilinir. Men-
deres Vadisi’nin bu neredeyse gerçek dışı denilebilecek 
bölgesinde, farklı sıcaklıklara sahip 17 su kaynağı yer 
alır. Volkanik yer altı faaliyetleriyle oluşan kaynakların 
karbondioksitli suları geçtikleri yerlerdeki kalsiyum kar-
bonatı eritir. Basınçsız ortamdan aniden çıkan sudaki 
karbondioksit oksijenle temas ettiği zaman suda eriyik 
halde bulunan kalsiyum karbonat, ince katmanlar ha-
linde kayaların üzerine çöker. Bu şekilde oluşan tra-
vertenler, başta jölemsi yumuşak bir kıvama sahipken 
zaman içinde katılaşır. İşte Pamukkale’ye o büyüleyici 
görüntüyü veren bu oluşum sürecine olumsuz etki eden 
unsurlardan biri de insan müdahalesidir. Bu türden mü-
dahalelerin yol açabileceği kirliliğin önüne geçebilmek 
için travertenler arasında ayakkabıyla yürümek yasaktır. 
Ayrıca, termal suyun travertenler üzerindeki akışı kontrol 
altında tutularak yosunlaşmanın önlenmesi amaçlanır. 
Böylece, travertenlerin beyazlığı muhafaza edilmeye 
çalışılır. 

the exemplary religious structures and decorations which 
are impressive examples of early Christian architecture  
including basilicas, cathedrals, churches and baptis-
teries as well as a 12 thousand seat capacity ancient 
theater activated to serve in arts and culture activities. 

Maybe the most mesmerizing part of Hierapolis is 
Pamukkale. The area is most known for its travertines. 
There are 17 water sources of different temperatures 
in this region of the Menderes Valley which can almost 
be called unreal. These sources were formed through 
underground volcanic activity and the carbon dioxide 
in the waters decomposes the calcium carbonate in 
the places it passes from. The carbon dioxide in the 
water that emerges without pressure comes into con-
tact with oxygen, the diluted calcium carbonate in the 
water settles on the rocks in thin layers. The travertines 
which were formed this way used to be soft like gelatin, 
but hardened over time. One of the negative factors 
that affect the creation period of this mesmerizing site 
is human intervention. To prevent pollution that can be 
caused by such interventions, walking on the travertines 
with shoes on is prohibited. In addition, the flow of the 
thermal waters of the travertines is controlled to prevent 
moss from forming. The whiteness of the travertines is 
preserved through these methods.
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HİTİTLERİN 
KADİM MİRASI

HATTUŞA

ANCIENT HERITAGE 
OF THE HITTITES

HATTUSA
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Situated at the heart of Anatolia, Hattusa with its well-
preserved architecture and cuneiform tablets sheds 

light on the Hittites, once among the strongest states of 
the world. Hattusa the Hittite capital bears the feature 

of being one of Turkey’s most precious and spectacular 
open air museums. 

Anadolu’nun kalbinde yer alan Hattuşa, iyi korunmuş 
mimarisi ve çivi yazılı tabletleriyle bir dönem dünyanın 

en güçlü devletlerinden Hititlerin tarihine ışık tutuyor. Hitit 
başkenti Hattuşa, Türkiye’nin en kıymetli ve göz alıcı açık 

hava müzelerinden biri olma özelliği taşıyor.
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Hattuşa, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde yer alır. Dola-
yısıyla karasal iklime sahiptir ve büyük ölçüde bozkır gö-
rünümündedir. Fakat binlerce yıl önce Hattuşa’da ılıman 
ve nemli bir iklim görülüyordu. Sık bitki örtüsü, ormanları 
ve bol su kaynakları nedeniyle toprağı verimliydi, hay-
vancılık ilerlemişti. Bu özellikleri nedeniyle Hattuşa insan 
yaşamına oldukça elverişli bir bölgeydi.

Hattuşa çevresindeki ilk yerleşimin Kalkolitik Çağ’da 
olduğu tahmin edilir. Anadolu’da güçlü bir hakimiyet 
kurmuş Hititlerin ise Hattuşa’ya MÖ 2000’li yıllarda gel-
diği bilinir. Önceleri Hattuş adıyla anılan bölgeye Hititler 
Hattuşa ismini verir. İlk Hitit kralı olarak kabul edilen 
Anitta’nın ele geçirdiği şehir, yine Hititler döneminde pek 
çok kez yıkılır ve yeniden kurulur. Bölgede yapılan kazılar 
sonucu ele geçirilen çivi yazılı bir tablette Anitta’nın şu 
ifadeleri yer alır: Geceleyin yaptığım bir saldırı ile şehri 
aldım. Yerine yaban otu ektim. Benden sonra her kim 
kral olur ve Hattuş’u yeniden iskan ederse gökyüzünün 
Fırtına Tanrısı’nın laneti üzerine olsun.

Hattuşa’da 1907 yılında başlatılan, I. ve II. Dünya Savaş-
ları dönemi haricinde kesintiye uğramadan sürdürülen 
kazı çalışmalarında bugüne kadar pek çok buluntu elde 
edildi. Bu buluntulardan çivi yazılı tabletler önemli bir 
bölümü oluşturuyor. Tabletler bölgenin coğrafyası, ikli-
mi, komşu ülkelerin kimler olduğu, bu ülkelerle ilişkiler, 
savaşlar, siyasi ve ticari anlaşmalarla ilgili pek çok bi-
linmeyeni aydınlığa kavuşturuyor. Hattuşa’da yürütülen 

Hattusa is situated north of the Central Anatolian Re-
gion; thus, it has continental climate and mostly has the 
appearance of the steppe. However, thousands of years 
ago Hattusa had a mild and moist climate. Its soil was 
fertile and breeding was advanced owing to the dense 
vegetation, forests and abundant water resources. 
These features deemed Hattusa quite suitable for hu-
man habitation. 

The first settlement around Hattusa is thought to date 
back to the Chalcolithic Age. The Hittites, who estab-
lished a strong presence in Anatolia, on the other hand, 
are known to have come to Hattusa in around 2000 BC. 
Seized by Anita, who is acknowledged as the first Hittite 
king, the city was demolished and rebuilt many times 
during the Hittite period. Found on a cuneiform tablet 
obtained during the excavations carried out in the re-
gion is this statement: I took the city following an attack 
I launched at night. I planted wild plants where it is. 
Whomever becomes king after me and occupies Hattus 
once again, may the curse of the Storm God of the skies 
be upon him. 

In the Hattusa excavations that began in 1907 and con-
tinued uninterrupted except for the period of the First 
and Second World War, many findings were unearthed 
until today. Among them, cuneiform tablets occupy an 
important part. The tablets shed light on many mysteries 
on the geography of the region, who the neighboring 
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states were, relations with these countries, wars and 
political and commercial treaties. One of the cuneiform 
tablets unearthed during the excavations carried out in 
Hattusa is the Treaty of Kadesh. Exhibited today at the 
Istanbul Archaeological Museums and featuring the 
names of the Egyptian Pharaoh Ramesses II and the 
Hittite King Hattusili II, this document is the first known 
written treaty in history. The fact that such an important 
document was preserved in Hattusa also provides proof 
that the city was the Hittite capital. 

Many temples, royal residences and bulwarks were un-
earthed during the excavations carried out in Hattusa. 
However, gates occupy prominent place among the 
monumental structures of the city. Among these gates 
built with an attention to functionality as well as artistry, 
the Lion Gate and the Sphinx Gate are of importance 
with their adornments – so much so that while inscribing 
Hattusa on the World Heritage List, UNESCO made an 
emphasis on these two gates.

Another important structure of Hattusa is the Hieroglyph 
Chamber situated in the Upper City. The epigraph on its 
wall reveals that this room is a monument of religious 
value. On a different wall of the room is an inscription of 
the Hittite King Suppiluliuma II. 

Also found in the city is a region called the Temple Dis-
trict. The foundations of the 26 temples unearthed in the 
region are of rocks and stones and their walls of adobe. 
However, the most glorious of the religious buildings is 
found in the Lower City. Called the Great Temple, this 
building is reached through a 3-threshold door. Inside 
the temple, there are depictions of Teshub, thought to 
be the storm god and Arinna, thought to be the sun 
goddess. 

kazılar sonucu ortaya çıkarılan çivi yazılı tabletlerden 
biri Kadeş Antlaşması’dır. Günümüzde İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’nde sergilenen ve Mısır Firavunu II. Ramses ile 
Hitit Kralı III. Hattuşili’nin adlarının geçtiği bu belge, 
tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma özelliği taşır. Bu kadar 
önemli bir belgenin Hattuşa’da saklanması, şehrin Hitit-
lerin başkenti olduğuna da kanıt niteliğindedir. 

Hattuşa’da gerçekleştirilen kazılar sonucu pek çok ta-
pınak, kraliyet konutu ve sur günyüzüne çıkarılır. Ancak 
şehrin anıtsal yapıları arasında kapıların özel bir yeri 
bulunur. Yapılırken hem işlevsel olması hem de sanatsal 
nitelik taşıması gözetilen bu kapılardan Aslanlı Kapı ve 
Sfenksli Kapı, işlemeleri nedeniyle önem arz eder. Öyle ki 
UNESCO 1986 yılında Hattuşa’yı Dünya Miras Listesi’ne 
dahil ederken bu iki kapıya özellikle vurgu yapmıştır.

Hattuşa’nın bir diğer önemli yapısı Yukarı Şehir’de bu-
lunan Hiyeroglifli Oda’dır. Duvarındaki yazıt bu odanın 
dinî nitelik taşıyan bir anıt olduğunu gösterir. Odanın 
başka bir duvarında Hitit Kralı II. Şuppiluliuma’nın ka-
bartması bulunur. 

Şehirde Tapınak Mahallesi olarak adlandırılan bir bölge 
de mevcuttur. Bölgede günyüzüne çıkarılan 26 tapınağın 
temeli taş ve kayalardan, duvarları kerpiçten yapılmıştır. 
Ancak dinî yapıların en görkemlisi, kentin Aşağı Şehir 
bölgesinde bulunur. Büyük Tapınak adı verilen bu yapıya 
3 eşikli bir kapıdan ulaşılır. Tapınakta fırtına tanrısı 
olduğuna inanılan Teşup ve güneş tanrıçası olduğuna 
inanılan Arinna’nın tasvirleri yer alır.

Hattuşa’da gerçekleştirilen kazılar 
sonucu pek çok tapınak, kraliyet 

konutu ve sur günyüzüne çıkarılır. 
Ancak şehrin anıtsal yapıları 

arasında kapıların özel bir yeri 
bulunur. 

Many temples, royal residences 
and bulwarks were unearthed 
during the excavations carried 
out in Hattusa. However, gates 

occupy prominent place among 
the monumental structures of 

the city.



54
Dü

ny
a 

m
ira

sla
rım

ız
O

ur
 w

or
ld

 h
er

ita
ge

s

BİR MASAL DİYARI

KAPADOKYA
A LAND OF FAIRY TALES

CAPPADOCIA
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Blending bedazzling landforms and natural beauties with 
mankind’s creativity, patience and efforts, Cappadocia is 
one of the world’s most photographed destinations. The 
“Land of Beautiful Horses” as the Persians call it, is almost 
like a fairy tale with its valleys to underground cities, fairy 
chimneys to churches, every single wall of which is adorned 
with frescoes.

Büyüleyici yer şekilleri ve doğal güzelliklerini insanoğlunun 
yaratıcılığı, sabrı ve emeğiyle harmanlayan Kapadokya, 
dünyanın en çok fotoğraflanan destinasyonlarından biri. 
Perslerin deyimiyle “Güzel Atlar Ülkesi”, vadilerinden yer 
altı şehirlerine, peribacalarından her duvarı fresklerle süslü 
kiliselerine kadar adeta bir masal diyarı.
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Kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güneyde Hasan 
ve Melendiz dağları, batıda Aksaray ve kuzeybatıda 
Kırşehir ile çevrelenen Kapadokya bölgesi, hem doğası 
hem de fantastik atmosferiyle görenleri büyülüyor. 1985 
yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’nde ka-
yıtlı olan alan, bu listede kültürel ve doğal miras olarak 
bulunuyor.

Milattan önceki yüzyıllarda Hititler, Frigler, Lidyalılar ve 
Karyalılar Kapadokya bölgesine hâkim olmuş, Persler ise 
burada Kapadokya Krallığı’nı kurmuştur. Milattan sonra 
ise bölge Roma İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir. 
Hıristiyanların buraya yerleşmesi de bu dönemde ger-
çekleşir. Bölgenin Hıristiyanlığın adeta merkezi haline 
gelmesinde insanlardan uzak yaşamayı, yalnızca ibadet 
etmeyi mümkün kılan yer şekillerinin de etkisi bulunur. 
Hıristiyanların 1923-1924 yıllarında gerçekleşen Nüfus 
Mübadelesi’ne kadar yaşadığı Kapadokya’nın dünyaca 
meşhur olmasında Hıristiyanlık’ta önem atfedilen bazı 
azizlerin burada doğup büyümesinin de büyük payı 
vardır.

Kapadokya’nın büyülü atmosferinin önemli bir parçası 
olan peribacaları, Erciyes ve Hasan dağlarının püskürt-
tüğü lavlar ve küllerin soğuyup sertleşmesiyle meydana 
gelmiştir. Ürgüp-Avanos-Uçhisar üçgenindeki vadilerde 
daha yoğun bulunan peribacalarının, Hitit ve Frig mito-
lojilerinde de adı geçer. Onlara göre peribacalarını vol-
kan tanrıları oluşturmuş, yağmur ve rüzgar tanrıları ise 
yumuşak ve sihirli elleriyle bu yapıları biçimlendirmiştir. 

Doğa koşullarının etkisiyle şekillenen peribacaları za-
manla insanlar tarafından konut ve mabet olarak kulla-
nılmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde baskılardan 

Surrounded by Kızılırmak to the North, Yeşilhisar to 
the East, Hasan and Melendiz Mountains to the South, 
Aksaray to the West and Kırşehir to the Northwest, the 
Cappadocia region amazes those who see it with both 
its nature and its fantastic atmosphere. Inscribed on the 
UNESCO World Heritage List since 1985, the area is fea-
tured on the list as cultural and natural heritage.

In the BC period, the Hittites, Phrygians, Lydians and 
Carians ruled over the region of Cappadocia, whereas 
the Persians founded the Kingdom of Cappadocia here. 
In the AD period, on the other hand, the region went into 
the rule of the Roman Empire. The Christian settlement 
in the region dates to the same period. Contributing to 
the fact that the region almost became the center of 
Christianity is the landforms that make it possible to live 
secluded from the people and simply to worship. In the 
worldwide fame of Cappadocia, where Christians lived 
until the Population Exchange of 1923-1924, the fact that 
some important saints of the religion were born and 
lived here plays an important part. 
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A vital element of the magical atmosphere of Cappa-
docia, the fairy chimneys were formed as a result of 
the lava and ash sprayed from the Erciyes and Hasan 
Mountains cooling down and becoming solid. Found 
more densely within the valleys inside the Ürgüp-Ava-
nos-Uçhisar triangle, the fairy chimneys are mentioned 
in the Hittite and Phrygian mythologies, as well. Accord-
ing to them, the fairy chimneys were made by the vol-
cano gods and the gods of rain and wind shaped them 
with their smooth and magical hands. 

Shaped through natural conditions, fairy chimneys were 
used in time by man as residence and sanctuary. It is 
known that the Christians who fled the oppressions of 
the Roman Empire carved houses and temples inside 
the rocks. The frescoes produced on the walls of the 
temples with the spread of Christianity are recognized 
today as works of art of unique beauty. One of the five 
ancient churches in the region, the Snake Church gets 
its name from the frescoes on its walls. In one of the 
frescoes Saint Theodore and Saint George are depicted 
killing a snake. In another one, four women punished by 
snakes are shown. The snakes are biting one woman in 
the breast because she is not breastfeeding, one in the 
mouth because she has lied, one in the ear because she 
did not obey. Since the fresco in which the fourth woman 
is depicted was harmed, her crime is unknown. 

Another element that renders Cappadocia magical is 
the underground cities. Over two hundred in number, 
the underground cities are among the most valuable 
structures of archaeological significance in the region. 
The entrance of the cities – formed by shaping soft 
tuff – is not noticeable from the outside; those that are 
open to visit can be seen with guides. The cities, some of 
which are multi-layered and estimated to have hosted 
an average of five thousand, are standing for thousands 
of years, which is attributed to the geological property 
of the stone. The easily carved rock becomes oxidized 
shortly after its encounter with air and takes a rough 
form. 

The Kaymaklı Underground City is regarded as one of 
the most striking examples of these structures. Dated 
to the Roman period, estimated to have 20 layers of 
which only 8 have been cleaned and opened to visit, this 
structure encompasses rooms, salons, corridors, ven-
tilation chimneys, provision storages and wine cellars. 
Derinkuyu (“deep well”), the biggest underground city 
in the region, on the other hand, dates to the 3rd century 
BC and is thought to have gotten its name from the wells 
that meet the city’s water need. 

kaçarak Kapadokya’ya gelen Hıristiyanların bölgeye 
yerleştikleri, kayalara evler ve mabetler oydukları bili-
nir. Hıristiyanlığın yaygınlaşmasıyla mabet duvarlarına 
resmedilen freskler bugün benzersiz güzellikte eserler 
kabul edilir. Bölgedeki beş antik kiliseden biri olan Yılanlı 
Kilise, adını duvarındaki fresklerden alır. Bir freskte Aziz 
Theodore ve Aya Yorgi’nin bir yılanı öldürüşü betimlenir. 
Başka bir freskte ise yılanlar tarafından cezalandırılan 
dört kadın resmedilir. Yılanlar, kadınlardan birini em-
zirmediği için göğsünden, diğerini yalan söylediği için 
ağzından, bir diğerini itaat etmediği için kulağından 
ısırmaktadır. Dördüncü kadının betimlendiği fresk zarar 
gördüğü için onun suçu bilinmemektedir.

Kapadokya’yı büyülü kılan ögelerden bir diğeri yer altı 
şehirleridir. Sayıları iki yüzü geçen yer altı şehirleri, böl-
gede arkeolojik değeri haiz en önemli yapılardan olma 
özelliği taşır. Yumuşak tüfün oyulmasıyla oluşturulmuş 
şehirlerin girişi çoğu zaman dışarıdan fark edilmez, 
turizme açılmış olanlar rehberler tarafından yönlendiri-
lerek gezilebilir. Bazıları çok katlı olabilen, ortalama beş 
bin civarında kişinin yaşadığı tahmin edilen şehirlerin, 
yumuşak taşlar oyularak oluşturulmasına rağmen bin-
lerce yıldır ayakta durabilmesi taşın jeolojik özelliğine 
bağlanır. Kolayca yontulan kaya, havayla temas ettikten 
bir süre sonra okside olmakta, sert bir forma dönüşmek-
tedir.

Kaymaklı Yer Altı Şehri, bu yapıların en çarpıcı örnekle-
rinden biri sayılır. Roma dönemine tarihlenen, 20 katlı 
olduğu tahmin edilen, ancak 8 katı temizlenerek ziyaret-
çilere açılan bu yapıda odalar, salonlar, koridorlar, ha-
valandırma bacaları, erzak depoları ve şarap mahzen-
leri bulunur. Bölgenin en büyük yer altı şehri Derinkuyu 
ise MÖ 3. binyıla tarihlenir ve adını şehrin su ihtiyacını 
karşılayan kuyulardan aldığı tahmin edilir.

Kapadokya’nın büyülü atmosferinin önemli 
bir parçası olan peribacaları, Erciyes ve 
Hasan dağlarının püskürttüğü lavlar ve 

küllerin soğuyup sertleşmesiyle meydana 
gelmiştir. 

A vital element of the magical atmosphere 
of Cappadocia, the fairy chimneys were 

formed as a result of the lava and ash 
sprayed from the Erciyes and Hasan 

Mountains cooling down and becoming 
solid.
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Romalılar böyle söylüyor: Cursus publicus. Yani, haber-
leşme amacıyla belirli istasyonların kurulup, posta teş-
kilatının organize edilmesi... Aslında buna ilk defa Pers 
İmparatorluğu’nda rastlanıyor. Pers imparatorlarından 
II. Kuros satraplıklarla, yani eyaletlerle merkez arasın-
daki bağlantıyı kurmak, haberleşmeyi hızlandırmak için 
posta teşkilatı oluşturmak ister. Çünkü yaya veya atlı 
postacılar yeterli gelmemektedir. Üstelik Pers İmpara-
torluğu’nun yirmi bir adet satraplığı vardır. II. Kuros’un 

Romans say: Cursus publicus. In other words, to estab-
lish specific stations for communication purposes and 
to organize the postal service organization... In fact, 
this is firstly observed in the Persian Empire. One of the 
Persian emperors Cyrus the Great wanted to establish 
a postal service organization to create a connection 
between the satrapies, districts and the center in order 
to accelerate the communication because postmen on 
foot and on horse carts were not sufficient. In addition 
to this, the Persian Empire had 21 satrapies. The fields 
on which Cyrus the Great reigned were wide, too. It is 
worth noting that the fields of the Roman Empire ex-
panded also on a wide area. These were wide areas 
where the communication could not be carried out 
through fire towers, pigeons and drums…

The places of the stations were arranged according to 
the data on how far a horse can cover a distance and in 
how much time. As there is no carriage by horses now-
adays, the distances between stations have changed. 
Trains changed the status. Marine transportation also 
required different measurements. Later, of course the 

When we realize that the history of postal 
services is not limited only to communication, 

we start reaching the different aspects of 
the political and cultural history.  What do 

the different communication methods used 
by the states refer to? Why does a state 
confine itself to a single communication 

method while another one feels the need to 
use many communication methods? Many 

hints could be achieved through the history 
of postal services on the state policy, military 

status, view on public, war strategies and 
most importantly on their philosophies. 

Posta tarihinin sadece 
haberleşmeden ibaret olmadığını 
fark ettiğimizde siyasi ve kültürel 

tarihin de farklı boyutlarına 
ulaşmaya başlarız. Devletlerin 

kullandıkları farklı haberleşme yolları 
ne anlama gelmektedir? Bir devlet 

bir haberleşme yöntemiyle yetinirken 
diğeri neden çok sayıda haberleşme 

yöntemi kullanma gereği duymuştur? 
Posta tarihi üzerinden devletlerin 

politikalarına, askerî durumlarına, 
halka bakışlarına, savaş 

stratejilerine, hepsinden önemlisi 
felsefelerine dair birçok ipucu 

yakalanabilir. 
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hükmettiği topraklar çok geniştir. Dikkat edileceği üzere 
Roma İmparatorluğu’nun da toprakları geniş bir alana 
yayılmıştır. Yani öyle ateş kulesi, güvercin veya davulla 
haberleşmenin gerçekleştirilemeyeceği kadar geniş 
alanlar...

Bir at kaç kilometre mesafeyi ne kadar sürede koşar, 
istasyonların yeri bu ölçüme göre yapılmıştır. Tabii 
günümüzde atla taşımacılık yapılmadığı için istasyonlar 
arası mesafeler değişmiştir. Tren işi bozmuştur. Deniz 
postacılığı da ayrı ölçümler gerektirmiştir. Daha sonra 
da tabii ki uçak kullanımı… Uçaktan önce telgraf ve 
posta borusu kullanımı vardır. Posta borularından I. 
Dünya Savaşı’nda yararlanılmış. Avrupa’nın değişik 
eyaletlerinde, bir yerden başka bir yere uzanan boru-
ların içinden zarflar geçermiş. Telgraf ise şifreleme sis-
temidir. Şehirler arasında kurulan teller aracılığıyla iş-
letilir. Fakat biz şimdilik İlk Çağ’dan çıkmayalım. Atların 
bakımı, dinlenmesi, ayrıca ulak, çapar, peyk veya kurye 
olarak adlandırılan taşıyıcının sağlığı, hızı, uyuması, 
gıda ihtiyacını gidermesi gibi konuları düşündüğümüzde 
Romalıların “positiones”, Moğolların “yam”, Abbasilerin 
“berid”, Osmanlıların ise “menzilhane” dediği istasyon-
ların önemini anlarız. Buralarda 30-40 kadar atlı hazır 
beklemektedir, önceki çaparhaneden gelen çaparın 

use of planes... Before the planes, there was the use 
of telegraphs and pipes. The postal pipes were used 
in the First World War. In different provinces of Europe, 
envelopes were travelling in pipes heading for one 
place to another. The telegraph is a coding system. 
It works on the wires established between the states. 
But for now let us not leave the Ancient Ages. When we 
think of the issues such as the horses’ repose, meet-
ing of the health, speed, sleep and nutritional needs 
of the carriers called dispatch rider, minion, courier, 
we understand the importance of the stations, which 
are called by the Romans “positiones”, by the Mongols 
“yam”, by the Abbasids “bedrid” and by the Ottomans 
“menzilhane”. In these places, 30-40 horses stand by 
to take the road after taking the news of the courier 
who has arrived from the previous stations. Among the 
Mongols, the number of these couriers on horses was 
about 200-300 in every station. In addition to this, the 
Mongols increased the number of stations by decreas-
ing the distance between them. Hence, they increased 
the speed of communication. 

When we analyze the Byzantine and Chines Empires, 
we observe the fire towers and beacons. These fire 
towers were used to hear immediately from any enemy 
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haberini alıp hemen yola koyulmak için. Moğollarda bu 
atlı çaparların sayısı her yamda 200-300’ü bulmakta-
dır. Ayrıca Moğollar yamların sayısını artırarak bunlar 
arasındaki mesafeyi kısaltma, dolayısıyla haberleşme 
hızını yükseltme yoluna gitmişlerdir.

Bizans ve Çin imparatorluklarına baktığımızda ise 
ateş kulelerine, ateş fenerlerine rastlarız. Herhangi bir 
düşman saldırısını çok önceden, hızlı bir şekilde haber 
almak için kullanılır bu ateş kuleleri. Genellikle iki ateş 
kulesi arasındaki mesafe 5 kilometredir. Tarsus’tan İs-
tanbul’a kadar yüksek noktalara kurulan ateş kuleleri 
sayesinde İstanbul’un korunması, savunulması kolay-
laşır. Savaş hazırlıkları için gereken zaman kazanılır. 
Çinliler, halen Çin Seddi üzerinde bulunan ve Orta As-
ya’nın iç taraflarına kadar uzanan ateş kulelerini Türk-
lerin amansız ve zamansız saldırıları için kurmuşlardır. 
Çinliler ayrıca davulla iletişimi de sağladıklarına göre 
birbirine yakın, yani bir davulun duyulacağı mesafelere 
haberciler yerleştirmiş olmalılar. 

Sonuçta savunma amaçlı posta ağlarıdır bunlar. Çin ve 
Bizans örneğinde görüldüğü üzere bu tür haberleşme 
ağlarına artık yayılmak, topraklarını genişletmek ama-
cında olmayan, durağan devletlerde rastlanır. Moğol-
lar, Osmanlılar ve Romalılar gibi sürekli savaş halinde, 
fetihçi anlayıştaki devletler ise çok hızlı iletişime ihtiyaç 
duydukları, kulelerden gelecek uyarı işaretlerini bek-
leyecek lükse sahip olmadıkları için cursus publicus’u 
kullanır. 

attack long before it happens. Generally, the distance 
between two fire towers is 5 kilometers. Owing to the 
fire towers established on high points from Tarsus to 
Istanbul, it became easy to defend and protect Istan-
bul. One gained time to get prepared for war. The 
Chinese established the fire towers, which still exist on 
the Great Wall of China and which stretch to the inner 
parts of Central Asia, to protect themselves from the 
unexpected and relentless attacks of the Turks. As the 
Chinese have also communicated through drums, they 
might have placed couriers in distances where a drum 
could be heard. 

In the end, these were postal service networks for de-
fense purposes. As can be seen from the Chinese and 
Byzantine examples, these kinds of communication 
networks are observed in stable states, which do not 
have the purpose of expanding and enlarging their 
fields. The states, which are always in war and which 
have an understanding of conquest, use cursus pub-
licus as they need very rapid communication and as 
they do not have the luxury of waiting for the warning 
signals. 

Rapid communication brings along developing rapid 
tactics. In newly established states, which were ready 
for development, postal service organizations were 
established. Umar ruled the wars of Qadisiyyah and 
Nihavend from Medina via the couriers. The fact that 
the Ayyubids, Seljuqids and Mamluks have most-
ly used pigeons in communication is of the need for 

When we analyze the Byzantine 
and Chinese Empires, we 
observe the fire towers and 
beacons. These fire towers were 
used to hear immediately from 
any enemy attack long before it 
happens. Generally, the distance 
between two fire towers is 5 
kilometers.

Bizans ve Çin imparatorluklarına 
baktığımızda ateş kulelerine 
ve ateş fenerlerine rastlarız. 

Herhangi bir düşman saldırısını 
çok önceden, hızlı bir şekilde 
haber almak için kullanılır bu 

ateş kuleleri. Genellikle iki ateş 
kulesi arasındaki mesafe  

5 kilometredir.
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Hızlı haberleşme hızlı taktik geliştirmeyi beraberinde ge-
tirir. Büyümeye müsait yeni kurulan devletlerde de posta 
teşkilatı oluşturulur. Hz. Ömer Kadisiye ve Nihavend 
savaşlarını Medine’den beridler aracılığıyla yönetmiştir. 
Eyyübiler, Selçuklular ve Memlüklülerin haberleşmede 
daha çok güvercin kullanmaları da hızlı haberleşmenin 
gereğidir. Selahaddin Eyyübi değişik hudutlara gü-
vercinler için burçlar yaptırmıştır. Güvercin günlerce 
sürecek yolculuklara gelemez. Kısa mesafeler için kul-
lanılır. Güvercin için de aynen cursus publicus sistemin-
deki konak/istasyon benzeri burçlara ihtiyaç vardır. Bu 
burçların korunması gerekmektedir, fakat hangi birini, 
kim, nasıl koruyacaktır? O yüzden aslında çok güvenilir 
bir haberleşme aracı değildir güvercin. Savaş esnasında 
yakın birlikler veya yakın şehirler arasında kullanılmıştır 
bu yüzden. Yine hızın ön plana çıkmasından dolayı bu 
tür haberleşme yöntemine de savaşçı, genişlemeye dö-
nük hareket eden anlayışa sahip devletlerde rastlanır.

Şifreli haberleşmenin nedenleri

Bir mesaj neden şifrelenerek iletilme gereği duyulur? 
Belki haberciye güvenilmiyordur, belki de yolların te-

rapid communication. Saladin established bastions in 
different borders for pigeons. Pigeons cannot handle 
the journeys that take long. They are used for short 
distances. For also the pigeons, station-like bastions 
are needed just like in cursus publicus system. These 
bastions should be protected but which one and how 
are they to be protected? That is why the pigeon is not 
a very trustful method of communication. That is why 
it has been used between close troops or cities during 
the war. As speed comes into prominence, we observe 
this type of communication in warrior states who act in 
favor of expansion. 

Reasons for encoded communication 

Why does one need to send an encoded message? 
Maybe the courier is not trustful or maybe one wants 
to take precautions against the insecurity of the roads… 
The Chinese used to write their messages on bamboos 
or wooden tablets. However, it was recorded that 
stone tablets were used more widely in the Egyptian, 
Babylonian and Persian Empires. Stones are heavy 
and hard to engrave on. By taking such precautions, 

62



kinsizliğine karşı önlem almak isteniyordur... Çinliler 
mesajlarını bambu veya ahşap tahtalara yazarmış. 
Oysa Mısır, Babil ve Pers imparatorluklarında taş 
tabletlerin daha çok kullanıldığı tespit edilmiştir. Taş 
ağırdır, ancak taşın işlenmesi zordur. Bu tür önlemler dü-
şünülerek haberleşmede taş tabletler kullanılmış olabilir. 
Mesaj taşın üzerinden silinemez, değiştirilemez. Üstelik 
taşa yazı eklemek için sadece yazmayı bilmek yeterli 
değildir. Bir de taş oymacılığını, yani çivi yazısını kıvrak 
bir şekilde kullanmayı bilmek gerekir. Fakat her halü-
karda aslında şifrelemek kadar önlemlerin çok olmadığı 
haberleşme yöntemleridir bunlar. Mühürlemek örneğin 
başka bir önlemdir, zarfın veya tomarın açılmadığını 
göstermesi bakımından.

Korku, entrikaları; entrikalar da şifreli haberleşmeyi 
tetikler. Yunanlar geliştirmiş şifreleme yöntemlerini. 
Habercinin saçını kazır, mesajı başının üzerine yazar-
larmış. Mesajın ne olduğunu haberci bilmezmiş. Saçı 
uzadığı için hedefine giderken kimse ondan şüphelen-
mezmiş. Gittiği yerde saçını tekrar kazıtır ve mesajı ilgili 

they might have used stone tablets. The message can-
not be erased from the stone tablets and cannot be 
changed, either. Furthermore, it is not enough to know 
how to write in order to add any writing on the stone. 
It requires also knowing how to carve the stone – the 
cuneiform script – so to say. However, in any way these 
are communication methods in which precautions like 
encoding are not much seen. Sealing is another pre-
caution in order to show that the bundle or the enve-
lope is not opened. 

Fear triggers intrigue, intrigue triggers encoded com-
munication. Encoding methods were developed by 
the Greeks. The Greeks would have the courier’s hair 
buzzcut and they wrote the messages on his head. The 
message was not known by the courier. He would have 
his hair buzzcut again in the place he arrived at and 
would show the message to the relevant people. There 
is another method developed again by the Greeks 
called “skytale”. It is an encoding method in which 
two cylinder rods are covered by leather and a letter 

Developed by the Greeks “skytale”, 
is an encoding method in which 
two cylinder rods are covered by 
leather and a letter is written in 
every turn of the cylinder rods. 
When the cylinder rods are taken 
out, only the mixed letters are 
left. When the rods are put and 
stretched again, the writings take 
their places and become legible. 

Yunanlar tarafından geliştirilen 
“skytale”, iki silindir çubuğa derinin 

sarılması, bu çubukların her 
dönüşünde bir harfin yazılmasıyla 
oluşturulan şifreleme yöntemidir. 

Silindir çubuklar çıkarıldığında 
ortada karışık harflerden başka 

bir şey kalmaz. Çubuklar yeniden 
takılıp gerdirilerek yazılar yerli 

yerine oturur, okunur hale gelir.
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kişilere gösterirmiş. Yine Yunanlarca geliştirilen “skytale” 
yöntemi vardır. İki silindir çubuğa derinin sarılması, 
silindir çubukların her dönüşünde bir harfin yazılmasıyla 
oluşturulan şifreleme yöntemi. Çubuklar çıkarıldığında 
ortada karışık harflerden başka bir şey kalmaz. 
Çubuklar yeniden takılıp gerdirilerek yazılar yerli yerine 
oturur, okunur hale gelir.

Her millet kendi kültür kodlarına uygun bir posta teş-
kilatlanması içine girmiştir. Şifreleme yöntemleri için 
fazla düşünmek gerekir. Savaşçılık içinse hız esastır. 
Şifreli mesajlar daha çok felsefeleriyle ünlü Yunanlarda 
görülür. Türk devletlerinde iki dostun anlayabileceği, 
örneğin mührün yarım vurulması gibi küçük işaretler 
kullanılmıştır. 

Söz ok gibidir

Nizamü’l-Mülk meşhur eseri Siyasetname’de Alpars-
lan’ın divan-ı berid’i kaldırdığından söz eder. Alparslan 

is written in every turn of the cylinder rods. When the 
rods are taken out, only the mixed letters are left. When 
the rods are put and stretched again, the writings take 
their places and become legible. 

Every nation has created its own postal service orga-
nization in relation to their cultural codes. One must 
think a lot on encoding methods. For wartime purpose, 
speed is the essential issue. It is meaningful that the 
encoded messages are mostly seen in Greeks, who 
are famous for their philosophies and not seen in the 
Turkish states such as Huns, Gokturks, Karakhanids and 
Uighurs. Small signs such as half-sealing which two 
friends can understand are used in the Turkish states. 

The word is like an arrow

In his famous work Siyasetname, Nizamü’l-Mülk men-
tions that Alparslan has eliminated the council of cou-
riers. To Ebu’l-Fazl Sigizi, who asks him why he does 
not have couriers, he asks “to whom and how to trust”, 
because according to Alparslan, those who bring the 
message can be bought over by the enemy. “Good 
and bad words are like arrows”, one of them finds the 
heart. It can make a friend seem like an enemy and an 
enemy seem like a friend. In order not to take this risk, 
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kime, nasıl güveneceğini sorar, ona “Neden sahib-i 
haberlerin yoktur?” diyen Ebu’l-Fazl Sigizi’ye. Çünkü 
Alparslan’a göre haberi getiren kişi düşman tarafından 
satın alınabilir. “İyi ve kötü söz ok gibidir”, birinden biri 
kalbi bulur. Dostların düşman ve düşmanların dost ola-
rak görünmesini sağlayabilir. Bu riski göze almamak için 
Alparslan posta teşkilatına sıcak bakmaz, divan-ı berid’i 
kaldırtır.

Divan-ı berid, Fuat Köprülü’ye göre posta teşkilatıdır. 
Modern dönemlere kadar postayla istihbarat aynı ku-
rum altında, birbirini destekleyen, besleyen ve büyüten 
farklı unsurlardır. Devletlerin gücü kurdukları istihbarat 
teşkilatının sağlamlığı ve güvenirliği oranında büyük 
olmuştur. Haberleşme sadece bir bilgi alışverişi olarak 
değil, savaş stratejisi, devlet bekası, halkın güven ve hu-
zuru olarak da görülmüştür.

Nizamü’l-Mülk Alparslan gibi düşünmez, “Uzak yakın 
ordu ve raiyyet ahvalini arayıp sormak, az ve çok olup 
biteni bilmek padişahların vazifesidir” der. Daha sonra 
da devlet yönetiminde engel olmaya çalışılsa da değişik 
haberleşme araçlarının kullanılacağını belirtir. Nitekim 
Alparslan her ne kadar taraftar değilse de sarayında 
haberleşme işlerini divan-ı inşa’ya bağlı görevliler yeri-
ne getirmiştir. Nizamü’l-Mülk’e göre padişah her şeyden 
haberdar olmalı ama bunu belli etmemelidir. Bu, düş-
mana korku, dosta güven verir.

Dolayısıyla denebilir ki Alparslan da kendi kültürel kod-
larına uygun bir haberleşme teşkilatı içinde hareket 
etmiştir. Dostluğa değer vermektedir her şeyden önce. 
Dostlarını kaybetme kaygısı taşımaktadır. Ayrıca dostla-
rıyla düşmanlarını birbirine karıştırma, düşmana gere-
ken muameleyi gösterememe kaygısı da denebilir buna. 
Oysa hep söylenegelir ; devlet adamlarının dostları 
olmaz, menfaat ortakları olur. Fakat savaşçı bir gelenek 
içinden çıkıp gelmiş Alparslan gibi sultanlar için entri-
kaların bir önemi yoktur. Bunlarla uğraşmak istemezler. 
Onlar gerçeklerle yüzleşmek isterler.

Nizamü’l-Mülk de aynı ahlaka, geleneğe sahip olduğu 
için aynı noktadan hareket eder. Fakat değişik bir yol 
izler. Nizamü’l-Mülk Türk devlet adamlığının temelleri-
ni, ilke ve yöntemlerini geliştiren bir âlim, Alparslan ise 
sarayında durmak yerine, cepheden cepheye at koştur-
mak isteyen bir sultan portresi çizer.

Geçmişten günümüze posta bu şekilde kültür okumala-
rına çok müsait bir alandır. Aynen modern çağı anlamak 
için cep telefonu, internet, sosyal medya ve televizyonun 
anlaşılmadan geçilemeyeceği gibi.

Alparslan doesn’t lean to the postal service organiza-
tion and he eliminates the council of couriers.

The council of couriers is a postal service organization 
according to Fuat Köprülü. Until the modern periods, 
postal and intelligence services were different ele-
ments under the same institution supporting, feeding 
and developing each other. Power of the states has 
been great in relation to the strength and the trust-
worthiness of the intelligence services that they have 
established. Communication was not only considered 
an exchange of information but also war strategy, con-
tinuity of state, security and peace of the public. 

Nizamü’l-Mülk doesn’t agree with Alparslan and says, 
“It is the duty of the sultans to show concern for the 
army and public near or far and to know more or less 
what has happened.” He indicates that different com-
munication methods would be used in the governance 
of state. Thus, even though Alparslan does not favor it, 
the communication businesses are carried out by the 
officers in the council of communication. According to 
Nizamü’l-Mülk, the sultan must be aware of everything 
but must not reveal. This frightens the enemy and se-
cures the friend. 

Therefore it can be said that Alparslan has moved 
within a communication organization in accordance 
with his own cultural codes. He values friendship over 
everything. He has concerns for losing his friends. In 
addition to this, this can be called a concern for not 
making a distinction between the enemy and friend 
and not acting accordingly against the enemy. Actually, 
it is always said that statesmen do not have friends but 
rather they have parties of interest. However intrigues 
do not have any importance for the sultans like Al-
parslan who was raised in a warrior tradition. They do 
not want to deal with these issues, they want to to face 
the reality. 

Nizamü’l-Mülk departs from the same point as he 
has the same morals and traditions. But he follows a 
different way. Nizamü’l-Mülk portrays an intellectual 
who develops the basic principles and methods of the 
Turkish statesmen whereas Alparslan portrays a sultan 
who doesn’t want to stay in his palace and who wants 
to ride his horse from one front to another. 

From past to present postal services is an appropriate 
field for such culture readings, just like we cannot skip 
understanding cellular phones, internet, social media 
and television to understand the modern age. 
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26. DÜNYA POSTA
KONGRESİ TÜRKİYE’DE
26TH UNIVERSAL POSTAL 
CONGRESS IN TURKEY

19

2 ÜLKE İSTANBUL’DA

192 COUNTRIES IN ISTANBUL



20 Eylül - 7 Ekim 2016
Hilton Istanbul Bomonti Hotel &

Konferans Merkezi

20 September - 7 October 2016
Hilton Istanbul Bomonti Hotel &
Conference Center
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Tüm dünyada milyonlarca kişinin 
ilgi alanına giren pulculuk, 

Türkiye’de PTT A.Ş.’nin yüksek 
kaliteli hizmetleriyle diğer 

ülkelerdeki örnekler arasında öne 
çıkar. 1863 yılından günümüze 

Türkiye’de basılan tüm pullar ile 
192 ülkeye ait geniş bir koleksiyonu 
ziyaretçilere sunan PTT Pul Müzesi 

ise çağdaş müzecilik anlayışını 
yansıtan bir kültür merkezidir.

Philately, which interests millions of 
people in the entire world, comes into 
prominence among the examples of 
other countries with the high quality 
services of PTT Corp. in Turkey. The 
PTT Stamp Museum, which offers to 
visitors all the stamps printed in Turkey 
since 1863 and a wide collection of 
stamps from 192 countries, is a cultural 
center that reflects an understanding 
of contemporary museology. 



Pulculuk ya da tüm dillerde aynı sözcükle karşılanan 
“filateli”, dünyanın en yaygın hobileri arasında gösterilir. 
Posta yoluyla haberleşmenin resmî kurumların tekelin-
den çıkıp sivil vatandaşlara açıldığı 19. yüzyılda gönderi 
ücretini göstermek amacıyla basılan pullar kısa sürede 
koleksiyon malzemesine dönüşür. Tarihteki ilk pul 1 Mayıs 
1840’ta İngiltere’de tedavüle çıkar. Bunun arka planında 
ise Sir Rowland Hill’in  1837 tarihli Posta Reformu: Önemi 
ve Uygulanabilirliği (Post Office Reform its Importance 
and Practicability) adlı kitabında ortaya attığı şu görüş 
yer alır: Ağırlığı 15 gramın altında olan gönderiler, İn-
giltere içinde mesafe gözetmeksizin 1 penny ile ücret-
lendirilmeli, ödeme gönderici tarafından yapılmalı ve 
gönderinin üzerine bedelin tahsil edildiğini belirten bir 
kağıt yapıştırılmalı. Hazırlıkların tamamlanmasından 
sonra posta hizmetlerinde kullanılmak amacıyla ta-
sarlanan pulda siyah zemin üzerine Kraliçe Victoria’nın 
portresi ile pulun bedeli yer alır. 1 penny değerindeki bu 
siyah pul daha sonra “Penny Black” (Kara Penny) olarak 

Stamp making or referred by the same word “philately” 
in every language is among the most widespread hob-
bies in the world. In the 19th century, in which the com-
munication through postal services was taken out of the 
monopoly of the official institutions and opened to the 
ordinary citizen, the stamps printed to show the postal 
fees became collection materials in a short period of 
time. The first stamp in the history was circulated in the 
United Kingdom on 1 May 1840. In the background of 
this issue, this view of Sir Rowland Hill, expressed in the 
book called the Post Office Reform: Its Importance and 
Practicability dated 1837, can be found: The posts which 
weigh under 15 grams must be charged by 1 penny with-
out considering the distance in the United Kingdom; the 
payment must be made by the sender and a paper indi-
cating that the payment has been made must be put on 
the parcel. After the preparations were completed, the 
portrait of Queen Victoria on a black background and 
the fee appeared on the stamp. This black stamp, which 

Tarihteki ilk pul 1 Mayıs 1840’ta 
Ingiltere’de tedavüle çıkar. Bu 
pulda siyah zemin üzerinde Kraliçe 
Victoria’nın portresi ile pulun 
bedeli yer alır. 1 penny değerindeki 
bu siyah pul daha sonra “Penny 
Black” (Kara Penny) olarak 
adlandırılır. 

The first stamp in the history was 
circulated in the United Kingdom on 
1 May 1840. The portrait of Queen 
Victoria on a black background and 
the fee for the stamp appear on the 
stamp. This black stamp, which is 
worth 1 penny, was later called the 
“Penny Black”.

Kara Penny

Penny Black
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is worth 1 penny, was later called the “Penny Black”. In 
the later years, other countries also adopted the English 
postal system. In Switzerland “Zurich Canton Stamp” 
and in Brazil “Bull’s Eye” stamps were printed in 1843 
in order to inform the users on the postal rates deter-
mined according to the weight and distance of the post. 
In order to diversify the postal fees the United States of 
America circulated between 1847-1866 the “Presiden-
tial Series” in which there are the portraits of George 
Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson and 
Abraham Lincol. The concept of stamp series became 
widespread with the “Ceres Series” which signifies 
the motherly love and the abundance in the growth of 
grains in Roman mythology printed by France between 
1849-1852 and stamps of 10 and 20 crowns released 
in 1849 by Belgium. The first post stamps in Turkey are 
circulated during the Sultan Abdulaziz period on 1 Jan-
uary 1863. Rectangular and non-perforated post stamp 
series were called the “Tughra Stamps” as they carried 
the tughras of sultans.  The tughra stamps, designs and 
tughras of which were drawn by Sikkezenbaşı Abdülfet-
tah Efendi and which have been printed by Ensercioğlu 
Agop by using the lithography technique, were circu-
lated in three different emissions. The first emission 
was flat printing on thin sheets, the 2nd emission was 
on thin paper of tet beş printing (two stamps printed in 
reverse direction) and the 3rd emission was printed on 
thick paper. The stamps were issued in four values of 20 
para (the fortieth of a piaster), 1 piastre, 2 piastres and 
5 piastres. 

adlandırılır. İlerleyen yıllarda başka ülkeler de İngiliz 
posta sistemini benimser. Gönderi ağırlığı ve mesafeye 
göre belirlenen ücret tarifesini kullanıcılara bildirmek 
üzere 1843’te İsviçre’de “Zürih Kanton Pulu”, Brezilya’da 
“Öküz Gözü” adlı pullar basılır. Amerika Birleşik Dev-
letleri ise geniş coğrafyasından dolayı posta bedellerini 
çeşitlendirmek için 1847-1866 yılları arasında, üzerlerinde 
George Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson 
ve Abraham Lincoln portrelerinin bulunduğu “Başkanlar 
Serisi”ni tedavüle sunar. Fransa’nın 1849-1852 yılları ara-
sında bastığı, Roma Mitolojisi’nde anne sevgisini ve ta-
hılların yetişmesindeki bereketi simgeleyen “Ceres Serisi” 
ile Belçika’nın 1849’da piyasaya sürdüğü 10 ve 20 kronluk 
pullarla birlikte seri pul kavramı yaygınlaşır. Türkiye’de ilk 
posta pulu ise Sultan Abdülaziz döneminde, 1 Ocak 1863 
tarihinde tedavüle çıkar. Dikdörtgen ve dantelsiz olan bu 
pul serisi, üzerinde Sultan’ın tuğrasını taşıması sebebiyle 
“Tuğralı Pullar” olarak adlandırılır. Tuğra ve desenlerini 
Sikkezenbaşı Abdülfettah Efendi’nin çizdiği, litografi tek-
niğiyle Ensercioğlu Agop tarafından basılan Tuğralı Pul-
lar üç ayrı emisyonla piyasaya sürülür. 1’inci emisyon ince 
kağıda düz baskı, 2’nci emisyon ince kağıda tet beş baskı 
(birbirine ters olarak basılmış iki pul), 3’üncü emisyon ise 
kalın kağıda baskıdır. Pullar 20 para, 1 kuruş, 2 kuruş ve  
5 kuruş olmak üzere dört değerden oluşur. 

Dünyadaki ilk pulun basılmasından 25 yıl sonra, 1865 yı-
lında Fransız koleksiyoncu Georges Herpin, Posta Pulları 
Koleksiyonerleri (Le Collectionneur de Timbres-Postes) 
adlı bir dergi yayımlamaya başlar. Bugün uluslararası 

Zürih Kanton Pulu

Zurich Canton Stamp
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Brezilya “Öküz Gözü” Pulu

Brazil “Bull’s Eye” Stamp



alanda kullanılan “filateli” sözcüğü de Herpin tarafından 
ilk kez bu dergide ortaya atılır. Eski Yunancada “sevgi” 
anlamına gelen “philos” ile “vergiden bağımsız” an-
lamındaki “atelia” kelimelerinin birleşmesiyle türetilen 
filateli, “pul sevgisi” olarak tanımlanır. Bu tarihten itiba-
ren pul koleksiyonculuğuna filateli adı verilirken, bu işle 
uğraşan kişiler de “filatelist” olarak anılır. 

Dünyayla yarışan Türk pulculuğu

Ülkemizde “Tuğralı Pullar”dan itibaren pul tasarımı ve 
basımı özen gösterilen bir alan olur. Cumhuriyet’in ila-
nından önce Ankara Hükümeti döneminde başlayan pul 
basımı Cumhuriyet döneminde çeşitlenir. 1931 yılında 
Mustafa Kemal Atatürk portreli çağdaş pul tasarımına 
geçilir. Sonraki yıllarda Atatürk, Türkiye pullarının genel 
konusu kabul edilir.  

Türkiye Cumhuriyeti adına pul çıkarma yetkisi 6475 sa-
yılı Posta Hizmetleri Kanunu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi’ne (PTT A.Ş.)  verilmiştir. PTT A.Ş. yıllık pul 
emisyon programları dahilinde anma pulları ile posta 
gönderi ücretlerinin karşılanmasında kullanılmak ama-
cıyla sürekli ve resmî pulları tedavüle sunar. Söz konusu 
pullarda başta tarihî, sosyal ve kültürel varlıklarımız ol-
mak üzere, yurt içi ve yurt dışında meydana gelen önemli 

25 years after the first post stamp printed in the world, 
the French collector Georges Herpin started publishing 
a magazine called Post Stamp Collecters (Le Collectio-
neurs de Timbres-Postes). The word “philately” started 
to be used in the international field for the first time in 
this magazine by Herpin. The word philately, which is 
the combination of “philos” which means love and “ate-
lia” which means tax-free in Ancient Greek, is described 
as the ”love of stamps”. From this date on, while the 
collection of stamps is called philately, those who are 
occupied with this business are called “philatelist”. 

Turkish stamp making competes with the world 

Post stamp design and printing became a field to which 
special attention was given after the “Tughra Stamps”. 
Stamp printing, which started before the proclamation 
of the Republic in the period of the Ankara Government, 
was diversified in the Republican Period. In 1931, the 
switch to the contemporary stamp design with the por-
trait of Atatürk was made. In later years, Atatürk was 
accepted the general subject of the Turkish stamps. 

The authority to issue stamps on behalf of the Turkish 
Republic was given to PTT Corp. with the Law no. 6475 
on postal services. Within the framework of the annual 

72



olayların yıldönümleri, dünya pulculuğundaki gelişmeler, 
filateli gelenekleri, ünlü kişiler, turizm varlıklarımız, ge-
leneksel el sanatlarımız, ülkemize özgü endemik bitki 
ve hayvanlar gibi tematik konulara yer verilir. PTT A.Ş.  
www.ptt.gov.tr adresinde 2005 yılından itibaren pul 
emisyon programlarını, 2010 yılından itibaren ise tedavü-
le çıkarılan pullar ve ilkgün zarfları ile ilkgün damgalarını 

stamp emission programs, commemorative stamps, 
continuous stamps and official stamps are circulated 
by PTT Corp. to cover the postal service charges. In the 
stamps in question, thematic subjects,  namely the his-
torical, social and cultural assets such the anniversaries 
of the important domestic and foreign events, devel-
opments in world stamp collecting, philately traditions, 
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PTT A.Ş. yıllık pul emisyon 
programları dahilinde anma pulları 

ile posta gönderi ücretlerinin 
karşılanmasında kullanılmak 

amacıyla sürekli ve resmî pulları 
tedavüle sunar. 

Within the framework of the 
annual stamp emission programs, 
commemorative stamps, 
continuous stamps and official 
stamps are circulated by PTT Corp. 
to cover the postal service charges.



Anlatım dili, konsepti, sunumu 
ve modern teknoloji kullanımı ile 
PTT Pul Müzesi tam anlamıyla bir 
kültür merkezi işlevindedir.

With its method of expression, 
presentation and use of new 
technologies, PTT Stamp Museum 
serves as a complete cultural 
center.  
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ilgililere sunuyor. Ayrıca filateli.gov.tr adresinde pul ve 
filatelik malzeme satış hizmeti veriyor.

PTT A.Ş.’nin filateliyle ilgili bir diğer hizmeti ise Ankara 
Ulus’ta yer alan PTT Pul Müzesi’dir. 1926 yılında Emlak 
ve Eytam Bankası binası olarak inşa edilen tarihî yapı 
PTT A.Ş. tarafından restore edilerek 2013 yılında PTT Pul 
Müzesi olarak hizmete sunulur. Bina, aralarında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin de bulunduğu birçok yapının 
mimarı Prof. Dr. Clemens Holzmeister tarafından ta-
sarlanmıştır. Modern müzecilik anlayışıyla düzenlenen 
müzede dünya pulları, Osmanlı Devleti pulları, Anadolu 
Hükümeti pulları, Türkiye Cumhuriyeti pulları ve 7 ayrı 
temadan oluşan tematik pullar sergilenmektedir. Ayrıca, 
“Geçmişten Günümüze Posta”, “İstiklal Harbi’nde PTT” ve 
“Nostaljik PTT” alanlarında ziyaretçilere posta tarihimize 
ilişkin bilgiler sunulur. 

Anlatım dili, konsepti, sunumu ve modern teknoloji 
kullanımı ile PTT Pul Müzesi tam anlamıyla bir kültür 
merkezi işlevindedir. Modern iç mekan tasarımı ve “Ta-
rihe Tanıklık Eden Koleksiyonlar” sloganı ile ziyaretçilerini 
karşılayan PTT Pul Müzesi’nin giriş katında posta haber-
leşme tarihini kronolojik olarak gezme imkanı sunulur. 
Dokunmatik ekranlar, 3D sinema salonu, “Geçmişten 
Günümüze Posta Nazırları Odaları”, İstiklal Harbi’nde 
PTT canlandırması gibi unsurlar ziyaretçilere değişik 
bir müze deneyimi yaşatır. “Bir Pulun Hikayesi”, “Filateli 
Sözlüğü”, “Pullarla Yüzyıl” alanları pulla ilgili geniş bir 
dağarcık ortaya koyar. Birinci katta sergilenen “Türk 
Pulları Koleksiyonu”, 1863 yılında tedavüle sunulan ilk Türk 
pulundan, günümüze kadar uzanan tüm Türk pullarını tek 
bir sergide bir araya getirir. İkinci katta Atatürk, doğa, 
spor, turizm, taşıt, tarih ve kültür varlıklarımız olmak üze-
re 7 farklı temada pullar sergilenir. Bu katta ayrıca posta 
kartları, ilk gün zarfları ve damgaları bulunur. Müzenin 
üçüncü katında ise dünya pulları koleksiyonu yer alır. Ko-
leksiyon, Dünya Posta Birliği’ne (Universal Postal Union) 
üye 192 ülkeye ait pullardan oluşur. 

famous names, our touristic assets, our traditional handi-
crafts, endemic plants and animals unique to our country 
are treated. On the web site www.ptt.gov.tr, PTT Corp. 
offers stamp emission programs since 2005, stamps in 
circulation, first day covers and stamps are offered since 
2010 to those interested. In addition to this, on the web-
site www.filateli.gov.tr, it offers sales services of stamps 
and philately materials.

Another service given by PTT in the field of philately is 
the PTT Stamp Museum located in Ulus,Ankara. The 
historical building, constructed as the building of Emlak 
ve Eytam Bank in 1926, was restored by PTT Corp. in 2013 
and put into service as the PTT Stamp Museum. The 
building was designed by the architect Prof. Clemens 
Holzmeister, who is also the architect of many structures 
including the Turkish Grand National Assembly. In the 
museum organized with a new understanding of muse-
ology, the Ottoman state stamps, Anatolian government 
stamps, Turkish Republic stamps, and the thematic 
stamps comprising 7 different themes are exhibited. In 
addition to this, the museum offers information on our 
postal service history in the field of “Postal Services from 
Past to Present”, “PTT in the War of Independence” and 
“PTT Nostalgia”. 

With its method of expression, presentation and use 
of new technologies PTT Stamp Museum serves as a  
complete cultural center. Hosting its visitors with the 
modern indoor design and the motto of “Collections Wit-
nessing History”, it offers the opportunity to visit chrono-
logically the history of postal service communication on 
the ground floor.  Touch screens, 3D cinema halls, ele-
ments such as “Ministers of Postal Services from Past to 
Present”, visualization of PTT in the War of Independence 
make the visitors have a different museum experience. 
“Story of a Stamp”, “Dictionary of Philately”, “A Century 
with Stamps” provides huge repertory about stamps. 
“Collection of Turkish Stamps” exhibited on the first 
floor gathers all the Turkish stamps from the first Turk-
ish post stamp circulated in 1863 to the present. On the 
second floor, 7 different thematic post stamps, namely 
Atatürk, nature, sport, tourism, vehicle, history and cul-
tural assets are exhibited. On this floor, post cards, first 
day covers and first day post stamps can also be found. 
On the third floor of the museum, there is the collection 
of world stamps. The collection comprises the stamps of 
192 countries affiliated to Universal Postal Union.
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DAMAK ZEVKİNİ AŞAN 
KÜLTÜR MİRASI

TÜRK 
KAHVESİ

CULTURAL HERITAGE 
BEYOND PALATAL DELIGHT

TURKISH 
COFFEE

Our heritage inscribed on the list of UNESCO’s  
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity under the name of “Turkish Coffee Culture and 

Tradition” refers to not only a drink but also a societal 
symbol which gathers cultural values and beliefs. 

2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirasının Temsili Listesi’ne “Türk Kahvesi Kültürü ve 
Geleneği” adıyla kaydedilen mirasımız, yalnızca bir 

içeceği değil, kültürel değerleri ve inançları bir araya 
getiren toplumsal bir simgeyi ifade eder.
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Kahve bitkisinden içecek üretilmesinin 14. yüzyıla uzandı-
ğı kabul edilir. Arap Yarımadası’nda keşfedilen içeceğin 
Yavuz Sultan Selim döneminde (1512-1520) Osmanlı coğ-
rafyasına taşınmasıyla birlikte kahve yaygın bir içecek 
halini alır. İstanbul’da kurulmaya başlayan ve adını bu 
içecekten alan kahvehaneler toplum yapısını doğrudan 
etkiler. Türk kahvesi, tadını eşsiz kılan pişirme yöntemi ve 
sosyalleşmeye katkıda bulunan yönüyle dünyadaki diğer 
kahvelerden ayrılır. Bir içecek türü olarak Türk kahvesi 
özel hazırlama teknikleri gerektirir. Yaklaşık 4 asırdır 
kuşaktan kuşağa aktarılan bu teknikler günümüzde hâlâ 
kullanılmaktadır. Kahve çekirdeklerinin öğütülmesinden 

It is acknowledged that producing a drink from the cof-
fee plant dates back to the 14th century. With the transfer 
of the drink, which is discovered in the Arabian Penin-
sula, to the Ottoman geography in the period of Selim I 
(1512-1520), coffee became widespread. Coffeehouses, 
which became prevalent in Istanbul and take their name 
from this drink, directly affected the social structure.  
The Turkish coffee is distinguished from other coffees 
of the world with two peculiarities of unique method of 
making and with its contribution to socialization. The 
Turkish coffee requires special preparing techniques as 
a drink. Handed down from generation to generation 
since around 4 centuries, these techniques are still used 
today. The production of the special devices and sets 
such as coffee mills, pots, cups and presses used in the 
processes from grinding of the coffee beans to its ser-
vice to the people is considered as the contribution of 
the Turkish coffee tradition to the field of handicrafts. 
Presentation techniques, which require time, help the 
conservation of the taste and freshness of the Turkish 
coffee on the palate. 

Turkish coffee is not only a drink but also an intangible 
element processed by the Turkish cultural codes. Since 
the 16th century, in which the first coffeehouses were 
opened in Istanbul, these places were included in the 
social life as places where people drink coffee, chat, 
share information and socialize. The tradition became 
a symbol of hospitality, friendship, kindness, and en-
tertainment in a short time. One of our proverbs, which 
reveals the value of coffee enjoyed together, “A cup of 
coffee will be remembered for 40 years,” shows how 
important coffee is in the Turkish culture. 

The Turkish coffee culture is acquired by every member 
of the society in Turkey since early ages. For example, 
coffee sets are among the indispensables of the Turkish 
houses. In the tradition of “asking for the girl’s hand” 
which is the first step of marriage, offering coffee has an 
important role. With all these aspects, the Turkish coffee 
is a symbol of the Turkish life style rather than the wish to 
drink coffee of coffee lovers and those who serve. 

Knowledge, ability, expertise and ceremonies regarding 
the Turkish coffee culture are protected in an unofficial 
manner by being talked about, observation and par-
ticipation. Besides families, coffeehouses prepare an 
environment in which this tradition is handed over pro-
fessionally. Since the coffeehouses historically take the 
lead rather than coffee consumed in houses, they play 
an important role in maintaining this tradition. 
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Preparing the Turkish coffee is a very detailed process. 
Before all, fresh-roasted coffee beans of good quality 
are ground in presses or grinders in order to refine them 
for obtaining coffee grounds in required density. Then, 
coffee, cold water and sugar are added into the coffee 
pot in accordance with the needs. The coffee is placed 
over the oven and brought to a degree in which foams 
are formed. Lastly, it is served with a glass of water and 
Turkish delight. Achieving a good taste requires certain 
abilities such as the roasting method and the degree. 
Considering the coffee-making trainings offered in 
recent years for quite high fees in the world coffee mar-
ket, the authenticity of the Turkish coffee prepared in 
accordance with the traditions comes into prominence 
once again. 

içeceğin kişilere sunulmasına kadarki süreçte kullanılan 
değirmen, cezve, fincan, havan gibi özel araçların ve 
gümüş takımların üretilmesi, Türk kahvesi geleneğinin el 
sanatları alanına katkısı olarak değerlendirilir. Zaman 
gerektiren hazırlama teknikleri Türk kahvesinin damakta 
uzun süre tadını ve tazeliğini korumasını sağlar. 

Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda Tür-
kiye’nin kültürel kodlarına işlemiş bir manevi unsurdur. 
İstanbul’da ilk kahvehanelerin açıldığı 16. yüzyıldan 
itibaren bu mekanlar insanların kahve içtiği, sohbet 
ettiği, haber paylaştığı, kitap okuduğu ve sosyalleştiği 
yerler olarak toplum hayatına girer. Gelenek kısa sü-
rede misafirperverlik, arkadaşlık, nezaket ve eğlence 
sembolü haline gelir. Birlikte içilen kahvenin değerini 
ortaya koyan atasözümüz “Bir fincan kahvenin kırk yıl 
hatırı vardır”, Türk kültüründe kahvenin ne kadar önemli 
olduğunu gösterir.

Türk kahvesi kültürü, Türkiye’de toplumun her üyesi tara-
fından küçük yaşlardan itibaren edinilir. Örneğin kahve 
takımları Türk evlerinin vazgeçilmezleri arasındadır. 
Evliliğin ilk adımı olan “kız isteme” geleneğinde kahve 
ikramının önemli rolü bulunur. Bu yönleriyle Türk kahvesi, 
kahve içenlerin ve içeceği ikram edenlerin kahve içme 
isteğinden çok Türk hayat tarzının bir sembolü konu-
mundadır.

Türk kahvesi kültürü ve geleneğine ilişkin bilgi, yetenek, 
uzmanlık ve törenler, ağızdan ağza anlatılarak, gözlem-
leme ve katılım yoluyla, gayriresmî bir şekilde korunur. 
Ailenin yanı sıra kahvehaneler de bu geleneğin pro-
fesyonel olarak aktarıldığı bir ortam hazırlar. Tarihsel 
olarak kahvehaneler kahvenin evlerdeki tüketiminden 
önde geldiğinden, bu geleneğin yaşatılmasında önemli 
paya sahiptir. 

Türk kahvesinin hazırlanması oldukça detaylı bir süreçtir. 
Her şeyden önce taze kavrulmuş kaliteli kahve çekirdek-
leri havan veya öğütücü içinde öğütülerek uygun yo-
ğunlukta telve elde etmeye yarayacak inceliğe getirilir. 
Sonra kahve, soğuk su ve (isteğe bağlı olarak) şeker cez-
veye koyulur. Kahve ocağın üzerine yerleştirilip yüzeyde 
köpük oluşacak şekilde pişirilir. Son olarak, bir bardak su 
ve Türk lokumuyla servis edilir. Güzel bir tada ulaşmak, 
kahvenin kavrulma şekli ve derecesi gibi bazı yetenekler 
gerektirir. Son yıllarda dünya kahve piyasasında oldukça 
pahalı fiyatlar karşılığında sunulan kahve pişirme eği-
timleriyle birlikte düşünüldüğünde, geleneklere uygun 
biçimde hazırlanmış Türk kahvesinin özgün yanı bir kez 
daha ortaya çıkar. 

Türk kahvesi kültürü, Türkiye’de 
toplumun her üyesi tarafından 
küçük yaşlardan itibaren 
edinilir. Örneğin kahve takımları 
Türk evlerinin vazgeçilmezleri 
arasındadır. Evliliğin ilk adımı 
olan “kız isteme” geleneğinde 
kahve ikramının önemli rolü 
bulunur. Bu yönleriyle Türk kahvesi, 
kahve içenlerin ve içeceği ikram 
edenlerin kahve içme isteğinden 
çok Türk hayat tarzının bir sembolü 
konumundadır.

The Turkish coffee culture is acquired 
by every member of the society 
in Turkey since early ages. For 
example, coffee sets are among the 
indispensables of the Turkish houses. 
In the tradition of “asking for the 
girl’s hand” which is the first step 
of marriage, offering coffee has an 
important role. With all these aspects, 
the Turkish coffee is a symbol of the 
Turkish life style rather than the wish to 
drink coffee of coffee lovers and those 
who serve. 
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RENKLERİN 
SUDAKİ DANSI

EBRU

COLORS’ WATER DANCE

ART OF 
MARBLING
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The art of marbling, which is one of the unique examples 
of the Turkish connection with colors, is an art realized 
by creating designs on water and fixing these designs 

with a special technique on paper. Used in the beginning 
as an element for decorating books, the art achieved an 

independent identity in history.

Türklerin renk ile kurduğu ilişkinin nadide bir örneği olan 
ebru, su üzerine desen çizmek ve bu desenleri özel bir 

teknikle kağıtta sabitlemek suretiyle ortaya çıkan bir 
sanattır. Önceleri kitap süsleme unsuru olarak kullanılan 

bu sanat tarih içinde bağımsız bir kimlik kazanmıştır.
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Ebrunun ilk olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığına 
dair kesin bir bilgi bulunmasa da bazı tarihçiler bu sa-
natın doğduğu toprakların Orta Asya olduğunu söyler. 
Zamanla yayılan bu uygulamanın gelişmesi ise Osmanlı 
döneminde gerçekleşir. Arifi’nin Guy-i Çevgan adlı eseri, 
ebrunun Osmanlı’daki gelişim serüvenine ilişkin en eski 
belge niteliği taşıyor. Zira Topkapı Sarayı Müzesi’nde 
sergilenen 1539 tarihli bu eserin sayfalarını ebru desen-
leri süsler. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki ebru 
desenli iki kağıt da Heratlı Mir Ali’nin hat çalışmalarında 
kullanılmıştır ve yine 1539 senesine tarihlenir. Fuzûlî’nin 
Hadikatü’s-Süada’sında bulunan 1595 tarihli ebru çalış-
maları da bu sanatın en eski izlerindendir.

Adını Farsçada “buluta benzer” anlamına gelen ebrî 
kelimesinin söylenişinde zamanla oluşan değişiklikten 
aldığı düşünülen ebrunun tekniği temelde çok değiş-
memekle birlikte farklı türden desenler ek uygulamalar 
gerektirir. Görsel açıdan son derece hayranlık uyandırıcı 
nitelikteki bu sanatın ortaya çıkabilmesi için öncelikle 
metal, cam, tahta veya plastikten yapılmış bir tekneye 
ihtiyaç vardır. Teknede bulunması gereken en önemli 
özellik, kullanılacak kağıtla aynı veya benzer boyutlarda 
olmasıdır. Kağıt seçiminde ise emici özelliği bulunmasına 
ve çok parlak veya yağlı olmamasına özen gösterilir. 
Geleneksel ebru fırçasının sapı gül dalından, tüyleri at 
kılından yapılsa da modern uygulamalarda hemen her 
tür fırçadan yaralanılabilir. Boyanın duru su üzerinde 
herhangi bir kalıcılığı olamayacağından astar kullanmak 
zorunludur. Genellikle kitre adı verilen bitki zamkının 
sıcak suyla karıştırılması ve bir tülbentle süzülmesin-
den elde edilen astar hem boyanın su üzerinde sabit 
kalmasına yardımcı olur, hem de boya üzerinde desen 

Although there is no information on how and where the 
art of marbling emerged, some historians claim that 
the field, in which this art is born, is Central Asia. The 
development of the art of marbling, which spread by 
time, occured in the Ottoman period. Guy-i Çevgan by 
Arifi carries the characteristic of being the oldest doc-
ument regarding the adventure of the development of 
the art of marbling in the Ottoman period. The pages 
of this work, dated 1539 and exhibited in the Topkapı 
Palace Museum, are decorated with the art of mar-
bling. Two papers decorated with the art of marbling in 
the Istanbul University Library, on the other hand, were 
used in the calligraphy works of Heratlı Mir Ali and are 
dated back to 1539. The marbling works of Fuzulî in his  
Hadikatü’s-Süada which are dated back to 1595 are 
among the oldest traces of this art. 

The technique of the art of marbling, which is thought to 
be formed by the gradual changes in the saying of the 
word ebrî which means “like a cloud”, requires different 
types of patterns, additional applications even though 
it does not change fundamentally. In order to produce 
this art, which is of amazing quality in visual perspec-
tive, one requires firstly a basin made of metal, glass, 
wood or plastic. The most important quality the basin 
should possess is that it should have the same or similar 
size with the paper to be used. In choosing the paper, 
one should pay attention to the absorbing quality and 
to the fact that it should not be too oily or shiny. Even 
though the handle of the brush of the traditional art of 
marbling is made of the branch of roses and the horse 
hair, every kind of brush is used in modern application.  
As there will not be any durability of paint on clear water, 
it is obligatory to use undercoating.  The undercoating, 
which is generally obtained by mixing the gum of a 
plant called tragacanth with hot water and filtering it by 
using a muslincloth, helps the paint remain on water in 
a constant position and helps to make the design work 
on painting. After the tragacanth is added to the water, 
a scratch is made with a fine brush or needle on water 
to determine whether the appropriate consistency is 
achieved or not... In the right consistency, this scratch 
should not move and should stay stable. After applying 
the gum, another point to be paid attention to is that the 
surface should not be too tense. The surface is softened 
by using the gall which is taken from the cattle for this 
process and the paint is made ready for use. 

The preparatory stage of the paints used in the art of 
marbling has a special importance. The fact that the 
paints for the art of marbling are obtained by using  
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çalışması yapmayı mümkün kılar. Kitrenin suya katıl-
masından sonra uygun kıvamın elde edilip edilmediğini 
anlamak için ince uçlu bir fırça veya iğne ile yüzeye bir 
çizik atılır. Doğru kıvamda bu çiziğin hareketsiz kalması, 
herhangi bir yöne sapmaması gerekir. Kitrenin uygulanı-
şından sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta yü-
zeyin çok gergin olmamasıdır. Bunun için de çoğunlukla 
sığırdan elde edilen öd kullanılarak yüzey yumuşatılır, 
boya uygulamasına hazır hale getirilir.

Ebrunun geleneksel uygulamalarında kullanılan boyala-
rın hazırlanma süreci ayrı önem taşır. Ebru boyalarının 
doğal yollardan elde edilmesi, onu süsleme sanatları 
arasında ayrı bir yere koyar. Renkli toprak veya oksit-
lenmiş metal parçaları önce bir elekten geçirilir. Elde 
edilen tozlar suyla karıştırıldıktan sonra ince bir tülbentle 
süzülür. Tülbentte kalan çamurumsu toz, bir mermerin 
üstüne alınır, “dest-i seng” (el taşı) denilen bir taşla ezilir. 
İstenilen kıvam elde edilinceye kadar bu işlem tekrar 
edilir. Bu süreç sonunda ortaya çıkan temel renkler be-
yaz, lacivert, siyah ve sarıdır. Bunların karıştırılmasıyla 
farklı renkler yaratılabileceği gibi öd eklenerek aynı 
rengin değişik tonlarını ortaya çıkarmak da mümkündür. 
Sabırla hazırlanan boya tekneye aktarıldıktan sonra 
desen yapmak veya ince detayları verebilmek için tarak, 
biz, kalem, şiş gibi çeşitli aletler kullanılır. 

Ebru sanatı boyanın su yüzeyine aktarılmasından ibaret 
değildir. Ebruyu hem hazırlık aşaması hem de hayata 
geçirme süreci bakımından kademeli bir uygulama ola-
rak düşünmek mümkündür. Sanatçı, geleneğin kendisine 
gösterdiği yolu takip ederken hayalgücünü de işin içine 
katmakta özgürdür. Böylece ismiyle müsemma bülbül 
yuvası ebru, yalnızca Lahor çivitiyle yapılan ve kendin-
den çatlaklı bir hal alan kumlu-kılçıklı ebru ve aynı kağı-
da iki farklı ebru deseninin aktarılmasıyla elde edilen çift 
ebru gibi farklı ve birbirinden güzel tarzlar ortaya çıkar.

natural ways gives it a special place within the arts 
of decoration. First of all, the colored soils or oxidized 
metals are sifted through. Then the obtained powder 
is mixed into the water and is filtered by a muslincloth.  
Mud-like dusts left over the muslincloth are taken on 
a marble and are squeezed with a stone called dest-i 
seng. This process is repeated until the desired con-
sistency is achieved. At the end of this process, the 
emerging basic colors are white, dark blue, black and 
yellow. One can create different colors by mixing them 
or create different shades of the same color by adding 
gall. After taking inside the basin the paint which is pre-
pared in patience, several devices such as comb, pencil, 
biz and pricker are used to create patterns and to give 
fine details. 

The art of marbling is not only to reflect the paint on 
water. It is possible to think of the art of marbling as a 
gradual application in terms of both the preparatory 
stage and the actualization. The artist is free to add his 
imagination while following the way shown by the tradi-
tion. Hence, many beautiful styles emerge such as night-
ingale’s nest marbling, true to its name; sandy and spiny 
marbles made by using only Lahore indigo and double 
marbling which is obtained by reflecting two different 
marbling styles on the same paper,
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TÜRK GÖLGE 
TİYATROSU 

KARAGÖZ

TURKISH SHADOW 
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Turkey’s most 
rooted tradition in 
performance arts, 

shadow play, or 
Karagöz as it is better 
known, was inscribed 

on UNESCO’s  
Representative List of 

the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity 

in 2009. 

Türkiye’nin gösterim 
sanatları alanında 
en köklü geleneği 

olan gölge tiyatrosu 
veya yaygın adıyla 

Karagöz, 2009 yılında 
UNESCO İnsanlığın 

Somut Olmayan 
Kültürel Mirasının 
Temsili Listesi’ne 

kaydedilmiştir.



86

Bir perdenin arkasında ışık yakarak “tasvir” adı verilen 
karakterlerin gölgelerini perdeye düşürmek suretiyle 
oynatılan oyunun baş kahramanları Karagöz ve Ha-
civat’ın gerçekten yaşamış kişiler olduklarına inanılır. 
Muhtemelen bu iki karaktere duyulan sevgi ve benim-
semeden kaynaklanan inanışa göre, Karagöz ve Haci-
vat, Orhan Gazi’nin Bursa’da inşa ettirdiği bir caminin 
inşaatında çalışan iki işçidir. Komik sohbetleri ve atış-
maları nedeniyle hem kendi işlerini aksatır hem de diğer 
işçilerin çalışmasını engellerler. Bunun üzerine Orhan 
Gazi onları idam ettirir; fakat zamanla bundan büyük 
üzüntü ve pişmanlık duyar. İran’ın Küşter şehrinden Bur-
sa’ya yerleşmiş olan Şeyh Muhammed Küşteri, Sultan’ı 
avutmak için Karagöz ve Hacivat’ın suretlerini yaparak 
bunları ışık verilmiş bir perdenin arkasından oynatır. Bu 
yüzden, zaman içinde çok sevilen bu oyunun piri olarak 
Şeyh Küşteri kabul edilir ve Karagöz perdesine de “Küş-
teri Meydanı” adı verilir. Gölge oyunları, uzunca bir süre 
“zıll-i hayâl” olarak anılmış, daha sonra Karagöz şeklin-

It is believed that the heroes Karagöz and Hacivat of 
the play, performed behind a curtain by making a light 
and reflecting the shadows of the characters called 
“pen-portraits” on the curtain, really did live. According to 
the belief arising from the love and adoption of these two 
characters, Karagöz and Hacivat are two workers labor-
ing in the mosque commissioned by Orhan Gazi in Bursa. 
They hinder their job and hinder the other workers as well 
because of their comic conversations and arguments. 
As a result of this, they are executed by Orhan Gazi but 
by time he feels sorry and regrets it. Sheikh Muhammed 
Kusteri, who has moved from Kusteri of Iran to Bursa 
creates the images of Karagöz and Hacivat and makes 
them play behind the curtain to which one gives light.  
Therefore, by time, Sheikh Kusteri is regarded as the 
master of this play and the Karagöz curtain is called the 
“Küşteri Square”. Shadow plays have been for a long time 
called “Curtain of Dreams” and later started to be called 
Karagöz. The person who performs Karagöz is called 
“hayâlî” or “hayalbaz”. Hayalî are sophisticated artists, 
because they create, perform and direct the play. In ad-
dition to this, they change instantly the setup according to 

Karagöz oynatan kişiye “hayâlî” 
veya “hayalbaz” adı verilir. 
Hayâlîler çok yönlü sanatçılardır; 
zira oyunu hem yaratır, hem 
oynar, hem de yönetirler. Ayrıca 
seyircinin ihtiyaçları ve tepkileri 
doğrultusunda kurguyu anlık olarak 
değiştirir, gerektiğinde doğaçlama 
yaparlar. 

The person who performs Karagöz 
is called “hayâlî” or “hayalbaz”. 
Hayâlî are sophisticated artists, 
because they create, perform 
and direct the play. In addition 
to this, they change instantly the 
setup according to the needs and 
reactions of the audience and 
improvise when needed.  
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the needs and reactions of the audience and improvise 
when needed.  

The Karagöz play includes four parts. The first part is the 
introduction part. In this part, a “showpiece” is performed 
in order to give an idea about the subject of the play and 
to inform the audience that the play has started. After the 
curtain is opened with a whistle called nareke, Hacivat 
comes to the stage and reads a semai, and then he shifts 
to the ode of the first stage and starts singing a song in-
tonated in order to draw Karagöz near. The second part 
is the argument part and is important in the sense that 
it gives information on the basic properties of Karagöz. 
Owing to the argument in this stage, it is observed that 
two heroes symbolize and represent more than their own 
individuality and they point to the dualisms of the East-
West, public–intellectual and poor-rich. It is Karagöz who 
doesn’t mince his words, who is closer to the public, who 
makes us feel that he is “one of us”, so to say, even though 
he is most of the times unemployed, aggressive and nosy; 
and not Hacivat, who has received a good education, 
who achieved prosperity owing to others’ works rather 
than his own and whom we call “a man of all seasons”. 
The portraits of the heroes are designed in accordance 
with these properties. 

The end of the shoes and hat of Karagöz are round-
shaped whereas those of Hacivat are sharp-pointed. 
These symbolize his freedom and that Karagöz has not 
“become refined” and that he is not of a certain mold. In 
addition to this, while the character Hacivat has his hands 
standing firm under his chin, one arm of Karagöz is free. 
When Karagöz gets angry, he shows his anger by kicking 
the shadow against him. Fasıl (main plot) is the part in 
which the main theater play is performed and a story is 
told. In this part, Karagöz and Hacivat change clothes 
and different characters are involved in the story. Here, 
besides the characters from different parts of Anatolia 
such as from Bolu, Kastamonu, Kayseri and  those who 
are Kurdish and Laz, there are also other characters ar-
riving from outside of Anatolia such as Persians, Arabs, 
Albanians and non-Muslims like Armenians, Greeks, 
and Jews. In Karagöz, where those who have physical 
and mental disabilities, drunkards, entertainers, and 
supernatural creatures are given roles besides all these 
characters, a cultural heritage of thousands of years are 
reflected onto the curtain. In the past, Karagöz plays be-
came indispensable parts of birth and circumcision cer-
emonies of the sultans and their sons, palace weddings 
and pre-campaign ceremonies, celebrations of import-
ant state agreements, hosting of ambassadors and Eid 
entertainments.

de söylenmeye başlamıştır. Karagöz oynatan kişiye ise 
“hayâlî” veya “hayalbaz” adı verilir. Hayâlîler çok yönlü 
sanatçılardır; zira oyunu hem yaratır, hem oynar, hem 
de yönetirler. Ayrıca seyircinin ihtiyaçları ve tepkileri 
doğrultusunda kurguyu anlık olarak değiştirir, gerekti-
ğinde doğaçlama yaparlar. 

Karagöz oyunu, dört bölümden oluşur. İlki, mukaddi-
me (giriş) bölümüdür. Bu bölümde, perdenin ortasına 
oyunun konusuyla ilgili fikir vermek ve izleyiciye oyunun 
başladığını bildirmek için bir “göstermelik” konulur. 
Göstermeliğin nareke adı verilen düdük sesi eşliğinde 
kaldırılmasından sonra Hacivat sahneye gelir ve bir se-
mai okur, bunu bitirdikten sonra perde gazeline geçer ve 
Karagöz’ü yanına getirebilmek için makamlı olarak şarkı 
söylemeye başlar. İkinci bölüm muhavere (söyleşi, atış-
ma) bölümüdür ve karakterlerin temel özellikleri hakkın-
da bilgi vermesi bakımından önemlidir. Bu aşamadaki 
söz oyunları vasıtasıyla iki ana kahramanın aslında ken-
di bireyselliklerinin ötesinde çok daha fazlasını ifade ve 
temsil ettikleri, hatta adeta bir Doğu-Batı, halk-aydın, 
yoksul-zengin ikilikleri oluşturdukları görülür. Sözünü 
sakınmayan, çoğunlukla işsiz, kavgacı ve fazlasıyla me-
raklı olmasına rağmen halka daha yakın olan, deyim ye-
rindeyse “bizden biri” olduğunu hissettiren Karagöz’dür; 
iyi eğitim almış, kendi kazancından ziyade başkalarının 
emeğiyle refaha eren, “her devrin adamı” olduğunu 
söyleyebileceğimiz Hacivat değil. Baş kahramanların 
tasvirleri de bu özelliklere uygun tasarlanmıştır. Kara-
göz’ün pabuçlarının ucu ve külahı yuvarlak hatlı, Haci-
vat’ınkilerse sivridir. Bunlar Karagöz’ün “yontulmadığını”, 
belli bir kalıptan çıkmadığını, özgürlüğünü simgeler. 
Ayrıca Hacivat tasvirinin elleri çenesinin altında sabit-
ken, Karagöz’ün bir kolu serbesttir. Karagöz sinirlendiği 
zaman karşısındaki gölgeye yumruk atarak tepkisini 
gösterir. Asıl olarak tiyatro şeklinde oyunun oynandığı 
ve bir hikayenin anlatıldığı bölüm fasıl bölümüdür. Bu 
bölümde Karagöz ile Hacivat kılık değiştirebildikleri gibi 
farklı karakterler de oyuna dahil olur. Bu bölümde Bo-
lulu, Kastamonulu, Kayserili, Kürt, Laz gibi Anadolu’dan 
gelen karakterlerin yanı sıra Anadolu’nun dışından gelen 
Acemler, Araplar ve Arnavutlar ile Ermeni, Rum, Yahudi 
gibi gayrimüslimler de bulunur. Bu karakterlerle birlikte 
fiziksel veya zihinsel marazı olanlar, sarhoşlar, eğlendi-
riciler, doğaüstü varlıklara da yer verilen Karagöz’de bin 
yıllara yayılan bir kültürel miras perdeye yansıtılır. Ka-
ragöz oyunları geçmişte şehzade/sultan doğumlarının, 
sünnet törenlerinin, saray düğünlerinin, büyük seferlere 
çıkış arifelerinin, önemli devlet anlaşmaları kutlamala-
rının, elçi ağırlamaların, bayram eğlencelerinin vazge-
çilmezi olmuştur. 
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Carpet making – with its journey on Anatolian 
soil peaking in the 16th century and one of the 

most known of our handicrafts in the  
world –  is also an object which has important 
influence on exports. The oldest carpet found 

in archeological digs being attributed to a 
culture with Turkish roots shows the place of 

carpet making in Turkish civilizations.

Anadolu topraklarındaki yolculuğu 16. yüzyılda 
zirveye ulaşan ve dünyada en iyi bilinen el 

sanatlarımızdan olan halıcılık, aynı zamanda 
ihracata önemli katkılar sağlıyor. Arkeolojik 

çalışmalarda elde edilen en eski halının 
Türk kökenli bir kültüre atfedilmesi halıcılığın 

medeniyetimizdeki yerini gösterir nitelikte.
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Mimari yaklaşımlar, şehircilik anlayışı, gündelik ihtiyaç-
lar ne kadar değişirse değişsin bir Türk evinin vazge-
çilmez unsurlarının başında halı gelir. Göçebe yaşam 
koşullarında yurt adı verilen çadırların hem zeminini hem 
duvarlarını kaplayan halının yolculuğu yerleşik düzene 
geçildiğinde de devam eder. “Halı kuşağı” olarak ad-
landırılan, Türkistan, Kafkasya, İran ve Anadolu’yu kap-
sayan bölgenin halının anavatanı olduğu kabul edilirken 
Sibirya’nın çeşitli kesimlerinde gerçekleştirilen kazıların 
buluntularından MÖ 4500 gibi erken bir tarihte burada 
dokumacılık yapıldığı anlaşılıyor. Bu bölgeden elde edilen 
en kıymetli buluntu ise kuşkusuz MÖ 3. yüzyıla tarihlenen 
Pazırık halısı. Kimi araştırmacılar tarafından Altaylara, ki-
milerince Hunlara atfedilen ve Altay Dağı eteklerindeki bir 
kurganda bulunan Pazırık halısı, dünyadaki ilk halı örneği 
kabul ediliyor. Süvari, geyik, grifon figürlerinin yanı sıra 
çiçek desenleriyle bezeli halının bir desimetrekaresinde 3 
bin 600 düğüm olması ve bu düğümün literatüre Gördes 
veya Türk düğümü olarak geçmesi ise halının kaynağı 
hakkındaki tartışmaları aydınlatır nitelikte. 

Türk-İslam halı dokumacılığı söz konusu olduğunda 
Selçukluların son derece etkili konumda olduğu görülür. 
Bugün elimizde bulunan 13. yüzyılda üretilmiş Selçuklu 
halıları, Türklere has Gördes düğümüyle dokunmaları, 
tamamen yünden imal edilmeleri, genellikle mavi veya 
kırmızı zemin üzerine baklava desenleri, sekiz köşeli 
yıldızlar ve bitki desenleri barındırmaları ve kenarlarının 
Kufi yazılarla süslenmesiyle özgün bir kimliğe sahiptir. 
Türk halıcılığının Selçukluları takip eden döneminin en 
önemli özelliği hayvan figürlerinin ön plana çıkmasıdır. 

No matter how much architectural approaches, the 
understanding of city planning and daily needs change, 
one of the leading unchanging elements of Turkish 
homes are carpets. The journey of carpets, covering the 
ground and walls of the tents called yurt in nomad living 
conditions, continued after people converted to station-
ary settlement. The area called “carpet belt” including 
Turkistan, Caucasus, Iran and Anatolia is considered the 
hometown of carpets. Digs in several areas of Siberia 
reveal that carpet weaving took place there as early as 
4500 BC. There is no doubt that the most valuable find 
in this area is a Pazyryk carpet dated to the 3rd century 
BC. The Pazyryk carpet found in a kurgan on the skirts 
of the Altai Mountains is attributed to the Altais by some 
researchers, or the Huns by others and is considered the 
earliest example of a carpet in the world. The carpet, 
decorated with cavalry, deer, griffin figures as well as 
flower patterns, has 3 thousand 600 knots per square 
decimeter. These knots are called Gördes or Turkish knot 
in literature, which illuminates the debates on the origin 
of this carpet. 

When talking about Turkish-Islamic carpet weaving, 
the Seljuqs are at a very influential position. The Seljuq 

Günümüzde el dokuması halı giderek 
daha kıymetli hale geliyor. Bu durumun 
en önemli sebebi kuşkusuz makine 
halılarının sayısının artması. Verilen 
emek ve ortaya çıkan ürünün kalitesi 
bakımından tartışmasız üstünlüğü 
bulunan el dokuması halılarda Gördes 
ve Sine olmak üzere iki farklı düğüm 
tekniği kullanılıyor.

Today, hand-woven carpets are 
increasingly more valuable. The 
most important reason for this is no 
doubt the increase of machine-made 
carpets. Hand-woven carpets have 
an undisputed superiority when it 
comes to effort and quality of the final 
product. Two different knot techniques 
are used in hand-woven carpets called 
Gördes and Sine.
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Çeşitli geometrik şekillerin içine işlenen hayvan motifleri, 
bu halıların özellikle 15. yüzyılda Avrupa’ya ihraç edilme-
siyle bu kıtadaki resim sanatında da etkili olur. İlerleyen 
dönemde yapılan araştırmalar bu zaman diliminde eser 
veren Avrupalı ressamların tablolarında Türk halılarının 
izlerini ortaya koyar.

16. yüzyıla gelindiğinde Türk halıcılığında Osmanlı Dev-
leti’nin topraklarını genişletmesiyle orantılı bir yükseliş 
yaşanır. Özellikle İran seferlerinden getirilen zanaatkar-
ların büyük etkisinin görüldüğü, 17. yüzyıl sonlarına kadar 
devam eden bu dönemde hem desen hem de kullanılan 
renkler zenginleşir. Bir önceki yüzyıla damgasını vuran 
hayvan motiflerinin yerini yavaş yavaş geometrik desen-
ler alırken kıvrak süslemeler ve madalyonlar daha sık kul-
lanılmaya, yaprak ve çiçek motiflerine ağırlık verilmeye 
başlanır. Çiçek desenli halılarda ise tipik Türk motiflerini 
oluşturan lale, karanfil ve sümbül öne çıkar. Uşak halısı 
olarak bilinen değerli türün de ortaya çıkışı bu döneme 
tekabül eder. Etkileri 19. yüzyılda da görülmeye devam 
eden bu süreç, Sultan Abdülmecid’in 1844 yılında Here-
ke’de bir halı fabrikası açtırmasını sağlar. Fabrika o kadar 
başarılı işler üretir ki bugün dünyada “Hereke halısı” ola-
rak bilinen geleneğin ortaya çıkmasına önayak olur. 

Günümüzde ise el dokuması halı giderek daha kıymetli 
hale geliyor. Bu durumun en önemli sebebi kuşkusuz ma-
kine halılarının sayısının artması. Verilen emek ve ortaya 
çıkan ürünün kalitesi bakımından tartışmasız üstünlüğü 
bulunan el dokuması halılarda Gördes ve Sine olmak 
üzere iki farklı düğüm tekniği kullanılıyor. Halının değerine 
etki eden en önemli faktörlerden olan düğüm sayısı, veri-
len sipariş ve işlenecek desenle doğru orantılı. El dokuma-
sı halılarda kullanılacak ipliğin en makbul olanı kuşkusuz 
yünden elde edileni, fakat pamuk, keten ve ipek de tercih 
edilen iplik türleri arasında yer alıyor. Türk halılarının en 
karakteristik özelliklerinden desen söz konusu olduğun-
daysa son derece zengin bir repertuvar bulunduğunu 
görüyoruz. 16. yüzyılda İranlı halı ustalarının etkisiyle Türk 
halı sanatına giren kıvrımlı botanik desenler ile içi ve etrafı 
dolu veya boş olarak işlenen madalyonlar, geleneksel ha-
lılarımızda sıklıkla karşılaştığımız motifler arasında. 

rugs dating back to the 13th century that we have today 
show an idiosyncratic identity with Gördes knot weaving 
unique to the Turks, consisting completely of wool, a  
diamond pattern over a blue or red background,  
designs with eight-pointed stars and plants, and the 
sides decorated with kufic writings. Following the Sel-
juqid period, the most important characteristic of Turk-
ish rugs was the emergence of animal figures. These 
animal motifs woven inside of various geometric shapes 
became influential in the continent’s painting art after 
being exported to Europe in the 15th century. Research 
carried out later on reveal traces of Turkish carpets in 
the canvases of European painters during this era. 

In the 16th century Turkish carpet making began to rise at 
the same rate of the Ottoman Empire’s expanding lands. 
Especially the artisans brought by the Iranian expedi-
tions had a great influence and in this period continuing 
until the end of the 17th century, the patterns and colors 
used became richer. The animal motifs which left a mark 
in the previous century were slowly replaced by geomet-
ric designs, curved decoration and medallions began to 
be used more often, as well as an emphasis on leaf and 
flower motifs emerged. In rugs with flower patterns, the 
typical Turkish motifs of tulips, carnations and hyacinths 
show prominence. The valuable type of carpet known 
as Uşak carpet came about in this period as well. The 
affects of this period continued until the 19th century and 
resulted in Sultan Abdulmecid opening a carpet factory 
in Hereke in 1844. The factory produces such success-
ful works that the tradition known as “Hereke carpet” 
around the world today emerged.

Today, hand-woven carpets are increasingly more 
valuable. The most important reason for this is no doubt 
the increase of machine-made carpets. Hand-woven 
carpets have an undisputed superiority when it comes 
to effort and quality of the final product. Two differ-
ent knot techniques are used in hand-woven carpets 
called Gördes and Sine. One of the most important 
factors affecting the value of the carpet is the number 
of knots, which is related to the order given and design 
that is to be woven. The most acceptable thread used in 
hand-woven rugs is wool, however cotton, linen and silk 
are used as well. When talking about the patterns, which 
is the most characteristic feature of Turkish carpets, we 
see a very rich repertoire. The curvy botanic designs and 
the medallions that are either empty or filled in which 
entered the art of Turkish carpets with the influence of 
16th century Iranian carpet masters, are among the mo-
tifs that we often see in our traditional carpets.
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1840

1855

1881

1855

1871

Posta hizmetleri yürütmekle sorumlu 
Posta Nazırlığı kuruldu.

Osmanlı Telgrafhanesi resmî 
olarak açıldı.

İlk telefon hattı Posta 
Nazırı odası ile Fabrika 
Müdürlüğü arasına 
çekildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nda 
ilk telgraf tesislerinin yapımına 

başlandı. 

Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü 
birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezareti 

adını aldı.

Türkiye’de telefon şebekesinin belli bir 
sisteme oturtulması amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde Telefon ve Telgraf Kanunu 

kabul edildi.

The Ministry of Post 
responsible with 
carrying out postal 
services is established.

The Ottoman Telgraph Office 
officially opens.

The first phone line is 
laid between the Ministry 
of Post and the Factory 
General Directorate.

Construction begins on 
the first telegraph 

facility in the 
Ottoman 
Empire. 

The Ministry of Post and Telegraph General 
Directorate is united under the title Ministry of Post 

and Telegraph.

The Turkish Grand National Assembly 
passes the Telephone and Telegraph 
Law to establish Turkey’s telephone 

network on a specific system.

1924
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İlk şehirler arası haberleşme Ankara ile 
İstanbul arasında gerçekleşti.

The first long distance 
communication takes place between 

Ankara and Istanbul.

1929

1979

1994

1926

1986

Ankara Uydu Haberleşme Sistemi kuruldu. Bu 
sayede Türkiye 206 telefon, 8 telgraf kanalıyla dış 

ülkelere bağlandı.

 GSM (Global System for Mobile 
Communications) teknolojisi ilk kez Ankara, 
İstanbul ve İzmir’deki abonelerine hizmet 

vermeye başladı.

Türkiye ve Balkanların ilk otomatik 
telefon santrali Ankara’da açıldı.

Çağrı cihazları Ankara, İstanbul 
ve İzmir’de, mobil telefonlar 

Ankara ve İstanbul’da hizmete 
sunuldu.

The Ankara Satellite Communication System is established, 
connecting Turkey to other countries with 206 telephone 

and eight telegraph lines.

GSM (Global System for Mobile 
Communications) technology is introduced to 
customers for the first time in Ankara, Istanbul 

and Izmir.

The first automatic telephone 
switchboard in Turkey and the 

Balkans opens in Ankara.

Pagers are introduced in 
Ankara, Istanbul and Izmir, and 
mobile phones are introduced in 

Ankara and Istanbul.

Uydu sistemi üzerinden video konferans 
Avrupa’da ilk olarak Türkiye’de 

gerçekleşti.

The first video conference over satellite in 
Europe takes place in Turkey.

1987
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2013 yılında katılımcıların beyin ve göz hareketlerini takip 
ederek gerçekleştirilen nörolojik araştırmaya göre fiziksel 
mektuplar, dijital yazılara göre daha kolay ve çabuk an-
laşılıyor, daha akılda kalıcı oluyor ve insanları daha ikna 
eder nitelikte. Buna rağmen artık sevdiklerimize mektup 
yazmaktansa çevrimiçi mesaj atıyoruz. Faturalarımızın 
çoğu da basılı şekilde posta kutumuza atılmak yerine 
SMS olarak telefonlarımıza geliyor. Bu adaptasyon sü-
recinde dünya çapında posta ve kargo hizmeti veren pek 
çok firma, faaliyetlerine devam etmek için yaratıcı ve 
farklı fikirlerle karşımıza çıkıyor.

Postanın yeni yıldızı: E-ticaret

İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşmasının hayatımızdaki 
en önemli etkilerinden biri de şüphesiz ki sanal ortam-
da dünyanın neredeyse her köşesinden alışveriş yapma 
imkanı tanıyor olması. Son birkaç yılki trendlere bakınca 
pek çok farklı ülkede özel olduğu kadar devlet posta 
teşkilatlarının da artan oranlarda e-ticarete yöneldiğini 
görüyoruz.

According to a 2013 neurological research tracking the 
brain activity and eye movements of participants, physi-
cal letters are easier and faster to understand, are more 
memorable and persuasive compared to digital text. 
However, we send online messages to our loved ones 
instead of writing letters. Most of our bills are sent to 
our phones as text messages instead of arriving in print 
in our mailboxes. During this adaptation period, many 
postal and shipping companies around the world are 
coming up with creative and different ideas to continue 
their business. 

The new star of post: E-commerce

There is no doubt that one of the most important affects 
on our lives of the Internet developing and becoming 
widespread is that it gives us the opportunity to shop in 
almost every corner of the world on a virtual platform. 
Looking at the trends in recent years, we see that many 
private and state postal organizations are increasingly 
gravitating towards e-commerce.

Teknolojinin gelişmesiyle 
beraber geleneksel yazışmalar 

ve iletişim alışkanlıkları 
bugün büyük oranda dijital 
dünyanın bir parçası oldu. 

Dünya çapında posta ve kargo 
şirketleri de bu talebe karşılık 

vermek için son birkaç yıldır 
yenilenme süreci içerisinde. 

Artık mektup yerine insanlar 
e-mail yolluyor, postaneye 
gitmektense kendi evinden 

internete giriyor. Peki bu 
postanın geleceği için ne 

demek oluyor?

With the development of 
technology, traditional 
correspondence and 
communication habits are a 
large part of the digital world 
today. Postal and shipping 
companies around the world 
have entered a period of 
renewal in recent years to 
meet this demand. People now 
send e-mails instead of writing 
letters, they go online at home 
instead of going to the post 
office. Well, what does this 
mean for the future of post?
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Bu konuda dünyada en çok konuşulan örneklerden biri, 
1819 yılından beri faaliyette olan Singapur’un ulusal posta 
hizmeti veren firması. 2003 yılında e-ticaretin önemini 
fark ederek bu alana yönelmeye başlayan firma bugün 
tüm Asya’ya hâkim konumda. Özellikle 2013 yılında yaptı-
ğı e-ticaret hamlesiyle  azalan posta işlemlerinin yanında 
gelirlerinde büyük artışlar sağladı. 

Bugün Singapurlu firma sadece internetten sipariş edilen 
ürünleri teslim etmekle kalmıyor, firmalara e-ticaret ko-
nusunda çok geniş yelpazede hizmetler sunuyor. Satıcının 
ürünlerini kendi depolarında saklayarak gönderi ve iade 
işlemlerini takip etmenin yanı sıra müşteri hizmetleri (call 
center), e-ticaret sitesinin yazılımı ve dijital pazarlamaya 
kadar her adımda satıcının yanında yer alıyor. 

Bu sırada altyapısına 182 milyon dolar yatırım yapan fir-
ma, ABD’nin e-ticarette dünya devinin kullandığı sisteme 
benzer bir şekilde ürünlerin robotlar tarafından paketle-
me alanlarına taşındığı seri üretim hattına geçiş yapmak 
için adımlar attı.

Havadan insansız teslimat: Drone teknolojisi

Yeni teknolojilerin posta üzerine etkisi elbette teslimat 
yöntemlerine de yansıyor. Son yıllarda en çok gündeme 
gelen konuların başında drone teknolojisi geliyor. Bu 
konuya öncülük yapan firma da e-ticaretin dünya devi. 
2013 yılında firma tarafından drone teknolojisiyle tesli-
mat projesi açıklandığı zaman insanlar konuya şüphe ile 

One of the most talked about example on this subject is 
the national postal service of Singapore established in 
1819. The company realized the importance of e-com-
merce and began to head towards this direction in 2003. 
Today, it dominates all of Asia. Especially with its e-com-
merce move in 2013, the company managed to increase 
sales despite decreasing postal operations. 

Today, the company does not only deliver items ordered 
online, but provides a wide range of services in e-com-
merce. It stores the products of the sellers in its own 
warehouses and supports the seller every step of the 
way with services such as following delivery and returns, 
customer services (call center), the e-commerce website 
software and even digital marketing.

At the same time, the company has invested 182 million 
dollars to its infrastructure, and has taken steps to con-
vert to an assembly line system similar to America’s world 
e-commerce giant where the items are carried to the 
packaging area by robots. 

Unmanned delivery by air: Drone technology

Of course the influence of new technologies on post is 
reflected on the delivery methods as well. In recent years 
one of the most popular topics is drone technology. The 
leading company on this matter is a global e-commerce 
giant. When the delivery by drone technology project was 
announced by the company in 2013, people were skepti-
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yaklaşmıştı. Fakat azimle çalışmalarına devam ettiler ve 
bugünlerde teknolojiyi gerçek hayatta test etmeye hazır-
lanıyorlar. 

ABD’nin e-ticaret dünya devi tarafından geliştirilen drone 
teknolojisi ile 2,3 kilograma kadar olan paketler hava-
dan, insansız bir şekilde teslim edilebilecek. Bu, firmanın 
teslimatlarının yüzde 90’ı demek oluyor. Uzmanlar ise 
bu teknolojinin 10 yıl içerisinde yaygınlaşmasıyla teslimat 
giderlerinin yarı yarıya azalacağını öngörüyor. Temmuz 
ayında yapılan açıklamayla firma, test sürüşleri için İn-
giltere hükümeti ile anlaştığını duyurdu. Sivil Havacılık 
İdaresi ile yakından çalışacak olan firma, drone araçlarını 
mevcut havacılık ağına güvenli bir şekilde entegre etmek 
için bu testleri yürüteceklerini ve güvenliliğin garantisini 
vermeden teknolojiyi hizmete sunmayacaklarını belirtti.

ABD’nin e-ticaret firması çabalarında yalnız değil. İno-
vasyon alanında lider konumda olan ve herkesin tanıdığı 
arama motoru da kendi drone teslimat aracını gelişti-
rerek geçen yıl deneme uçuşlarına başladı. Teknolojinin, 
2017 yılı kadar yakın bir tarihte faaliyete geçebileceği ko-
nuşuluyor. Finlandiya’da da e-ticarete katkıda bulunmak 
adına drone teknolojisiyle teslimat yapmak üzere test 
sürüşleri gerçekleştiriliyor. 

Almanya’nın önde gelen posta firması ise 2016 yılının ilk 
üç ayında drone test sürüşlerini başarıyla tamamladı. 
Belirli bölgelerde teslimatları drone aracıyla gerçekleşti-
ren firma, elde edilen bilgilerin analizi bittiğinde yeni pilot 
bölgeler seçerek denemelere devam edeceğini belirtti. 
Böylece firma, dünyada drone ile teslimat yapan ilk firma 
olarak tarihe geçmiş oldu.

Drone teknolojisi tam anlamıyla faaliyete geçmeden önce 
çözülmesi gereken birtakım problemler mevcut. Mesela 
uydu kentlerde bahçeli evlere teslimat kolay olsa da, ka-
labalık şehirlerde apartmanlarda yaşayanlara teslimat 
konusu hâlâ netleşmiş değil. Drone teknolojisinin en büyük 
avantajı ise hız. Sipariş verildikten 30 dakika sonra pake-
tin teslimat adresine ulaşması hedefleniyor.

Gelişen dünyada ilerleyen teknolojiler hayatımızı kolay-
laştırmaya devam ediyor. Geleneksel sektörler inovas-
yonlara açık kalarak sadece varlıklarını sürdürmekle kal-
mayıp teknoloji adına heyecanlı yeniliklere de imza atıyor. 
Ülkemizde drone teknolojisi henüz halk arasında kişisel 
kullanımla sınırlı kalsa da, PTT A.Ş. 2013 yılında e-ticaretin 
önemini görerek bu alana adım attı. Bugün e-PTT AVM ile 
ülkenin her yerinden ürünler, ülkenin her köşesinde tüke-
ticilere ulaşıyor. 

cal. However, they continued efforts with determination 
and today are preparing to test out the technology in real 
life.

With the drone technology developed by U.S. e-com-
merce giant, packages up to 2.3 kilograms will be deliv-
ered by air, without humans. This makes up 90 percent of 
the company‘s deliveries. Meanwhile experts predict that 
as this technology becomes widespread over the next 10 
years, delivery costs will reduce by half. The company 
announced in July that they reached an agreement with 
the British government to carry out test drives. The com-
pany will work closely with the Civil Aviation Authority 
and stated that they will carry out these tests to safely 
integrate drone vehicles into the existing aviation system 
and will not launch the technology until they can guar-
antee safety.

The U.S. e-commerce company is not alone in its efforts. 
A leader in the area of innovation, the search engine ev-
erybody is familiar with developed its own drone delivery 
vehicle and began test flights last year. The technology 
becoming operational as early as 2017 is being talked 
about. Finland is also among those testing drone deliver-
ies in order to contribute to e-commerce. 

In Germany, their leading postal company successful-
ly completed test drives during the first three months 
of 2016. After making deliveries in certain areas using 
drones, the company stated that they will analyze the 
data to pick new testing grounds and continue trials. As 
such, the company went down in history as the first com-
pany in the world to make deliveries using drones.

There are certain problems that need to be solved be-
fore drone technology can become fully operational. For 
example, deliveries to homes with yards is easy in the 
suburbs, but the subject of delivering to those living in 
apartments in crowded cities is an issue that isn’t really 
clear yet. The greatest advantage of drone technology is 
speed. The goal is to deliver packages 30 minutes after 
the order is placed.

Advancing technologies in the developing world continue 
to make our lives easier. By staying open to innovations, 
traditional sectors not only continue their existence, but 
carry out exciting breakthroughs in technology. In our 
country, drone technology is currently limited to personal 
use among the public. However, PTT Corp. realized the 
importance of e-commerce in 2013 and entered this area. 
Today with e-PTT AVM, products from all around the 
country reach consumers in every corner of the country.
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Kağıt israfı dendiğinde akla ilk 
gelen ormanların yok olması 
olsa da kağıt üretiminin dünya 
çapında en çok enerji ve su tüketen 
endüstrilerin başında yer aldığını 
unutmamak lazım. Global olarak 
yılda 400 milyon ton kağıt üretiliyor. 
Bu ise dünya çapında her yıl kesilen 
ağaçların yüzde 40’ı demek oluyor. 
Sadece bir A4 kağıdın üretimi için 
10 litre su gerekiyor. Bir ton kağıdın 
üretimi içinse 324 bin litre su 
kullanılıyor. Şimdi bunu 400 milyon 
ile çarpın... 

Even though deforestation is the first 
thing that comes to mind when talking 
about paper waste, we must not 
forget that paper production is one 
of the industries that uses the most 
energy and water around the world. 
Each year 400 million tons of paper is 
produced globally, which means 40 
percent of the trees cut around the 
world annually. To produce just one A4 
paper, 10 liters of water is required. To 
produce 1 ton of paper, 324 thousand 
liters of water is needed. Now multiply 
that with 400 million...



Ağaçların kesilmesinin biz insanlar için en büyük teh-
likeleri iklim değişikliği ve erozyon gibi önemli konular 
olunca ormanların aslında binlerce tür hayvana ev sa-
hipliği yaptığını unutabiliyoruz. Bugün onlarca hayvanın 
soyu tükendi bile, yüzlercesi de tehlike altında. Kesilen o 
ağaçların ise en genci 10 yıldır toprakta, dimdik ayakta. 
Çoğu bizimle yaşıt, bazıları ise bizim hiç görmediğimiz 
bir dünyaya şahit olacak yaşta. Sırf bir harfi yanlış yazdı-
ğımız için buruşturarak çöpe attığımız o kağıt parçasının 
uzun tarihi, onlarca hayvana ev sahipliği yaptığı, dünya 
ikliminin dengesinin anahtarı olduğu büyük bir çoğunlu-
ğumuzun aklına gelmiyor.

2016 yılında teknolojinin geldiği noktada bu kadar çok 
kağıt tüketiminin olması, insanların yıllar önceki tahmin-
leriyle zıt aslında. Azalması gerekirken çoğalan kağıt 
tüketimi sadece var olan kaynaklarımızı yok etmekle 
kalmıyor, çöpe attığımız tonlarca kağıt çevreye inanılmaz 
zararlar veriyor. Çöplüklerde biriken bu kağıtlar, çürüdük-
çe karbondioksitten 25 kat daha zehirli olan metan gazı 
yayıyor. Üretim sırasında kullanılan klor bazlı beyazlatıcı 
ise suyumuza, toprağımıza ve havamıza zehirli maddeler 
salgılanmasına sebep oluyor. Sonuç olarak çevre, doğa, 
iklim ve tüm canlı varlıklar etkileniyor.

1 ton kağıt üretmek için 24 ağaç gerekiyor. Her ağaç,  
3 kişinin nefes alması için gereken oksijeni üretiyor. Yani 
1 ton kağıt, 72 can demek oluyor. Şimdi bunu 400 milyon 
ile çarpın...

Artıları ve eksileriyle geri dönüşüm

Son 40 yılda kağıt kullanımı yüzde 400 arttı. Teknoloji 
istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam etse de uzmanlara 
göre 2020 yılına kadar kağıt kullanım oranları 500 milyon 
tonu geçecek. Hatta 2030 yılında 600 milyon ton olacak 
diyenler bile var. Çünkü teknolojik gelişmelerle beraber 
nüfus da sürekli artmaya devam ediyor. Geri dönüşümün 
burada rolü büyük. Üretimde ağaç yerine atık kağıt kulla-
nılmasıyla yüzde 25-70 enerji tasarrufu, hava kirliliğinde 
yüzde 60 azalma, su kirliliğinde yüzde 40 azalma, yüzde 
60 su tasarrufu ve çöp hacminde yüzde 40 azalma söz 
konusu. 

Ama kağıtları geri dönüşüme yollamak da başlı başına 
bir çözüm değil. Çünkü kağıt lifleri geri dönüşüm işlemine 
ortalama 5 kez girebiliyor ve sonrasında kullanılamaz 
hale geliyor. Bu yüzden en etkili çözüm kuşkusuz ki dijital 
teknolojiyi kullanmakta yatıyor. Ofislerde, okullarda ve 
günlük hayatta kağıt kullanımını azaltmak aslında akıllı 
telefonlar, tabletler, bilgisayarlar sayesinde son derece 
kolay. Verilere göre insanlar birbirine gönderdiği kağıtla-

When the greatest dangers of cutting trees for us hu-
mans is important subjects such as climate change and 
erosion, we may forget that forests are home to thou-
sands of species of animals. Today, dozens of animals are 
already extinct, and hundreds are in danger. The young-
est of the trees cut is in the ground for 10 years, standing 
tall. Most are the same age as us, some are old enough 
to witness a world that we could not see. A majority of us 
do not consider that the piece of paper we crumpled up 
and threw away because we misspelled a letter has such 
a long history, was home to so many animals, and is the 
key to the balance of the world’s climate.

The fact that there is so much paper consumption in 2016 
at the point reached by technology is actually the oppo-
site of what people predicted years ago. Paper consump-
tion, which increased when it should have been decreas-
ing, does not only destroy existing resources, but the tons 
of paper thrown in the trash have unbelievable damages 
to the environment: The paper accumulating in landfills 
emit methane gas, 25 times more toxic than carbondiox-
ide. The chlorine-based bleach used during production 
causes for toxic materials being released in our waters, 
land and air. As a result the environment, nature and all 
living creatures are affected.

24 trees are needed to produce 1 ton of paper. Each tree 
produces the amount of oxygen required for three people 
to breathe. So 1 ton of paper means 72 lives. Now multiply 
that with 400 million...

The pros and cons of recycling

In the last 40 years, paper consumption increased by 400 
percent. Even though technology continues to develop 
with stability, according to experts paper consumption 
rates will surpass 500 million tons by 2020. In fact, there 
are those who say that it will reach 600 million tons in 
2030, because along with technological advancements, 
the population continues to increase as well. Recycling 
has a big part here. Using waste paper instead of trees in 
production means 25-70 percent energy conservation, 60 
percent reduced air pollution, 40 percent reduced water 
pollution and a 40 percent decrease in waste volume.

However, recycling paper is not a solution on its own. 
Because paper fibers can be put through recycling ap-
proximately five times before becoming unusable. There-
fore, there is no doubt that the most affective solution 
lies in using digital technology. Actually, reducing paper 
consumption in offices, schools and daily life is easy with 
smartphones, tablets and computers. According to data, 
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rın yüzde 44’ünü okumuyor bile. Kişisel kullanımda ise 1 ya 
da 2 kez okuyacağınız bir yazıyı çıktı almaktansa ekran 
üzerinden okumak, gereksiz kağıt israfını büyük ölçüde 
azaltacaktır.

Bir ağacı kurtarmak için 70 kilogram kağıt atık yeterli bir 
miktar. Türkiye’de kişi başına düşen kağıt tüketimi ise yıllık 
70 kilogram. Yani siz, bir birey olarak her yıl bir ağacın 
hayatından sorumlusunuz...

UPU’dan kağıt dostu kongre 

Dünya Posta Birliği (UPU), çevre bilincini benimseyen bir 
yaklaşımla bu yıl kağıt dostu bir kongre düzenlemek için 
önemli adımlar attı. İstanbul’un ev sahipliği yapacağı ve 
192 ülkeden 2 bin 500 civarında katılımcının ağırlanacağı 
2016 UPU kongresinde bilgisayarlardan çıktı almaktansa 
salonlara monte edilecek tabletlerle 4 ton kağıt tasarrufu 
sağlanması hedefleniyor. Yine çıktı alıp, daha sonra bu 
kağıtları geri dönüşüme göndermenin çözüm olmadığını 
burada bir kez daha görebiliyoruz.

1 ton kağıt üretmek için 24 ağaç gerekiyor. Yani UPU, kağıt 
dostu kongre sayesinde 96 ağaç kurtarıyor. Bu, 288 insan 
için oksijen demek oluyor. Sadece 18 günlük bir etkinliğin 
bu kadar büyük bir etkisi varken, ülke genelinde yıl boyun-
ca her gün milyonlarca insan tarafından kullanılan kağıt-
ları düşününce UPU’nun attığı bu adımın herkese örnek 
teşkil edecek nitelikte olduğu açıkça görülüyor. 

people don’t even read 44 percent of the paper sent to 
them. In personal use, reading text that will read only 
once or twice on a screen instead of a printed copy will 
significantly reduce unnecessary paper waste.

To save one tree, 70 kilograms of paper waste is enough. 
The annual paper consumption per person in Turkey is 70 
kilograms. So you, as a person, are responsible for the life 
of one tree each year. 

Paper friendly days with digital

The Universal Postal Union (UPU), with an approach 
embracing environmental awareness, has taken  
important steps this year to organize a paper smart  
congress. At the 2016 UPU congress held in Istanbul where 
participants from 192 countries will be hosted, the goal is 
to conserve 4 tons of paper using mounted tablets in the 
rooms instead of printing from computers. Once again, 
this shows us that sending the papers you printed on to 
recycling is not the solution.

24 trees are needed to produce 1 ton of paper. So UPU is 
saving 96 trees by having a paper smart congress. This 
means oxygen for 288 people. When an 18 day event has 
such a great influence and considering the paper used 
by millions around the country every day all year long, it 
is clear that this step taken by UPU can be an example to 
everyone.
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1 ton kağıt üretmek için 24 ağaç 
gerekiyor. UPU, kağıt dostu kongre 

sayesinde 96 ağaç kurtarıyor. Bu, 288 
insan için oksijen demek oluyor.

24 trees are needed to produce 1 ton of 
paper. UPU is saving 96 trees by having 
a paper smart congress. This means 
oxygen for 288 people.



102

ANADOLU’DA BİR 
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One of the most important centers of the Ancient Age, Ephesus is a 
world heritage that was inhabited uninterrupted for tens of thousands 
of years and has bore witness to many events in history. Shedding 
light on studies on architecture, history of religions and culture with 
its structures, the historical city is also home to the Temple of Artemis, 
one of the Seven Wonders of the Ancient World. 

Antik Çağ’ın en önemli merkezlerinden Efes, yaklaşık on bin yıl 
boyunca kesintisiz yerleşim görmüş, tarihin pek çok olayına tanıklık 
etmiş bir dünya mirası. Barındırdığı yapılarla mimari, din tarihi ve 
kültür alanlarındaki çalışmalara ışık tutan tarihî kent aynı zamanda 
Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Artemis Tapınağı’na  
ev sahipliği yapıyor.
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İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti, Ro-
malılar, Persler, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılara 
ev sahipliği yapması nedeniyle dünya arkeoloji tarihi 
açısından oldukça büyük önem arz eder.

Efes’te yürütülen kazılar sonucu günyüzüne çıkarılan 
yapılar bölgenin ticaret, mimari ve sanatta ne kadar 
ilerlemiş olduğunu ortaya koyar. Caddelerin önemli 
bir yer tuttuğu antik kent, Kuretler Caddesi’nden itiba-
ren gezilmeye başlandığında bir Roma dönemi yapısı 
olan Hadrian Tapınağı ile karşılaşılır. Günümüze dek 
oldukça iyi korunmuş durumda olan bu yapının, MS 138 
yılında Efes’i ziyarete gelen Roma İmparatoru Hadrian 
onuruna inşa edildiği bilinir. Tapınağın ön cephesinde 
dört adet korint sütun tarafından desteklenen bir kemer 
bulunur. Kemerin ortasında ise kentlerin kaderini ve 
refahını belirlediğine inanılan tanrıça Tike’nin heykeli 
yer alır. Hadrian Tapınağı’nın iç kısmı en az dışı kadar 
muazzam bir yapıya sahiptir. Tapınağın içinde akantos 
yapraklarıyla çevrili bir Medusa figürü, onun çevresin-
de ise Efes’in kuruluş hikayesini anlatan duvar resimleri 
bulunur.

Kuretler Caddesi’nden devam edildiğinde meşhur 
Celsus Kütüphanesi ile karşılaşılır. MS 100-110 yılları 
arasında Gaius Julius Aquila tarafından, babası Roma 
Senatörü Tiberius Julius Celsus Polemaeanus için yaptı-
rılan bu anıt mimari güzelliğiyle dikkat çeker. Kütüpha-
nenin ön cephesinde Celsus’un faziletlerini temsil eden 
dört heykel yer alır. Bunlar Sophia (bilgelik), Episteme 
(bilgi), Ennoia (zeka) ve Arete’dir (erdem).

Efes’in bir başka meşhur eseri ise Artemis Tapınağı’dır. 
Antik Yunan’da ay tanrıçası olduğuna inanılan Arte-
mis’e adanan tapınak MÖ 550 yılında yapılmıştır. Dün-
yanın Yedi Harikası’ndan biri olan Artemis Tapınağı’nın 
tamamı mermerden imal edilmiştir. Fakat günümüze 
bu tapınaktan bir sütun ve birkaç mermer parçası ka-
labilmiştir.

Meryem Ana Evi, Efes’in bir başka önem arz eden ya-
pısıdır. Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem’in son yıllarını 
geçirdiğine inanılan bu kilisede her yıl pek çok Hıristi-
yan hac ibadetini gerçekleştirir. Efes’te Hıristiyanlar için 
önemli olan bir diğer yapı Yedi Uyurlar Mağarası’dır. 
Roma İmparatoru Decius’un zamanında putperestlerin 
zulmünden köpekleri Kıtmir’le birlikte kaçan Yemliha, 
Mislina, Mürselina, Mernuş, Tebernuş, Sazenuş, Kefeş-
tatayuş adlarında yedi Hıristiyan gencin saklandığına 
inanılan mağara her yıl pek çok misafir ağırlar. Bu 
gençlerin mağarada yıllarca sürecek uzun bir uykuya 
daldığına inanılır.

The Ancient City of Ephesus is situated in the Selçuk 
district of Izmir. Because it has hosted the Romans, Per-
sians, Byzantines, Seljuqids and Ottomans, the city is of 
major importance in terms of the archaeological history 
of the world. 

The structures unearthed in the excavations carried out 
in Ephesus reveal just how advanced the region was 
in commerce, architecture and art. When the ancient 
city, in which roads are of major prominence, begins to 
be visited starting from the Curetes Street, one comes 
across the Temple of Hadrian, a Roman structure. Quite 
well preserved to the present, this structure is known 
to have been built in the honor of the Roman Emperor 
Hadrian who came to visit Ephesus in 138 AD. On the 
façade of the temple is an arch supported by four Co-
rinthian columns. In the center of the arch, on the other 
hand, is the statue of the goddess Tyche believed to 
determine the fate and well-being of the cities. The in-
terior of the Temple of Hadrian is just as magnificent as 
the façade. Found inside the temple is a Medusa figure 
surrounded by acanthus leaves and around that mural 
paintings depicting Ephesus’ story of establishment. 

Walking down the Curetes Street, one comes across 
the famous Library of Celsus. Built between 100-110 AD 
by Gaius Julius Aquila for his father the Roman Senator 
Tiberius Julius Celsus Polemaeanus, this structure is 
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Domitan ve Seramis tapınakları, St. Jean ve Yukarı 
Agora bazilikaları, Herakles ve Magnesia kapıları, 
Büyük Tiyatro, Gymnasium, Heroon gibi pek çok kültür 
varlığına ev sahipliği yapan Efes, 2015 yılından bu yana 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunuyor. Tüm dün-
yadan turistlerin ilgi gösterdiği yapı, yıllarca unutulma-
yacak bir gezi vadediyor.

striking with its architectural beauty. On the façade of 
the library are four statues depicting the virtues of Cel-
sus. These are Sophia (wisdom), Episteme (knowledge), 
Ennoia (intelligence) and Arete (merit).

One of the famouse structures of Ephesus is the Temple 
of Artemis. Dedicated to Artemis, believed to be moon 
goddess in Ancient Greece, the temple was built in 550 
BC. One of the Seven Wonders of the Ancient World, the 
Temple of Artemis was constructed entirely of marble. 
However, only one column and a few marble pieces re-
main of this temple today. 

The Virgin Mary House is another important structure 
of Ephesus. Believed to be the church where Virgin 
Mary, mother of Jesus Christ, spent her final years, this 
is a place many Christians make pilgrimage to every 
year. Another spot in Ephesus that is of importance for 
Christians is the Seven Sleepers Cave. Believed to be 
the place where the seven Christian youngsters named 
Yemliha, Mislina, Mürselina, Mernuş, Tebernuş, Sazenuş 
and Kefeştatayuş took refuge with their dog Kıtmir from 
the cruelty of the Roman Emperor Decius, the cave hosts 
many visitors annually. It is assumed that these young-
sters fell to a years-long sleep inside this cave.

Home to many cultural heritage such as the temples of 
Domitan and Seramis, basilicas of St. Jean and Upper 
Agora, Heracles and Magnesia gates, Great Theater, 
Gymnasium and Heroon, Ephesus is inscribed on the UN-
ESCO World Heritage List since 2015. Attracting tourists 
from all around the world, it offers a visit that will not be 
forgotten for years.

Efes’in meşhur eserlerinden biri Artemis 
Tapınağı’dır. Antik Yunan’da ay tanrıçası 

olduğuna inanılan Artemis’e adanan 
tapınak MÖ 550 yılında yapılmıştır. 

Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan 
Artemis Tapınağı’nın tamamı mermerden 

imal edilmiştir. Fakat günümüze bu 
tapınaktan bir sütun ve birkaç mermer 

parçası kalabilmiştir.

One of the famous structures of Ephesus 
is the Temple of Artemis. Dedicated to 

Artemis, believed to be moon goddess in 
Ancient Greece, the temple was built in 

550 BC. One of the Seven Wonders of the 
Ancient World, the Temple of Artemis was 
constructed entirely of marble. However, 

only one column and a few marble 
pieces remain of this temple today. 
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HEYBETLİ, GÖRKEMLİ 
VE SIRLARLA DOLU

NEMRUT 
DAĞI

MAJESTIC, GLORIOUS 
AND FULL OF MYSTERY

MOUNT 
NEMRUT
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Situated north of Adıyaman’s Kahta district, Mount Nemrut 
is the most mysterious and spectacular spot of the region. 

The reason is neither its height exceeding 2 thousand 
meters nor its history that remains in the dark, nor its 

famous myths… What makes Nemrut special is the giant 
statues right on its summit. 

Adıyaman’ın Kahta ilçesinin kuzeyinde bulunan  
Nemrut Dağı bölgenin en gizemli ve gösterişli yeri olma 

özelliği taşıyor. Bunun sebebi ne 2 bin metreyi aşan 
yüksekliği ne de aydınlığa kavuşturulamamış tarihi ve 

dilden dile dolaşan efsaneleri... Nemrut’u özel kılan tam 
tepesindeki devasa heykeller.
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Yüzyıllar önce Anadolu’nun eşsiz bir köşesinde, Fırat 
Nehri’nin Doğu ile Batı arasında sınır olarak kabul edil-
diği çağda I. Mithridates, nehrin doğusundaki Persler ile 
batısındaki Helenleri bir araya toplayarak bir devlet kur-
du. Yunanca “genler topluluğu” anlamına gelen “Kom-
magene” adını alan krallığın doğu sınırını Fırat Nehri 
çiziyor, batıda Kilikya, kuzeyde Kapadokya yer alıyordu. 
MÖ 1. yüzyılda kurulan Kommagene Krallığı, MS 72’ye 
kadar varlığını sürdürdü. Krallığın ömrü Antik Çağ’da 

In a unique corner of Anatolia thousands of years ago, 
at a time when the River Euphrates was acknowl-
edged as the border between the East and the West,  
Mithridates I gathered together the Persians east of the 
river and the Hellenes west of it and founded a state. 
This state he called “Commagene” means “assemblage 
of genes” in Greek. The eastern border of the kingdom 
was determined by the Euphrates and to the west was 
Cilicia and to the north Cappadocia. Established in the 
1st century BC, the Kingdom of Commagene continued 
its presence until 72 AD. Compared to the states that 
reigned during the Ancient Age, the kingdom appears 
short-lived. The works it has left behind, however, were 
important enough to carry its name thousands of years 
beyond. 

MÖ 1. yüzyılda kurulan Kommagene 
Krallığı, MS 72’ye kadar varlığını 

sürdürdü. Krallığın ömrü Antik Çağ’da 
yüzlerce yıl hüküm sürmüş devletlerle 

karşılaştırıldığında kısa sayılabilirdi. Ancak 
bıraktığı eserler adını bin yıllar ötesine 

taşıyacak kadar önemliydi.

Established in the 1st century BC, the 
Kingdom of Commagene continued its 
presence until 72 AD. Compared to the 
states that reigned during the Ancient 

Age, the kingdom appears short-lived. 
The works it has left behind, however, 

were important enough to carry its name 
thousands of years beyond. 
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yüzlerce yıl hüküm sürmüş devletlerle karşılaştırıldığında 
kısa sayılabilirdi. Ancak bıraktığı eserler adını bin yıllar 
ötesine taşıyacak kadar önemliydi.

Kommagene Krallığı’yla ilgili ilk yazılı belgeler Kral  
I. Antiochos dönemine aittir. I. Antiochos önemli bir kral-
dı, zira büyük hedefleri vardı. Yeni bir din kurmak onun 
en önemli hedeflerinden biriydi. Batı ve Doğu dinlerini 
harmanlayarak yeni bir din oluşturma, bu dinin merkezi-
ni ise Nemrut Dağı yapma amacında olan Kral, dinini her 
yere yaymak istiyordu. Böylece tüm dünyaya hükme-
debileceğini düşünen I. Antiochos, atalarını ve tanrıları 
onurlandırmak adına Nemrut Dağı’nın zirvesine devasa 
heykeller yaptırdı.

Bölgede yürütülen kazı çalışmaları sırasında Grekçe bir 
yazıt bulundu. Bu yazıt Kral I. Antiochos’un vasiyetiydi 
ve yaptırdığı tanrı heykellerine zarar verecekleri lanet-
liyordu. “Her kim ki bu düzenin kutsal geçerliğini ya da 
ölümsüz iradenin teyit ettiği rahmet abidesini bozar ya 
da zarar verir ya da gerçek anlamını değiştirmeye yelte-
nirse, yalnız kendisi değil, aynı zamanda tüm soyu sopu 
rahmetli atalarımın ve tüm tanrıların hışmına uğrasın, ta 
ki cezasını tamamıyla çekinceye kadar” diyen Kral, kendi 
döneminde ve ölümünden birkaç yüzyıl sonrasında hey-
kelleri korumayı başarabilmişti. 

Her yıl binlerce ziyaretçi kabul eden Nemrut Dağı’ndaki  
heykellerde ilginç bir özellik göze çarpıyor. Kral  
I. Antiochos, Ana Tanrıça Kommagene, Zeus, Apollon ve 
Heracles’ten oluşan dev heykellerin her iki yanında kar-
tal ve aslan heykelleri bulunuyor. Heybetli görüntüsü ve 
asaletiyle aslanın yeryüzündeki gücü, tanrıların haber-
cisi olduğuna inanılan kartalın ise gökyüzündeki gücü 
sembolize ettiği düşünülüyor. I. Antiochos burada kendi 
krallığının göklerin ve yerin hakimi olduğunu söylüyor.

Nemrut Dağı, 1987 yılından bu yana UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde yer alıyor. 1988’de millî park ilan edilen 
Nemrut’un sınırları içinde I. Antiochos’un karısı Isias ve 
kız kardeşi Antiochis için yaptırdığı bir anıt mezar olan 
Karakuş Tümülüsü, Fırat Nehri’nin bir kolu olan Kahta 
Çayı üzerine kurulu Cendere Köprüsü, Kommagene 
Krallığı’nın ilk başkenti olan Arsemia Antik Kenti, Krallığın 
idare merkezi olarak kullanılan ve Memlükler dönemine 
ait olan Kahta Kalesi, I. Antiochos’un mezarının bulun-
duğu tahmin edilen Nemrut Dağı Tümülüsü yer alıyor. 30 
bin metreküp hacimli, küçük kırma taşların yığılmasıyla 
oluşturulmuş ve içinde I. Antiochos, babası Mithridathes 
ve adı belirlenemeyen bir Kommagene kralının mezar-
larının bulunduğu tahmin edilen tümülüs, 50 metre bo-
yuyla dünyanın en yüksek tümülüsü olma özelliği taşıyor.

The first written documents on the Kingdom of Com-
magene belong to the period of the King Antiochus I, 
who was an important king, for he had great ambi-
tions. Establishing a new religion was one of the big-
gest aims of the King. Intending to found a new religion 
by bringing together the religions of the East and the 
West and making its center Mount Nemrut, the King 
wanted to spread his religion everywhere. Convinced 
that he could thus rule over the whole world, Antiochos 
I had giant statues built on the summit of Mount Nemrut 
in order to honor his ancestors and the gods. 

A Greek inscription was found during the excavations 
carried out in the region, which was the will of the King 
Antiochus I and which cursed whomever harmed the 
god statues he had had built. Stating “Whomever dis-
turbs the sacred validity of this order or the monument 
of mercy asserted by the immortal will or tries to alter 
its true meaning, may not only he but also his entire 
relations stir the wrath of all the gods, right until he has 
completely suffered for his crime” the King managed 
to preserve the statues during his time and also a few 
centuries after his death. 

An interesting feature is striking in the statues of Mount 
Nemrut which receives thousands of visitors annually. 
On both sides of the statues comprising the King An-
tiochus I, Mother Goddess Commagene, Zeus, Apollo 
and Heracles, are eagle and lion statues. It is thought 
that the lion with its majestic appearance and noblesse 
symbolizes power on earth, while the eagle, believed 
to be the runner of the gods, does so the power in the 
skies. Here, Antiochus I asserts that he is the ruler of the 
skies and the earth.  

Mount Nemrut is inscribed on the UNESCO World Heri-
tage List since 1987. Found within the territory of Mount 
Nemrut – proclaimed a national park in 1988 – are the 
Karakuş Tumulus, a monumental tomb built by Antio-
chus I for his wife Isias and sister Antiochis; the Cendere 
Bridge, standing on the Kahta Brook of the Euphrates; 
the Ancient City of Arsemia, the first capital of the 
Kingdom of Commagene; the Kahta Castle, which was 
used as the administrative center of the Kingdom of 
Commagene and dated to the Mamluks and the Mount 
Nemrut Tumulus, thought to be the tomb of Antiochus I. 
Having a volume of 30 thousand cubic meters, con-
structed by the piling up of broken stones and thought 
to be the home to the tomb of Antiochus I, his father 
Mithridates and an undetermined Commagene king, 
the tumulus is the world’s tallest with its height of 50 
meters. 
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HEM YEREL HEM 
EVRENSEL BİR MİRAS

SAFRANBOLU

A HERITAGE BOTH 
LOCAL AND GLOBAL

SAFRANBOLU
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A favorite city in our 
country with its famous 

wooden houses, cultural 
wealth, nature and 

fresh air, Safranbolu 
has great fame around 

the world. The city 
which was awarded the 

European Diploma in 
2012 and an honorary 

flag in 2013 by the 
Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe 
was given the Plaque of 

Honor this year. 

Meşhur ahşap evleri, 
kültür varlıkları, doğası ve 
temiz havasıyla ülkemizin 

gözde ilçelerinden olan 
Safranbolu, dünya 

çapında da büyük bir üne 
sahip. Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisi 
tarafından 2012’de 

Avrupa Diploması, 2013’te 
Şeref Bayrağı verilen 

tarihî yerleşim yeri, bu 
yıl da Şeref Plaketi’yle 

onurlandırıldı.
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Safranbolu’s history dates back to the Paleolithic Age. 
The city, known as Paphlagonia during the Hellenistic 
Period, came into Hittite rule in the 14th century BC. 
An important settlement for the Lydians, Persians and 
Romans, Safranbolu was included in the Byzantine ad-
ministration after the Roman Empire split into two. The 
city was taken by the Turks in the 1st century AD after the 
Danishmends captured the region. 

Safranbolu enriching its architecture and becoming a 
fully Anatolian city happened in the Ottoman Empire 
period. The city experienced its most splendid period 
during the 17th and 18th centuries and owes its current po-
pularity to the developments that took place in that pe-
riod. Safranbolu has been on UNESCO’s World Heritage 
List since 1994 due to its architectural features, being 
one of the unique settlements of human history and the 
successful preservation of the characteristics that make 
up its uniqueness.

Because Safranbolu is in a region ruled by many civili-
zations, it has a rich cultural heritage. Among these are 
the tumuli from the Roman period, stone graves, chur-
ches converted to mosques, the Old Mosque from the 
Jandarids, the Süleyman Paşa Madrasa of which little 
remains today, the Old Hammam and New Hammam, 
the Cinci Inn, Köprülü Mehmet Paşa Mosque, Dağdelen 
Mosque and the İzzet Mehmet Paşa Mosque. The city 
also contains 30 mosques with many important featu-
res, dozens of fountains that are architectural wonders,  
bridges that have stood strong for centuries, and hund-
reds of cultural assets. 

Safranbolu’nun tarihi Paleolitik Çağ’a kadar uzanıyor. 
Helenistik dönemde Paflagonya olarak bilinen kent, MÖ 
14. yüzyılda Hititlerin hakimiyeti altına girdi. Lidyalılar, 
Persler ve Romalıların da önemli bir yerleşim yeri olan 
Safranbolu, Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi-
nin ardından Bizans yönetiminde kaldı. Kentin Türklerin 
eline geçmesi ise MS 1. binyılda Danişmentoğullarının 
bölgedeki egemenliğiyle oldu.

Safranbolu’nun mimari açıdan zenginleşmesi ve tam 
anlamıyla bir Anadolu kenti haline gelmesi Osmanlı İm-
paratorluğu döneminde gerçekleşti. En şaşaalı dönemini 
17 ve 18. yüzyıllarda yaşayan kent bugünkü popülaritesini 
o dönemde kaydettiği gelişmelere borçlu. Safranbolu 
mimari özellikleri, insanlık tarihinin özgün yerleşimlerin-
den olması ve bu özgünlüğünü yaratan karakteristik 
özellikleri başarıyla muhafaza etmesi nedeniyle 1994’ten 
bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.

Safranbolu pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü bir 
bölge olması dolayısıyla zengin bir kültürel mirasa sahip. 
Bunlar arasında Roma döneminden kalma tümülüsler, 
kaya mezarları, camiye dönüştürülmüş kiliseler, Can-
daroğulları Beyliği döneminden kalma Eski Camii, 
günümüze az bir kısmı ulaşabilmiş Süleyman Paşa  
Medresesi, Eski Hamam ve Yeni Hamam, Cinci Han, 
Köprülü Mehmet Paşa Camii, Dağdelen Camii ve İzzet 
Mehmet Paşa Camii sayılabilir. Bu tarihî yerleşim yeri 
ayrıca pek çok önemli özelliği haiz 30 cami, mimari 
harikası onlarca çeşme, yüzyıllara karşı dimdik ayakta 
duran köprüler ve yüzlerce kültür varlığı barındırıyor. 
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One of the first things that comes to mind when talking 
about Safranbolu is its one of a kind houses. The city, 
which includes typical Turkish homes, did not develop on 
a certain plan or schema, but rather grew in harmony 
with nature. The valleys surrounding the city as well as 
the humid and rainy climate of Safranbolu were the 
biggest factors shaping the city. The city center has a 
bazaar with a compact guild structure. All of the struc-
tures a part of social needs such as mosques, hammams 
and coffee houses are all located around the bazaar. 
The simple yet elaborate houses of Safranbolu were  
constructed without any concerns of form. 

The houses are designed with colors and appearances 
in harmony with nature, are suitable for large families to 
live together, answer to all personal needs and protect 
the privacy of families. Every room in a Safranbolu hou-
se is a living space in its own. There are rooms in these 
houses called içeri (inside) where people eat, host guests 
and are suitable for daily use. Each of these rooms con-
tains a bathing cubicle. What is more, the cabinets inside 
the houses are designed in a way quite convenient to 
meet various needs. 

Safranbolu houses are made of wood. The reason why 
wood was preferred is that the city is located in a wo-
oded area and thus, this material could be obtained 
easily as well as factors such as durability and the con-
venience in which it is manipulated. The doors, windows, 
ceilings, stair rails, cabinet doors and chimney hoods are 
all unique examples of woodworking. Another art that 
stands out in Safranbolu is stonemasonry. This is seen 
most in the fountains.

Safranbolu denince genellikle akla ilk nevi şahsına 
münhasır evler gelir. Tipik Türk evlerini içeren yerleşim 
yeri belirli plan dahilinde, bir şemaya bağlı gelişmemiş; 
doğayla uyum içinde bir büyüme kaydetmiştir. Safran-
bolu’nun çevresindeki vadiler, bölgenin nemli ve yağışlı 
havası bu dünya mirasını şekillendiren en büyük etken 
olmuştur. Merkezde, sıkı bir lonca örgütlenmesinin gö-
rüldüğü çarşı bulunur. Sosyal gereksinimler dahilindeki 
tüm yapılar, örneğin camiler, hamamlar, kahvehaneler 
çarşı etrafında konumlanmıştır. 

Safranbolu’nun sade fakat bir o kadar da gösterişli 
evleri biçim kaygısı olmadan imal edilmiştir. Renk ve 
görünüm bakımından doğayla uyum içindeki evler ge-
niş ailelerin bir arada yaşamasına uygun, her tür kişisel 
ihtiyaca cevap verecek, ailenin mahremiyetini koruya-
cak biçimde dizayn edilmiştir. Safranbolu evlerindeki 
her bir oda kendi başına bir yaşam alanıdır. Evlerde 
“içeri” adı verilen ve yemek yenen, misafir ağırlanan, 
günlük kullanıma uygun odalar vardır ki bunların da 
her birinde gusülhane bulunur. Ayrıca evlerdeki do-
laplar çeşitli ihtiyaçları gidermek için oldukça elverişli 
tasarlanmıştır.

Safranbolu evlerinde ahşap kullanılmıştır. Ahşabın 
tercih edilme nedeni bölgenin ormanlık bir alanda 
bulunması dolayısıyla bu malzemeye ulaşmanın kolay-
lığı, dayanıklılığı ve işlemeye müsait oluşudur. Kapılar, 
pencereler, tavanlar, merdiven korkulukları, dolap 
kapakları ve davlumbazlar ahşap işçiliğinin en nadide 
örneklerini sunar. Safranbolu’da göze çarpan bir baş-
ka sanat taş işçiliğidir. Bu sanata en çok çeşmelerde 
rastlanır.

One of the first things that comes to 
mind when talking about Safranbolu 
is its one of a kind houses. The city, 
which includes typical Turkish homes, 
did not develop on a certain plan or 
schema, but rather grew in harmony 
with nature. The valleys surrounding 
the city as well as the humid and 
rainy climate of Safranbolu were the 
biggest factors shaping the city.

Safranbolu denince genellikle akla 
ilk nevi şahsına münhasır evler gelir. 

Tipik Türk evlerini içeren yerleşim 
yeri belirli plan dahilinde, bir şemaya 

bağlı gelişmemiş; doğayla uyum 
içinde bir büyüme kaydetmiştir. 

Safranbolu’nun çevresindeki vadiler, 
bölgenin nemli ve yağışlı havası bu 

dünya mirasını şekillendiren en büyük 
etken olmuştur. 
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İNSANLIĞIN ORTAK 
ZENGİNLİĞİ

ZEUGMA

MANKIND’S COMMON 
RICHNESS

ZEUGMA
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To the south of Anatolia, which is home 
to some of the oldest settlements of 
the history of mankind, is a center of 
civilization where artifacts, which still 
amaze visitors today, were produced. 
Founded in around 300s BC, the remnants 
of Zeugma, or the city of Belkıs stand 
before us as letters inscribed on stone 
calling out to the future. 

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerine ev 
sahipliği yapan Anadolu’nun güneyinde, 

bugün hâlâ görenleri hayretler içinde 
bırakan eserlerin üretildiği bir medeniyet 

merkezi yer alıyor. Milattan Önce 300’lerde 
kurulan Zeugma veya Belkıs kentinin 

kalıntıları taşa işlenmiş, geleceğe seslenen 
mektuplar gibi karşımızda duruyor.
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Anadolu toprakları, modern dünyada kıymetli kabul 
edilen ne kadar kavram varsa neredeyse hepsinin doğu-
muna veya gelişme dönemine sahne oldu. Tarım, ticaret, 
teknoloji ve sanat bin yıllar önce bu coğrafyada sözü edi-
len, üzerine düşünülen sözcüklerdi. Batı Anadolu’da, Ege 
kıyılarında doğan batı felsefesi günümüzde hâlâ düşünce 
dünyasının lokomotifi konumunda. Güneydoğu Anado-
lu’da, Bereketli Hilal içinde keşfedilen tarımın insan yaşa-
mındaki yerini anlatmaya ise ömür yetmez. Hem maddi 
hem de manevi bakımdan böyle verimli bir konumda yer 
alan Anadolu’da yüksek sanat eserlerinin erken çağlar-
da üretilmesine şaşmamalı. Sanat, sanatçının dehasının 
yanında uygun şartları, gerekli malzemeleri üretecek 
teknolojiyi de gerektirdiğinden Anadolu sanatçısının antik 
çağlarda başka bölgelerdeki sanatçılara oranla şanslı 
olduğu söylenebilir. Yaşadıkları şehrin ekonomik ve estetik 
gelişmişliği bakımından Zeugmalı mozaik ustalarının bir 
kat daha şanslı olduğu düşünülebilir.  

Zeugma Antik Kenti bugün Gaziantep’in Nizip ilçesine 
bağlı Belkıs köyü sınırları içerisinde kalıyor. Fırat Nehri 
kıyısında, nehrin en sığ yerinin hemen kenarında, yaklaşık 
20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulan Belkıs veya 
Zeugma Antik Kenti, stratejik konumu sayesinde her dö-
nemde önemli bir merkez olarak kabul görmüş. Askerî 
ve ticari bakımdan avantajlı bir coğrafyaya sahip olmak, 
şehrin ekonomik ve kültürel gelişimini de olumlu etkilemiş. 

Zeugma’nın tarihini açığa çıkarmak için yapılan kazı 
çalışmaları 1987-2004 yılları arasında Gaziantep Müze 
Müdürlüğü başkanlığında yürütülürken 2004 yılından iti-
baren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay 
başkanlığındaki bir ekibe devredilir. Zeugma Mozaik Mü-
zesi’nin envanterini oluşturacak bu kazılarda toprak üstü-

Anatolian lands bore witness to the birth and develop-
mental process of almost every concept deemed of val-
ue in the modern world. In this geography agriculture, 
commerce, technology and art were words that were 
talked about, pondered on thousands of years ago. Born 
in Western Anatolia, on the Aegean cost, the Western 
philosophy is still the engine of the intellectual world. 
To tell of the agriculture discovered in the Southeastern 
Anatola, in the Fertile Crescent, on the other hand, a 
lifetime is not enough. Having such a fertile position both 
tangibly and intangibly, Anatolia’s early works of art 
should come across as no surprise. Since art requires, 
in addition to the genius of the artist, the suitable condi-
tions and the technology to produce the required tools, 
the Anatolian artist can be said to be luckier in the an-
cient times compared to the artists in different regions. 
Mosaic masters of Zeugma, on the other hand, can be 
said to be even luckier in terms of the economic and aes-
thetic advancement of the city in which they lived. 

The Ancient City of Zeugma is situated today within the 
borders of the Belkıs village of Gaziantep’s Nizip district. 
Established on a land of around 20 thousand acres by 
the shores of the River Euphrates, right by the lowest 
point of the lake, Belkıs or the Ancient City of Zeugma 
was deemed an important center in all periods owing 
to its strategic position. Having an advantaged geogra-
phy in the military and commercial sense made positive 
contributions to the economic and cultural development 
of the city. 

Archaeological efforts carried out to unearth the history 
of Zeugma were shouldered by the Gaziantep Museum 
Directorate between 1987-2004 and were later on as-
signed to the team led by Prof. Kutalmış Görkay, Lecturer 
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ne çıkarılan eserlerin her biri arkeoloji tarihinde derin izler 
bırakan parçalar olarak kabul görmektedir. Gaziantep’in 
simgesi haline gelen “Çingene Kızı” mozaiği Zeugma 
Mozaik Müzesi’nin en çok ilgi gören parçası. Dionysos’un 
şenliklerinde yer alan menadlardan birinin tasviri oldu-
ğu düşünülen mozaiğin adı bir şakadan doğmuş. Büyük 
boyutlu bir mozaiğin aslında çok küçük bir kısmını teşkil 
eden parçadaki kıza kazı ekibinin benzetmesiyle bu ad 
verilmiş. Figürün kabarık saçları ortadan ikiye ayrılarak 
bir örtü ile bağlanmış. Masum yüzü, dolgun ve elmacık 
kemikli. Yüzüne göre dar olan alnı dikkat çekiyor. Kulakla-
rında, iç içe geçmiş iri halka küpeler görülüyor. “Çingene 
Kızı”nın en dikkat çekici özelliğiyse gözleri. Sevinç ve 
hüznü aynı anda yansıtan bakışları yakalamak için “üç 
çeyrek bakış” olarak anılan teknik kullanılmış. Aynı tek-
niğin Leonardo da Vinci’nin “Mona Lisa” tablosunda da 
kullanıldığını görmek, sanatın çağlar arasında nasıl köprü 
kurduğunu anlatmak için yeterli veriyi sağlıyor.

Kentin MÖ 300 yılında Büyük İskender’in ordusunda ge-
neral olarak görev yapan, daha sonra Suriye Kralı da 
olan Selevkos Nikator tarafından kurulduğu düşünülüyor. 
MÖ 1. yüzyılda Roma egemenliğine giren yerleşimin adı 
bu dönemden itibaren “köprü”, “geçit” anlamına gelen 
“Zeugma” olmuş. Roma İmparatorluğu’nun Fırat kıyılarını 
korumakla görevlendirdiği askerî birliklerin bu şehirde 
barındırılması Zeugma’da ticaretin gelişmesinin ve eko-
nominin büyümesinin önünü açmış. Zenginleşmenin etki-
siyle, Roma kültüründe asillere özgü bir ayrıcalık sayılan 
yüksek yerlere, Zeugma özelinde Fırat manzaralı yamaç-
lara villa inşa ettirenlerin sayısı gün geçtikçe artmış.  

Helenistik dönemde Zeugma’da önemli imar faaliyet-
leri yürütüldüğü biliniyor. Elimizdeki bilgiler Zeugma’da 
yüksek yamaçlarda villa tipi yerleşimlerin yer aldığını, 
yamaçların güney ve batı yakalarının nekropol, doğu ve 
kuzeydoğu tarafının mahalleler, kuzey kesiminin ise yö-
netsel bölümler ve askerî alanlar şeklinde belirlenmiş bir 
kent planına sahip olduğunu söylüyor. Akropolis’in üze-
rinde Zeugma sikkelerinde sıkça rastlanan talih ve kader 
tanrıçası olduğuna inanılan Tike’ye adanmış tapınağın 
bulunduğu biliniyor. 

at the Archaeology Department at Ankara University’s 
Faculty of Languages, History and Geography. During 
these excavations that would establish the inventory 
of the Zeugma Mosaic Museum, each unearthed arti-
fact was acknowledged as pieces having left profound 
traces on the history of archaeology. The “Gypsy Girl” 
mosaic, now a symbol of Gaziantep, is the most popular 
piece of the Zeugma Mosaic Museum. Thought to be the 
depiction of one of the maenads present at the feasts of 
Dionysus, the name of the mosaic was actually derived 
from a joke. The girl on the piece of mosaic, which ac-
tually constitutes a minor part of a huge mosaic, was 
named as such by the excavation team. The fluffy hair 
of the figure is parted in the middle and tied with a piece 
of fabric. Her innocent face is plump with apparent 
cheekbones. Her forehead, narrow compared to the rest 
of her face, is striking. Seen on her ears are interlocked 
earrings. The most striking feature of the “Gypsy Girl”, on 
the other hand, is her eyes. In order to capture the looks 
reflecting happiness and gloom at the same time, a 
special technique called “three quarter look” was used. 
To see the same technique in Leonardo da Vinci’s “Mona 
Lisa” provides enough data to recount how art builds 
bridges between eras. 

The city is thought to have been established by Seleucus 
Niactor who served as general in Alexander the Great’s 
army and later on as Syrian King. Having entered into 
the Roman rule in the 1st century BC, the settlement 
from then on started to be called “Zeugma”, meaning 
“bridge”, “passage”. The fact that the military troops as-
signed by the Roman Empire to protect the shores of the 
Euphrates were positioned in this city paved the way for 
the development of commerce and the growth of econ-
omy in Zeugma. With the influence of the growing rich-
ness, the number of those having villas commissioned 
– built in the Roman culture on high areas, a privilege of 
the wealthy – increased, and this was reflected in Zeug-
ma on the hills with a view of the Euphrates. 

It is known that important construction activities were 
carried out in Zeugma in the Hellenistic period. The 
information at hand suggests that in the high hills of Ze-
ugma villa-style settlements were found, a city plan was 
present with the southern and western sides of the hills 
serving as necropolis; eastern and northeastern sides as 
districts and the northern side as administrative regions 
and military areas. It is known that atop the Acropolis, a 
temple dedicated to Tyche, believed to be the goddess 
of luck and fate and seen frequently on Zeugma coins, 
was built. 
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1792

1840

1844

1835

Fransız mühendis Claude Chappe 
optik telgrafı icat etti.

Dünyanın ilk yapıştırılabilir posta 
pulu “Penny Black” üretildi ve değeri 

1 Penny olarak belirlendi.

Fransa’dan havalanan 
ve mektup taşıyan ilk 
balonla uçak postası 

doğdu.

İlk telgraf hattı Washington ve 
Baltimore arasına çekildi.

İskoçyalı bilim adamı Alexander 
Graham Bell telefonu icat etti.

Amerikalı mucit Samuel Morse ilk 
elektromıknatıslı telgrafı yaptı.

French engineer Claude Chappe 
invents the optical telegraph.

The world’s first adhesive postal stamp 
“Penny Black” is produced and its value 

is determined as one penny.

The first balloon mail 
where letters are 

carried in the air is 
born in France.

The first telegraph line is laid 
between Washington and 

Baltimore.

Scottish scientist Alexander Graham 
Bell invents the telephone.

American inventor Samuel Morse 
produces the first electromagnetic 

telegraph.

1870
1876
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Kıtalar arası ilk telefon 
görüşmesi Paris ve Arlington 
şehirleri arasında gerçekleşti.

The first intercontinental 
phone call takes place 

between the cities of Paris 
and Arlington.

1915

İlk resmî uçak postası 
hizmeti Kopenhag 
ve Stege arasında 

gerçekleşti.

The first official airplane 
mail service takes place 

between Copenhagen and Stege.

1919

1945
Adres ayrımını kolaylaştırmak 

adına posta kodu uygulamasına 
Belçika’da geçildi.

The practice of postal codes to 
make address distinction easier is 

launched in Belgium.

İlk e-posta bilgisayar 
programcısı Ray Tomlinson 

tarafından gönderildi.

İlk cep telefonunu yapan Amerikalı 
mühendis Martin Cooper GSM (Global 

System for Mobile Communications) 
teknolojisinin de önünü açtı.

The first e-mail is sent by 
computer programmer Ray 

Tomlinson.

American engineer Martin 
Cooper makes the first mobile 

phone, paving the way for 
GSM (Global System for Mobile 
Communications) technology.

1971

1973

1925
İskoç mucit John Logie Baird 

tarafından ilk deneysel televizyon 
sinyali gönderildi.

First experimental 
television signal is sent 

by Scottish inventor John 
Logie Baird.
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BİNBİR LEZZET  

TÜRK 
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A THOUSAND FLAVORS 
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Asurlular, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuk-
lular ve Osmanlılar… Türkiye’nin verimli toprakları ve 
suları çok farklı medeniyetler tarafından değerlendi-
rildi. Her yeni medeniyetle beraber bugün belli ölçüde 
var olmaya devam eden kültürler ve gelenekler doğdu. 
Türk Mutfağı’nı bu kadar özel kılan şey ise bugün bile 
o kadar teknolojik gelişmeye rağmen mükemmel ye-
meği yaratmak için kestirme bir yolun olmaması. Eski 
günlerde olduğu gibi geleneksel yöntemler bugün de 
kullanılmaya devam ediyor. Bunların örnekleri arasında, 
özel hazırlanan etin dönen şişin üzerinde yavaşça pişi-
rilmesi ve ince olarak kesilip servis edilmesiyle dünyaca 
ünlü döner kebap bulunuyor. Kuyu kebabı ya da tandır 
kebabında ise etler kuyunun içinde saatlerce füme edilip 
pişiriliyor, böylece suyunu bırakmış ve yumuşacık oluyor.  

Assyrians, Hittites, Persians, Romans, Byzantines, Seljuqs 
and Ottomans… So many different civilizations have har-
vested Turkey’s fertile lands and waters. With each new 
civilization, cultures and traditions were born that still 
exist today to a certain extent. What makes Turkish cuisine 
so special is that even today, with so many technological 
advance, there are no shortcuts to create the perfect 
dish. Traditional methods are still used today as they were 
in the olden days. Examples to these include the world fa-
mous “döner kebap” where the specially prepared meat 
is slowly cooked on a rotating spit before being thinly 
sliced and served. For “kuyu kebabı” or “tandır kebabı” 
meats are smoked and cooked inside of wells for hours, 
making the meat tender and juicy. With “testi kebabı” 
lamb meat is cooked inside of clay jugs placed directly 

Türkiye’nin yüzyıllar öncesine 
dayanan zengin kültürü ve tarihinin 

en iyi yansımalarından birinin 
lezzetli mutfağı olduğu konusunda 

şüphe yok. Türk topraklarındaki 
en eski yerleşkelerin tarihi bin 

yıllar öncesine dayanıyor. O 
zamandan beri sayısız medeniyet 
Anadolu’yu memleketi bildi ve her 

biri tarihimize, kültürümüze ve 
yemeklerimize izler bıraktı. Bugün 

Türk Mutfağı tazeliği ve çeşitliliği 
ile dünya çapında ün ve beğeni 

kazanmış durumda. 

There is no doubt that the 
best reflection of Turkey’s rich 
culture and history dating back 
to centuries ago is its delicious 
cuisine. The oldest settlements on 
Turkish soil date back to centuries 
ago. Since then, countless 
civilizations have called Anatolia 
home, each leaving their marks 
on our history, culture and food. 
Today, Turkish cuisine has gained 
popularity and admiration 
around the world for its freshness 
and diversity.
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Testi kebabında ise kuzu eti toprak çömleklere yerleş-
tirilip yanan kömür veya odunun üzerine konuluyor; 
böylece et hem kullanılan baharatlarla hem de testinin 
toprağıyla demleniyor. 

Bölgelere göre değişen bir mutfak

Konu gastronomi olunca köklü geçmişinin yanında 
Türkiye’yi bu kadar özel kılan bir başka yönü de çeşitli 
iklimlerin görülmesi. Karadeniz’in kıyılarında deniz mah-
süllerinden Ege sahillerinde taze yeşillik ve sebzelere, 
Güneydoğu’da otantik kebaplardan İç Anadolu’daki 
hamur işlerine kadar her bölgenin kendine özgü mutfa-
ğı bulunuyor. Türkler yaratıcı ve her şeye çözüm bulan 
insanlar olarak bilinir. Yerel halkın tükettiği yemekler de 
bölgelerindeki koşullardan nasıl faydalandıklarının bir 
göstergesidir aslında. Güneydoğu’daki yemekler bazı 
damaklar için baharatlı veya acı olsa da ülkenin geri 
kalanında yemeklerde kullanılan malzemeler ön plan-
dadır. Türk Mutfağı’nın karakteristik özelliklerinden biri, 
ana malzemelerin tatlarının ağır baharat veya soslarla 
gizlenmiyor olması. Anadolu’da kuzu eti yerseniz tadı 
kuzu eti gibi olur ve sadece domates veya soğan gibi 
malzemelerle etin tadı güzelleştirilir. Ege Bölgesi’nde 
patlıcan yemeği yerseniz, tadı biraz sarımsak ve zeytin-
yağı ile vurgulanan patlıcan gibi olacaktır. 

Kahvaltıdan akşam yemeğine uzanan yolculuk

Türkiye’de yemek yemek yaşamak için bir ihtiyaçtan 
ziyade zevktir. Başlangıç ve varış noktası olan bir seya-
hattir. Sayfa sayfa serilen, katılanları büyüleyen detaylar 
açığa çıkaran bir kitaptır. Kahvaltı gibi basit bir öğünde 

on burning coals or wood, infusing the meat with both the 
spices used as well as the earthiness of the jug. 

The cuisine that changes by region

When it comes to gastronomy, in addition to its rooted 
history, another aspect that makes Turkey so special is its 
diverse climate. Each region has its own unique cuisine 
from seafood on the Black Sea coast to fresh greens and 
vegetables on the Aegean coast, authentic kebabs in 
the Southeastern Region to an assortment of pastries in  
Central Anatolia. Turkish people are known for being cre-
ative and resourceful, and the food consumed by locals 
are a reflection of how they have taken advantage of the 
conditions in their area.  While the food in the Southeast 
may be spicy and hot to some palates, the ingredients 
shine in the rest of the country. One characteristic of 
Turkish cuisine is that the flavors of the main ingredients 
are not concealed with heavy spices or sauces. If you eat 
a lamb dish in Anatolia, it will taste like lamb, using simple 
ingredients like tomatoes and onions to enhance the fla-
vor of the lamb. If you eat an eggplant dish in the Aegean 
region, it will taste like eggplant highlighted with a slight 
touch of garlic and olive oil. 

A journey from breakfast to dinner

In Turkey, eating is less for survival and more for enjoy-
ment. It’s a journey with a starting point and a destina-
tion. It’s a novel, unfolding page-by-page, revealing new 
details that enchant the audience. Even during something 
as simple as breakfast, plates are filled with the freshest 
tomatoes and cucumbers, the most delicious olives, the 
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bile tabaklar en taze domatesler ve salatalıklarla, en 
lezzetli zeytinlerle, en zengin peynirlerle ve börek, simit 
veya poğaça gibi çeşitli hamur işleriyle doldurulur ve 
bunlara Karadeniz Bölgesi’nin en iyi çayı eşlik eder. Bu 
yüzden “Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem /  
Ama kahvaltının mutlulukla ilgisi olmalı” dizelerinin bir 
Türk şaire, Cemal Süreya’ya ait olması şaşırtıcı değildir. 
Akşam yemeklerinde ise Türkiye’de meze denilen soğuk 
aperatifler, sonrasında tercihe göre çorba veya salata, 
bol porsiyonlu ana yemek ve final olarak da tatlı ve Türk 
kahvesi sofraların vazgeçilmezleridir. Türkler malzeme 
ve tatları konusunda cömert oldukları kadar, misafir-
perverlikleriyle de tanınır. Türk kültüründe yemek ma-
sası, arkadaşların ve ailelerin bir araya geldiği, sadece 
yemeklerin tadını çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda 
uzun sohbetler edilip eğlenilen yerlerdir.

Gaziantep mutfağı  
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda

Türk mutfağı denince akla ilk gelen yerlerden olan, 
tadına doyum olmayan lezzetleriyle ünlü Gaziantep 
şehri 2016 yılı başında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na 
dahil olmuştu. Ülkemizin bu listede yer alan ilk şehri olan 
Gaziantep, listeye “Gastronomi” dalında dahil edilmiş, 
böylece şehrin eşsiz lezzetlerinin küresel değeri tescil-
lenmişti.

İstanbul’da Türk ve dünya mutfağı

Bütün bu faktörler bir araya gelerek Türkiye’yi global 
gastronominin yıldızı yapıyor. Fakat en büyük avantajı, 
mantı veya imam bayıldı gibi geleneksel yemeklerini 
korurken özgün coğrafi konumu sayesinde Türk Mutfa-
ğı’nın bölgedeki diğer ülkelerden ilham alarak Doğu’nun 
Batı ile buluştuğu bir füzyon tarzı geliştirmiş olması. İs-
tanbul bu konuda muazzam bir örnek. Avrupa ve Asya’yı 
bağlayan şehir kültürler arası bir köprü olarak dillendi-
riliyor. Bunun en bariz örnekleri ise geleneksel Türk ve 
Osmanlı mutfağını tadabileceğiniz ama aynı zamanda 
global olarak popüler olan yemekleri de Türk dokunuşu 
ile deneyebileceğiniz dünya standartlarında sayısız res-
toran ve sokak satıcılarıdır.

richest cheese and an assortment of pastries such as 
“börek”, “simit” or “poğaça” accompanied by the Black 
Sea Region’s best tea. This is why it is not surprising that 
the verses “I don’t know what you think about eating / But 
breakfast must have something to do with happiness” 
belongs to a Turkish poet, Cemal Süreya. For dinner, a 
selection of cold appetizers called “meze” in Turkey, soup 
or salad, a hearty serving of your meal, followed by des-
sert and Turkish coffee are an indispensible part of the 
table. Turkish people are generous with their ingredients 
and flavors, but also their company. In Turkish culture, the 
dinner table is a place for friends and families to come 
together to not only savor their meals, but to have long 
conversations and a good time as well.

Gaziantep cuisine in  
UNESCO Creative Cities Network

One of the first places to spring to mind when the Turkish 
cuisine is in question, famous for its delicacies one just 
cannot get enough of, the city of Gaziantep was included 
in UNESCO’s Creative Cities Network in early 2016. The 
first city of our country to be featured on this list, Gazian-
tep became part of it under the heading of “Gastronomy” 
and the global worth its unique tastes were thus con-
firmed.

Turkish and world cuisine in Istanbul

All of these factors come together to make Turkey a global 
gastronomy superstar. Its biggest advantage, however, is 
that while it has preserved its traditional dishes and meals 
from “mantı” to “imam bayıldı”, it’s geographic location 
has helped Turkish cuisine in taking inspiration from the 
other countries in the region to develop a unique fusion 
style where the East meets the West. Istanbul is a stellar 
example to this. Connecting Europe and Asia, the city has 
long been referred to as a bridge between cultures. This 
is the most evident in its countless world class restaurants 
or even street vendors where you can not only sample 
traditional Turkish and Ottoman cuisine, but also glob-
ally popular dishes from around the world with a special 
Turkish touch. 
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History is initiated with the invention of writing as a 
practical means of communication. Firstly used to carry 

out commercial and official processes, writing in time 
paved the way for the emergence of a striking art. The 

Turkish-Islamic civilization, with the opportunities of 
beautiful writing offered by the Arabic alphabet, carried 

this art, namely hüsn-i hat to its zenith.

 Tarih, yazının pratik bir iletişim aracı olarak icadıyla 
başlatılır. Önceleri ticari ve resmî işlemlerin yürütülmesi 

için kullanılan yazı, zaman içinde etkileyici bir sanat dalının 
doğmasına da vesile olur. Türk-İslam medeniyeti, Arap 
alfabesinin verdiği imkanlarla güzel yazı sanatını, yani 

“hüsn-i hat”tı doruk noktasına taşır.
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Sözle ilgili en bilinen ifade “Söz uçar yazı kalır” olsa 
gerek. Bu ifadenin bu kadar benimsenmesi de doğru-
luğunun defalarca kanıtlanmış olmasından herhalde. 
Hakikaten de yazı sözün hiçbir zaman boy ölçüşemeye-
ceği bir kalıcılıkla mühürlüyor kelimeleri, ifadeleri. İnsa-
noğlunun mağara duvarlarına çizdiği resimlerle kendini 
ifade etmesiyle başlayan tarihî süreçte harflerin doğuşu 
da resme dayanıyor. Çeşitli medeniyetlerin, dillerini do-
ğadan seçtikleri sembollerle ifade ettiği biliniyor. Zaman 
içinde bu semboller bugün adına harf dediğimiz işaretle-
re dönüşüyor. Kadim alfabelerin birbiriyle akraba olması, 
insan zihninin soyutlama gücünü, dil ile resmi bir arada 
ele alma eğilimini gösteriyor. Harflerin başlı başına sanat 
malzemesine dönüşmesi ise farklı coğrafyalarda çeşitli 
etkenlerden kaynaklanır. İslam medeniyetinin taşıyıcı 
unsurlarından hat sanatı için “cismani aletlerle meydana 
getirilen ruhani bir geometri” tanımı kullanılır. Mimariden 
şiire, müzikten minyatüre bütüncül bir hayat tasavvuruy-
la şekillenen Türk-İslam sanatında hattın ayrıcalıklı ko-
numu, zahmetli icrasıyla ruh eğitimini, estetik ögeleriyle 
dünyaya bakışı yansıtmasından kaynaklanır. 

Arap alfabesinin Arami kökenli Nebati yazısına dayandığı 
düşünülüyor. 7. yüzyılda Hz. Ali’nin Kufe’yi İslam devleti-
nin merkezi yapmasından sonra bu yazı kufî adını almış 
ve bugün hat sanatının üsluplarından birine işaret eden 
bu isim giderek daha fazla yaygınlaşmaya ve daha geniş 
bir kullanım alanını ifade etmeye başlamış. Kufî hat türü, 
bugün birçok alt üslubu olan son derece zengin bir yazı 
geleneğini içinde barındırıyor. Sanatsal kullanımın henüz 

The most well-known expression on the word is probably 
“Spoken word flies, written word remains.” The reason 
why this expression was so internalized must be owing 
to the fact that its accuracy has been proven countless 
times. Truly, writing seals words, expressions with durabil-
ity spoken word can never compete with. In the historical 
process beginning with mankind expressing himself with 
the pictures he has painted on cave walls, the birth of the 
letters was also based on painting. It is known that var-
ious civilizations expressed their languages through the 
symbols they picked from within the nature. In time, these 
symbols transformed into what we today call letters. The 
fact that ancient alphabets are related to one another 
shows the mind’s power of abstraction, the tendency 
to treat language together with painting. The letters’ 
transformation into tools of art in and of themselves, on 
the other hand, is rooted in different reasons in different  
geographies. For the art of calligraphy, one of the con-
veyors of the Islamic civilization, the definition “a spiri-
tual geometry realized with material tools” is used. The  
privileged position of the art of calligraphy within the 
Turkish-Islamic art, which takes shape with a holistic 
vision of life from architecture to poetry, from music to 
the art of miniature, stems from the fact that this art, with 
its labored execution reflects the training of the soul and 
with its aesthetical features the worldview. 

The Arabic alphabet is thought to be based on the Naba-
taean writing of Aramaic origin. After Ali made Kufa the 
center of the Islamic state in the 7th century, this writing 
started to be referred as kufic and this name, which 
today points to one of the styles in calligraphy, began to 
be widespread and refer to a wide area of usage. Kufic 
calligraphy encompasses a rich writing tradition that 
has many sub-styles. Presenting a quite simple appear-
ance in the early period during which artistic usage was 
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yaygınlaşmadığı erken dönemde oldukça sade bir görü-
nüm arz eden kufî yazının ilerleyen zamanlarda özellikle 
mimari eserlerde süsleme unsuru olarak kullanılmaya 
başladığı görülüyor. Yaprak ve çiçek motifleriyle hare-
ketlendirilen, geometrik özellikler arz eden dik ve köşeli 
kufî, fetihler sayesinde zamanla Kuzey Afrika ve İspan-
ya’ya kadar yayılmış, hatta burada geliştirilen üsluplar o 
kadar eşsiz özellikler göstermiş ki bunlara Mağrip kufîsi 
denilmiş. 

Kufî hattan türeyen ve “Aklam-ı Sitte”, yani Altı Kalem de-
nilen hat türlerinin ortaya çıkışında Abbasiler döneminde 
yaşamış ünlü üstat İbn Mukle’nin önemli rolü olduğu ka-
bul ediliyor. Pratik zorunluluklar, estetik kaygı ve geomet-
ri bilgisinin harmanlandığı son derece özgün ve gelişmiş 
bir üsluba sahip olan İbn Mukle’nin öncülük ettiğine ina-
nılan Aklam-ı Sitte bünyesindeki altı hat yazısı muhakkak, 
reyhanî, sülüs, nesih, tevkî ve rika olarak sıralanıyor. 

Kufîden türeyen ilk yazı türü olduğu düşünülen muhak-
kak, kufî hattın kendine has keskinliklerinin gözlemle-
nebildiği bir üslup olmakla birlikte, bu üslupta harflerin 
aralarının daha açık tutulması, dolayısıyla okumanın 
daha kolay olmasıyla ön plana çıkar. Muhakkakla aynı 
stilistik kurallara tâbi olan, fakat daha küçük yazılan rey-
hanînin ortaya çıkış sebebinin muhakkak hatta harflerin 
büyüklüğü ve çok yer kaplaması olduğu tahmin ediliyor. 
Harflerin boy ve genişliklerinin daha da azaltıldığı, özel-
likle 16. yüzyıldan sonra “ümmü’l hutût”, yani “yazıların 
anası” denecek kadar çok benimsenen sülüs ise bugün 
birçok cami levha ve kitabesinde karşılaştığımız bir üslup. 
Sülüsün mimari eserlerdeki başatlığına karşılık harflerin 
iyice yuvarlaklaştırıldığının gözlemlendiği nesih, Kuran 
yazımında adeta egemenliğini ilan etmiş, hatta “ortadan 
kaldırmak” anlamına gelen adının diğer hat türlerine 
kıyasla daha fazla tercih edilmesine atıfla verildiği bile 
öne sürülmüş. Aklam-ı Sitte’nin bir diğer üslubu rikada 
harfler birbirine oldukça yakın, neredeyse bağlı ve son 
derece yuvarlak ve kıvrımlı yazılmış. Bu hat türü Osmanlı 
döneminde halk tarafından günlük olarak kullanılırken 
resmî belge ve yazışmalarda sülüsün daha küçük yazıl-
mışı şeklinde tanımlanabilecek tevkî tercih edilmiş. 

Uzun yıllar boyu İslam medeniyetinin en önemli temsil-
cisi olan Osmanlı Devleti’nde de hat sanatı kıymetli bir 
yere sahip olmuş. Matbaa öncesi dönemde kitapların 
çoğaltılması için hattın zanaat yönünden yararlanılırken 
levhalarda yüksek sanat ürünleri ortaya konmuş. Sa-
ray, konak ve camilerin önemli süsleme unsurlarından 
hat levhaları için II. Bayezid, II. Mahmud, II. Mustafa ve  
IV. Murad’ın da aralarında yer aldığı padişahlar da kale-
mi mürekkebe batırmış. 

not yet widespread, kufic writing is seen as decorative 
element particularly on architectural works in the later 
times. Coming to life with leaf and flower motifs, bearing 
geometric features, the vertical and angular kufic spread 
all the way to Africa and Spain owing to conquests. More-
over, the styles developed here were so unique that these 
came to be called Maghreb kufic. 

It is acknowledged that Ibn Muqla, who lived during the 
time of the Abbasids, has played an important role in the 
emergence of the style derived from kufic called Aklam-ı 
Sitte, meaning “Six Pens”.  The six calligraphic writings 
under the dome of Aklam-ı Sitte, which is believed to 
be led by Ibn Muqla – the bearer of a quite unique and 
advanced style that is the blend of practical difficulties, 
aesthetic concern and knowledge of geometry – are mu-
haqqaq, reyhanî, thuluth, naskh, tawqi and riqa. 

Thought to be the first style derived from kufic, muh-
aqqaq – although a style in which the sharpness unique 
to kufic can be observed – comes to the fore with the 
spaces between letters, which makes it easier to read. 
Subject to the same stylistic rules as muhaqqaq but writ-
ten in a smaller font, reyhanî is thought to have emerged 
because the letters of the muhaqqaq were too big and 
took up too much space. Referred to as ümmü’l hutut, 
meaning “the mother of writing” especially after the 16th 
century because it was deeply internalized, thuluth – in 
which the letters are smaller in length and width – is a 
style we come across on the plates and epitaphs of many 
mosques today. Whereas thuluth dominates architectural 
works, naskh – in which the letters are more and more 
round – declared its domination in the writing of the 
Qur’an, so much so that it was claimed that the name, 
which means “to abolish” was given to it in reference to 
the fact that it was preferred over other styles of writing. 
Among the two other styles of the Aklam-ı Sitte, riqa, in 
which the round and curled letters are written in a man-
ner that connects them to each other, was used daily in 
the Ottoman period whereas in official documents and 
correspondences tawqi, which can be defined as a small-
er version of thuluth, was opted for. 

The art of calligraphy had a prominent position in the 
Ottoman State, the representative of the civilization of 
Islam for many years. While the workmanship of the art of 
calligraphy was made use of in the reproduction of books 
in the pre-printing press period, works of advanced art 
were given on plates. For calligraphy plates – important 
decorative features of palaces, mansions and mosques – 
sultans, including Bayezid II, Mahmud II, Mustafa II and 
Murad IV dipped their pens into the ink, as well. 
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No matter which period of the history of 
mankind is looked at, it is seen that beliefs 

are of primary importance in influencing 
societal life. In the majority of the tangible 

or intangible cultural heritages that 
has made it to the present, the traces 

of beliefs are found. Semâ and semah, 
two rituals shaped within the Turkish 

civilization, are of significance among our 
intangible cultural heritages.

İnsanlık tarihinin hangi dönemine 
bakılırsa bakılsın, inançların toplum 

hayatını etkilemede birinci derecede 
önemli olduğu görülür. Günümüze 
ulaşan somut veya somut olmayan 

kültür miraslarının büyük çoğunluğunda 
inançların izleri bulunur. Türk medeniyeti 

içinde şekillenen iki ritüel olan semâ ve 
semah somut olmayan kültürel mirasımız 

içinde önemli yer tutar.
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İslam inancı içinde şekillenen, mesajları ve estetik boyu-
tuyla evrensel önemi üzerinde durulan iki ritüel semâ ve 
semah... Biri 13. yüzyıl Anadolusunda doğmuş, diğerinin 
kökleri Orta Asya’ya uzanıyor... İnancın özüne dair ortak 
noktalarda sağlanan mutabakatın uygulamada ayrışma-
sından doğan farklılıklar birer kültür ögesi olarak yüzyıllar 
içinde toplumsal yaşama da yansır. İnsanın kötülüklerden 
arınıp Tanrı’yla bir olma düşüncesi Mevlevilik’te semâ, 
Alevi-Bektaşi kültüründe semahla somutlaşır. İkisinin de 
ortak yönü, bir merkezin etrafında dönerek icra ediyor 
olmasıdır.

Bir Alevi-Bektaşi geleneği olan ve 2010 yılında UNESCO 
tarafından “somut olmayan kültürel miras” olduğu tes-
cillenen semah ritüeliyle ilgili ilk yazılı kaynağın Elvan 
Çelebi’nin Menakıb’ül Kudsiyye isimli eseri olduğu kabul 
ediliyor. Amasyalı alim, bu eserinde 40 gün 40 gece süren 
bir cem töreninden ve bu törenin bir parçası olan semah 
ritüelinden bahseder. Semah ritüelinin ortaya çıkma ve 
gelişme anlatılarında Kırklar Meclisi olarak adlandırılan 

Semâ and semah are two rituals shaped within the be-
lief of Islam, bearing stressed universal importance with 
its messages and aesthetic dimension... One was born in 
the 13th century Anatolia, while the roots of the other go 
back to Central Asia... Throughout centuries, differences 
in the application of the consensus reached in terms of 
the essence of faith were reflected onto the societal life 
as an element of culture. The idea of man being purified 
of evil and becoming one with God is concretized in the 
Mevlevi tradition with semâ, and in the Alevi-Bektaşi 
culture with semah. What they both have in common 
is that they are performed by making circles around a 
center. 

An Alevi-Bektaşi ritual and registered by UNESCO in 
2010 as intangible cultural heritage, semah’s first writ-
ten resource is acknowledged as the work Menakıb’ül  
Kudsiyye by Elvan Çelebi. In this work, the scholar of 
Amasra makes mention of a cem ceremony lasting 40 
days and 40 nights and the semah ritual as part of this 
ceremony. In the narratives on the emergence and de-
velopment of the Semah ritual, it is seen that the event 
called Kırklar Meclisi (Assembly of the Forty’s) in which 
the Prophet Mohammed ascended to Mi’raj and en-
countered Ali particularly comes to the fore. The fact that 
two styles called miraçlama and kırklar semahı exist, 
which concentrate on this theme alone, demonstrates 
how important the narrative is for the ritual. While in 
the former the moves represent the ascendance, in the 
latter the encounter in the skies in depicted. 

The Mevlevi sect, founded by his son Sultan Veled on 
the philosophy of Mevlâna Celaleddin Rumî, who lived 
in 1207-1273, was accepted on the state level in the Sel-
juqid and Ottoman periods and reached a high number 
of followers and was thus influential on a wide geog-
raphy. What comes to mind first when the Mevlevî sect 
is mentioned, on the other hand, is without doubt the 
semâ ritual. While semâ – performed by the Mevlevis 
with not only the body; but with heart, soul and love, as 
well – would bring one closer to Allah while driving them 
away from the worldly realities. For the Mevlevis, semâ 
is a means of the love of Allah, for the pull.

The first semâ assembly was gathered in the time of 
Sultan Veled. The aim of the son was to preserve the  
supreme philosophy of his father and to set an exam-
ple to the future generations in the direction of pure 
thoughts. What comes first in the Mevlevi tradition is the 
love of Allah, then of man and then of all living crea-
tures in the nature. In semâ, a tool for absorbing these 
thoughts and reaching entrancement through a ritual, 
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ve Hz. Muhammed’in Miraç’a yükselirken Hz. Ali’yle kar-
şılaşmasını konu alan olayın ise ayrıca öne çıktığı görülür. 
Yalnızca bu temaya yoğunlaşan miraçlama ve kırklar 
semahı adlı iki türün varlığı, anlatının ritüel için ne kadar 
önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. İlkinde figürler göğe 
yükselmeyi tasvir ederken ikincisinde gökteki karşılaşma 
anlatılıyor.

1207-1273 yılları arasında yaşayan Mevlâna Celaleddin 
Rumî’nin geliştirdiği felsefeye dayanarak, oğlu Sultan 
Veled tarafından kurulan Mevlevi tarikatı, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde devlet katında gördüğü kabul sa-
yesinde çok sayıda müride ulaşarak geniş bir coğrafyada 
etkili olur. Mevlevilik denince akla ilk gelense, kuşkusuz, 
semâ törenidir. Mevlevilerin yalnızca bedenleriyle değil, 
gönülleriyle, ruhlarıyla, aşkla gerçekleştirdikleri semâ 
dünyevi gerçeklerden uzaklaştırırken Allah’a yakınlaştır-
maktadır. Mevleviler için semâ, Allah aşkı için, cezb için 
bir vesiledir adeta. 

İlk semâ meclisi Sultan Veled zamanında toplanır. Oğulun 
amacı, babasının ulu felsefesini muhafaza etmek ve gele-
cek kuşaklara bu temiz düşünceler doğrultusunda örnek 
olmaktır. Mevlevilikte öncelikle Allah sevgisi, sonra insanı 
ve doğadaki tüm canlıları sevmek esastır. Bu düşünceler 
özümsenerek bir ritüel etrafında vecde ulaşmak için bir 
araç olan semâda müzik elbette çok önemlidir. Müzik, 
Allah âşıklarının ruhunu temizleyen, kalplerini huzur ve 
iyilikle dolduran bir vasıtadır. Semâ sırasında sesiyle bü-
yüleyen ney ise Mevleviler için kutsal bir enstrümandır. 
Mevlâna’ya göre ney, çevreye aşk ateşleri saçardı. Ney-
den çıkan her ses Allah’la kul arasındaki engelleri kaldıra-
rak Yüce Yaradan’a yakınlaştırırdı. Bu yüzdendir ki semâ, 
ney olmadan eksik kalırdı. 

Bir Mevlevi dervişi olabilmek için mutlaka semâ talimi 
almak gerekiyor. Mevlevihanenin ahşap döşemesi üze-
rine çakılmış, tepesi ayağı kesmeyecek şekilde yuvarlak 
olan semâ talim çivisinin, derviş adayı “can” tarafından 
öpülmesiyle eğitim başlıyor. Bu işlemin ardından can, çivi 
etrafına tuz döküyor. Sonra ayağa kalkarak sol ayağının 
baş parmağı ve ikinci parmak arasına talim çivisini yer-
leştiriyor. Semâ talim çivisine dökülen tuz, sol ayağının 
dönüş sırasında rahat kalkmasını da sağlamış oluyor. 
Semâzenin sabit tutmak zorunda olduğu sol ayağına 
direk adı veriliyor ve dönüş sırasında sol diz asla bükül-
müyor. Sol ayak üzerinde yapılan dönüşe çark deniliyor. 
Eğitimin ilk zamanlarında 180 derece çark yapılırken, 
semâzenler 360 derecelik dönüşler gerçekleştirebiliyor. 
Semâzen olabilmek ve manevi olgunluğa erişebilmek için 
sabırlı olmak gerekiyor. Tıpkı Hz. Mevlâna’nın buyurduğu 
gibi “Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.”

music was of course of high importance. Music was a 
means that purified the souls of the lovers of Allah and 
filled their hearts with peace and good. The ney, which 
bedazzles with its sound during the semâ, was an in-
strument sacred to the Mevlevis. According to Rumî, the 
ney would remove the obstacles between Allah and His 
subjects and bring them closer to the Creator. It is for this 
reason that semâ would be incomplete without the ney. 

In order to become a Mevlevi dervish, one definitely 
needs to receive a training in semâ. The training begins 
with can, the dervish-to-be, kissing the semâ training 
nail, placed on the wooden upholstery of the Mevlevi-
hane (Mevlevi lodge) and round on top so as not to cut 
the foot. After this process, can pours salt around the 
nail. Later on, he stands up and places the training nail 
between the first and second toes of his left foot.  The 
salt poured over the semâ training nail makes it easier to 
lift the left foot while making a turn. The left foot, which 
the semâzen (semâ performer) has to keep stable, is 
called direk and the left knee is never bent during the 
turn. The turn made on the left foot is called çark. While 
a çark of 180 degrees is performed during the early 
stages of training, a trained semâzen can perform a turn 
of 360 degrees. Becoming a semâzen requires patience 
and spiritual maturity. Just like Rumî has uttered, “Rush 
is the trick of the devil; patience and caution the grace 
of Allah.”

Mevlevilerin yalnızca bedenleriyle 
değil, gönülleriyle, ruhlarıyla, aşkla 
gerçekleştirdikleri semâ dünyevi 
gerçeklerden uzaklaştırırken Allah’a 
yakınlaştırmaktadır. Mevleviler için 
semâ, Allah aşkı için, cezb için bir 
vesiledir adeta. 

Semâ – performed by the Mevlevis 
with not only the body; but with 
heart, soul and love, as well – would 
bring one closer to Allah while 
driving them away from the worldly 
realities. For the Mevlevis, semâ is a 
means of the love of Allah, 
for the pull.
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Having a history dated back to 2500 BC, the art of 
telkâri, which is put into practice by shaping gold, 
silver or bronze in very thin wires, is distinguished 

with its idiosyncratic technique from those which are 
similar. Wires transform into priceless works in the 
hands of the masters who work with imagination, 

talent and patience.  

Geçmişi MÖ 2500’lü yıllara uzanan, altın, gümüş 
veya bakırın çok ince teller haline getirilip şekil 

verilmesiyle hayata geçirilen telkâri sanatı, özgün 
tekniğiyle benzerlerinden ayrılır. Teller, hayalgücü, 

beceri ve sabırla çalışan ustaların elinde paha 
biçilmez eserlere dönüşür.
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El sanatlarımızın en incelikli, en zahmetlilerinden telkâri-
nin geçmişine baktığımızda bu dünyanın farklı yerlerine 
yayılmış sanatın ilk olarak Anadolu’da filizlendiğini gö-
rüyoruz. Anadolu coğrafyasında MÖ 2500 civarından 
beri icra edildiği düşünülen telkâri, kendine özgü özellik-
leriyle biricik bir sanat dalı olarak, Mardin Midyat’ta or-
taya çıkar. Telkârinin belirli niteliklerle kendini bulmasın-
dan önce altın, gümüş ve bakır tellere şekil verilmesiyle 
yapılan benzer uygulamalar dünyanın çeşitli yerlerinde 
yaygın biçimde görülür. Etrüsk ve Yunan uygarlıkların-
da altının telkâriye benzer biçimde işlendiğini, İskitlerin 
özellikle mezarlarında bugün telkâri olarak bildiğimiz 
yöntemi andıran süslemeler kullandığını görüyoruz. 
Telkârinin orijinal yönleriyle benzerlerinden kesin olarak 
ayrıldığı dönemden sonra, örneğin Ortaçağ Avrupasına 
tarihlenen kitap kapağı, ziynet eşyası gibi objelerde gö-
rülen, Mağribiler sayesinde önce İspanya’ya sonra İber 
Yarımadası’na yayılan el sanatları, görüntü olarak an-
dırdığı telkâriyle boy ölçüşememiş hiçbir zaman. Zira bir 
sanatın metal tellerle yapılıyor olması onun telkâri kabul 
edilmesi için yeterli değil.

Bugün dünyada Mardin’le özdeşleşmiş şekilde tanınan 
telkâri sanatının Anadolu topraklarındaki yerini sağ-
lamlaştırmasında Türk medeniyetinin kendine has ku-
rumlarından Ahilik önemli rol oynar. Bu zahmetli sanata 
gönül vermiş ustalar birlik, cömertlik ve adalet ilkelerinin 
temel alındığı bir esnaf ve zanaatkar dayanışması ola-

When we look back at the history of one of our most labored 
and delicate handicrafts telkâri, we observe that this art, 
which has spread in different parts of the world, began 
to develop in Anatolia. Considered to have been carried 
out in Anatolia since around 2500 BC, telkâri emerged 
in Mardin, Midyat as a unique branch of art with its  
idiosyncratic properties. Before telkâri got mature with its 
specific qualities, similar applications made by shaping 
gold, silver and bronze wires were seen commonly in 
different parts of the world. We observe that the Etruscan 
and Greek civilizations were processing the gold in a  
similar way to telkâri. The Scythians were using deco-
rations on their tombs, which resembled the processing 
of gold as in telkâri. After the period in which telkâri was 
distinguished certainly with its original aspects from the 
similar ones – for example the handicrafts such as the 
book covers and jewelry observed in Medieval Europe 
which have been brought to Spain by the Moors and 
spread later to the Iberian Peninsula – could not compete 
with telkâri which it resembled. Yet the fact that an art is 
performed through metal wires is not enough to accept it 
as telkâri. 

In securing in Anatolian lands the place of telkâri known 
in the entire world as identified with Mardin, the Ahi 
community, which is one of the idiosyncratic institutions 
of the Turkish civilization, played an important role. The 
masters, who had lost their hearts to this art, found the 

Bugün dünyada Mardin’le 
özdeşleşmiş şekilde tanınan telkâri 
sanatının Anadolu topraklarındaki 
yerini sağlamlaştırmasında 
Türk medeniyetinin kendine has 
kurumlarından Ahilik önemli  
rol oynar. 

In securing in Anatolian lands the 
place of telkâri known in the entire 
world as identified with Mardin, 
the Ahi community, which is one 
of the idiosyncratic institutions of 
the Turkish civilization, played an 
important role.
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rak nitelenebilecek Ahilik düzeni sayesinde sanatlarını 
daha sistematik bir şekilde yapma, aynı zamanda hem 
birbirlerinden telkâriye dair bir şeyler öğrenme hem de 
çıraklarına sırlarını devretme fırsatı yakalar. Yüzyıllar 
içinde gelişip toplumda kendine iyiden iyiye yer edinen 
telkâri, günümüzde de önemini koruyor, ülkemizin en 
değerli el sanatları arasında yer alıyor.  

Altın, gümüş veya bakırın kullanıldığı telkârinin ilk adımı-
nı metalin eritilmesi teşkil ediyor. Bu işlem günümüzde 
daha ziyade ergitme ocağı denilen alet yöntemiyle 
yapılıyor. Metalin fire vermesi, oksitlenmesi gibi birta-
kım temel sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı 
olan ergitme ocağıyla gerçekleştirilen eritme işleminin 
ardından grafit veya topraktan yapılma ve ısıya daya-
nıklı potalara alınan metal, daha sonra incecik teller 
haline getiriliyor. Bu aşamada öncelikle oluklu veya düz 
silindir, ardından telleri daha da inceltmek için hadde 
adı verilen bir alet kullanılıyor. Böylece eğilebilecek, 
katlanabilecek, bükülebilecek, kısacası işlenebilecek 
hale gelen teller, ustaların elinde birer sanat eserine dö-
nüşmeye hazır oluyor. Hayalgücü, el becerisi ve sabırla 
çalışan ustalara bu noktada çeşitli işlemler sırasında 
mengene, çift ve şaloma gibi aletler yardımcı oluyor. 
Çatısı tamamlanan, içi doldurulan telkâri işlerinin bu iki 
kısmı kaynakla birleştirildikten sonra üzerindeki pürüzler 
eğe ile yok ediliyor, objede herhangi bir toz parçası veya 
koyu kısım kalmaması için elde edilen ürün asit çözeltisi-
ne batırılıp ağartılıyor ve nihayet bir fırçayla süpürülerek 
yapımı bitiriliyor. 

Bugün kendisiyle özdeşleşen Mardin’le sınırlı kalmayıp 
ülkemizin farklı yerlerinde de üretilen telkâri işleri, gele-
neksel el sanatlarımız arasında şanslı bir konuma sahip. 
Gün geçtikçe değeri artan, adeta yeniden keşfedilen 
telkâri özellikle Beypazarı ve Trabzon’da yakaladığı 
ivmeyle hem yöre halkı için yeni bir gelir fırsatı sunuyor 
hem de yerli ve yabancı turistler için bir cazibe unsuru 
olma niteliği taşıyor.

opportunity to perform their art systematically, to learn 
something from each other about this art, and to trans-
fer their knowledge onto their apprentices owing to the 
Ahi Order. Capturing a place completely in the society 
by developing within centuries, telkâri preserves its im-
portance today and remains among the most valuable 
handicrafts of our country. 

Melting of the metal constitutes the first step of telkâri 
in which, gold, silver or bronze are used. This process is 
performed nowadays through a device called melting 
furnace. After the melting process carried out with the 
melting furnace which gives the opportunity to eliminate 
some problems such as oxidization and shrinkage of the 
metal, the metal taken into heat-tolerant pots made of 
black lead or terra is turned into thin wires. At this stage, 
firstly grooved or flat cylinders are used. Then a device 
called rolling mill is used to make the wires thinner. 
Hence, the wires, which become flexible, bendable and 
in short workable, get ready to be a work of art in the 
hands of the masters. At that point some devices such 
as clamp, çift and torch help the masters who work by  
using their imagination, manual skills, and patience. Af-
ter completing the structure and filling it in, the two parts 
of telkâri are welded and the rough parts are eliminated 
through rasps. The product is decolored by sinking it into 
the acid solution in order to remove the dust particles 
and dark parts and is completed after sweeping it up 
with a brush. 

Telkâri works, which are produced not only in Mardin 
with which it is identified but also in other places of our 
country, have a lucky position among our traditional 
handicrafts. Increasing in importance day by day and 
almost rediscovered, telkâri provides new income op-
portunities  for the locals with the momentum which it 
has gained in particular in Beypazarı and Trabzon and 
carries the property of being an appealing element for 
local and foreign tourists. 
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1 HAZRETİ MUHAMMED’İN (S.A.V) DOĞU 
ROMA İMPARATORU HERAKLİYUS’A 
GÖNDERDİĞİ MEKTUP 
LETTER SENT BY THE PROPHET MUHAMMED TO 
THE EASTERN ROMAN EMPEROR HERACLIUS

Hazreti Muhammed (s.a.v) Müslümanlığı yaymak için dünyanın 
dört bir yanına çeşitli mektuplar göndermiştir. Bu mektuplarda 

hükümdarlar ve halkları hak din olan İslam’ı kabule davet edilmiştir. 
Peygamberimizin hitap gücünü ve hoşgörüsünü sergileyen, 
onun üstün ahlakının bir göstergesi olan kıymetli mektuplar, 

Müslümanlığın kabulü halinde ilgili hükümdar ve halkına sevap 
müjdesini içermektedir.

The Prophet Muhammed sent several letters to the four corners of 
the world in order to spread Islam. In these letters, the emperors 

and their people were invited to Islam, which is the divine religion. 
These valuable letters, which symbolize the addressing power 

and tolerance of our Prophet and an indicator of his good morals, 
contain the good news of good deed for the relevant emperor and 

his people. 

Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla!

Allah’ın Elçisi Muhammed’den Rum 
Büyüğü Herakliyus’a…

Doğru yola hidayet olana selam olsun. 
Seni İslam’a davet ediyorum. Müslüman ol, 
selameti bulursun. Sana Cenab-ı Hak iki 
kere sevap verir. Kabul etmediğin takdirde 
senin ve sana tâbi olanların günahı senin 
üstünedir. Ey ehli kitap, gelin fikir birliği 
edelim ve Allah’tan gayrisine tapmayalım. 
Kabul ettiğiniz takdirde Müslüman 
olduğunuzu bildiriniz.

In the name of Allah, the compassionate, 
the merciful!

From the Prophet Mohammed to the Great 
Greek Heraclius… 

Greetings to whom finds the true path. I 
invite you to believe in Islam. Be a Muslim. 
You will find peace. Allah will make you 
merit twice. If you do not accept it, the sin of 
you and those who follow you will be upon 
you. Dear People of the Book, let’s agree 
on it and let’s not worship other than Allah. 
If you accept it, please inform me that you 
have become a Muslim.
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2 ÇANAKKALE ŞEHİDİ ÜSTEĞMEN ZAHİT’İN  
EŞİ HANİFE HANIM’A SON MEKTUBU
MARTYR OF ÇANAKKALE LIEUTENANT ZAHİT’S 
LAST LETTER TO HIS WIFE HANİFE HANIM

Bir destanın yazıldığı Çanakkale’de nice şehit verdik. Üsteğmen Zahit de Çanakkale’de şehit düşen 
sayısız askerimiz arasında yer almakta. Bu vatan için Çanakkale’de canını feda eden pek çoğu 
gibi onun da bir fotoğrafı veya mezarı bulunamamış. Sadece cebinden çıkan ve karısına hitaben 
yazılmış bir vasiyetname var elimizde. Şehidimizin eşine gönderdiği ve tarihte yerini alan bu 
vasiyetname ile onların aziz hatırasına bir kez daha saygımızı sunuyoruz. 

We had so many martyrs in Çanakkale, where history was made. Lieutenant Zahit is among the 
numerous soldiers who has fallen martyr there. As most of those who have given their lives for this 
fatherland, his photograph and tomb haven’t been found. We only have this testament written for 
his wife found in his pocket. With this testament sent by our martyr to his wife and imbedded in 
history, we once more pay respect to their honorable memory. 

Aziziye (Pınarbaşı) İlçesi’nin Kılıç Mehmet Bey Köyü’nden Ahmet 
Efendi kızı eşim Hanife Hanım’a,

1) İşte bugün seferberlik ilan edildi. Ben hem kendim, hem 
mesleğim itibarıyla tam bir asker, hem de şerefli bir askerim.

2) Asker olmam nedeniyle, sevgili vatanımı savunmaya 
gidiyorum. Gidip gelmemek, gelip bıraktıklarını bulmamak da 
olabilir. Bu gibi durumların insanlık aleminde meydana geleceği 
inkar olunamaz.

3) Böyle olmakla beraber bu vasiyetnameyi yazmak, hemen 
ölmek demek değildir.

4) Ulu Allah ve ilahi mukadderat ben seni, sen beni 
tanımadığımız ve bilmediğimiz halde, uzak bir memleketten 
bizi birbirimize nasip etti. Allah’ın emrine ve Peygamber’in 
kavline uygun olarak nikahımız kıyıldı. Yaşadığımız sürece 
geçimimizi sağlamaya çalıştım. Fakat bizi toparlayıp bir araya 
getiren devletimiz harp ilan eder ve ben de vatanım uğruna 
şehit olursam, Ulu Allah elbet ruhlarımızı birbirine kavuşturur. 
Vatan uğruna şehit olursam bana ne mutlu. Böyle bir hal 
olduğunda mevcut olan eşyam ve taşınabilir mallarımdan mihri 
müeccelinizi (payınıza düşen tazminatı) almanız için sizi vekil 
olarak görevlendiriyorum. Eğer bunlar yetmezse hakkınızı helal 
edeceğinize ve beni borçlu yatırmayacağınıza eminim.

5) Birbirimize verdiğimiz sözlerden dönmemenizi ister ve 
umarım. Ruhuma bir mevlit okutmak vicdanınıza kalmıştır. 
Kendim için başka bir şey istemiyorum. Şehitlik bana yeter.

6) Altı maddeden ibaret bu vasiyetnamemi aldığınız zaman 
yüksek sesle ağlamanıza razı değilim.

To Hanife Hanım daughter of Ahmet Efendi, from Kılıç Mehmet 
Village of Aziziye (PInarbaşı) District 

Today mobilization is declared. Owing to my profession and 
myself, I am a complete soldier and an honorable one. 

As I am a soldier, I am going to protect my fatherland. It is 
possible not to return or not find those whom I left behind 
when I return. One cannot deny such happenings could occur 
in the world. 

On the other hand, writing this letter doesn’t mean dying 
immediately. 

Almighty Allah and the divine fate predestinated us to each 
other even though I did not know you and you did not know 
me. We got married under the commandment of Allah and 
with the words of the Prophet. Throughout our life, I tried to 
make our living. However, if our state which brings us together 
declares war and I fall martyr for my homeland, Almighty Allah 
would surely bring our souls together. How happy for me if I 
fall martyr for my fatherland. In case this happens, I entrust 
you as proxy to get your share from my belongings and my 
movable properties. If it is not enough, I hope that you’ll give 
your blessings to me and will not let me lay in debt. 

 I want and hope that you won’t break the promise we made 
to each other. It is up to your conscience whether to organize 
a ceremony of Mawlid or not. I don’t want anything else for 
myself. 

I do not give my consent to you for bawling after receiving this 
testament of six articles.
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Ekselansları, 

OSE Dünya Birliği’nin şeref başkanı olarak, Almanya’dan 40 
profesör ve doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye’de 
devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda 
bulunmayı ekselanslarından rica ediyorum. Sözü edilen kişiler, 
Almanya’da yürürlükte olan yasalar nedeniyle mesleklerini 
icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe, bilgi ve ilmî 
liyakat sahibi bulunan bu kişiler, yeni bir ülkede yaşadıkları 
takdirde son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler. 
Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına 
devam etmeleri için izin vermeniz konusunda başvuruda 
bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen 
olan bu 40 kişi, birliğimize yapılan çok sayıda başvuru 
arasından seçilmişlerdir. Bu bilim adamları, bir yıl müddetle, 
hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın 
herhangi birinde hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu 
etmektedirler. Bu başvuruya destek vermek maksadıyla, 
hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek 
seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, 
bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade etme 
cüretini buluyorum. Ekselanslarının sadık hizmetkârı olmaktan 
şeref duyan, 

Prof. Albert Einstein 

Your Highness, 

 As Honorary President of the World Union “OSE”, I beg to 
apply to Your Excellency to allow forty professors and doctors 
to continue their scientific and medical work in Turkey. The 
above mentioned cannot practice further in Germany on 
account of the laws governing there now. The majority of these 
men possess vast experience, knowledge and scientific merits 
and could prove useful when settling in a new country. Out of 
a great number of applicants, our Union has chosen forty ex-
perienced specialists and prominent scholars and is herewith 
applying Your Excellency to permit these men to settle and 
practice in your country. These scientists are willing to work 
for a year without any remuneration in any of your institutions, 
according to the orders of your Government. In supporting this 
application, I take the liberty to express my hope that in grant-
ing this request your government will not only perform an act 
of high humanity, but also will bring profit to your own country.

I have the honor to be Your Excellency’s obedient servant, 

Prof. Albert Einstein 

3 EINSTEIN’IN TÜRK HÜKÜMETİNE VE ATATÜRK’E MEKTUBU
EINSTEIN’S LETTER TO THE TURKISH GOVERNMENT AND ATATÜRK

17 Eylül 1933 tarihli bu mektup Einstein tarafından Yahudi profesörleri 
Nazi zulmünden kurtarmak için yazılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar 

Kurulu’na gönderilen mektupta 40 akademisyenin hiçbir karşılık 
beklemeden Türkiye’de çalışabilecekleri belirtilmiştir. Atatürk’ün girişimiyle 

sadece mektupta bahsi geçen 40 kişi değil, Almanya, Avusturya ve 
Prag’dan 200’e yakın akademisyen ülkemize davet edilmiştir.

This letter dated 17 September 1933 is written by Einstein to save Jewish 
professors from the Nazi oppression. In the letter sent to the Cabinet of 

Ministers of the Turkish Republic, it is indicated that the 40 academicians 
could work in Turkey without waiting for any remuneration. With Atatürk’s 

initiative, not only the abovementioned forty people but nearly 200 
academicians from Germany, Austria and Prague were invited to our 

country. 



139

Ben kulunuz değirmen konusunu düşündüm ve Allah’ın 
inayeti ile suya gerek kalmadan, sadece rüzgardan güç 
alan bir değirmen yapmanın yolunu buldum. Şükürler 
olsun ki, gemilerden ip ya da halat kullanmadan, 
sadece kendi kendine devir yapan bir hidrolik makine 
kullanarak su çıkarmanın yolunu bulmayı Allah bana 
nasip etti.

Ben kulunuz, İstanbul’dan Galata’ya uzanan bir köprü 
yapmak isteğinizi, yapabilecek biri bulunamadığı için 
köprüyü inşa edemediğinizi duydum. Ben kulunuz nasıl 
yapılacağını biliyorum. Köprüyü bir bina kadar yüksek 
yapacağım. Çok yüksek olduğu için üzerinden kimse 
geçmeye razı olmayacak. Öyle bir köprü yapacağım ki, 
yelkenleri fora olsa bile bir gemi altından geçebilecek. 
İsteyenleri Anadolu kıyısına geçirecek bir asma 
köprü yapacağım. Allah sizi bu sözlere inandırsın. Bu 
kulunuzun her zaman hizmetinizde olduğunu bilin…

I, your faithful servant, thought about the gristmill and 
by the grace of God, found a way to construct a grist-
mill without the need for water, and powered by wind. 
Thankfully, God predestinated me to abstract water by 
using a hydraulic machine that cycles by itself without 
using strings or ropes of ships. 

I, your faithful servant learned that you intend to erect 
a bridge from Istanbul to Galata and that you could 
not construct it as you couldn’t find anyone who could 
do it. I, your faithful servant know how to do it. I will 
construct the bridge as high as a building. As it would 
be too high, no one will pass over it. I will construct 
such a bridge that ships go under it even under sail. 
I will construct a suspension bridge for those who 
would like to pass to the Anatolian side. Let God make 
you believe in these words.  Know that as your faithful 
servant I am always at your service… 

4 LEONARDO DA VİNCİ’NİN DÖNEMİN OSMANLI 
SULTANI II. BAYEZİD’E YAZDIĞI MEKTUP
LETTER WRITTEN BY LEONARDO DA VINCI TO THE 
OTTOMAN SULTAN OF THE PERIOD, BAYEZID II 

Leonardo da Vinci 1502’de II. Bayezid’e bir mektup gönderir. Mektup, bir yel 
değirmeni, bir su boşaltma pompası, İstanbul Boğazı için bir asma köprü ve 
Haliç için tasarlanmış kemerli bir taş köprüden oluşan 4 proje önerisi içerir. 
Mektubun Osmanlıca tercümesi Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunmaktadır. 

Leonardo da Vinci sent a letter to Bayezid II in 1502. The letter contains four 
project proposals, namely a gristmill, an unwatering pump, a suspension 
bridge for the Istanbul Strait and an arch bridge of stone designed for the 
Golden Horn. The Ottoman translation is in the archives of the Topkapı 
Palace. 
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Savarona Yatı, 14.6.1938

Afet,

H.R Soyak ile, benden mektup beklediğini bildirmiştin. Arzun 
her gün hatırımdadır. Şifahen Celal’e (Başyaver merhum Celal 
Üner) telefonla bildirmek üzere söylemekteyim. Ancak henüz 
kendim bir şey tespit edemedim.

Vaziyetim şudur: Bence doktorların yanlış görüş ve hükümleri 
sebebiyle hastalık durmamış, ilerlemiştir. Vakitsiz ayağa 
kalkmak, yürümek, hususiyle burunda yapılan atuşman üzerine 
gelen kusma neticesi, yapılan istirahatleri hiçe indirmiştir. 
İstanbul’a gelince, hükümet reyimi almaya lüzum görmeksizin 
Fissenger’ı getirtti. Yeniden tetkik, muayene yapıldık. Karaciğeri 
eski halinden farksız ve karnı birkaç kiloluk birikmiş su ve 
gaz dolayısıyla şişkin ve defigüre bir halde buldular. Şimdilik 
Temmuz on beşe kadar yeni tiretman ve yeni rejim altında repo 
apsolüyü (kesin istirahati) zaruri buldular. Bunun esası da yatak 
ve şezlong istirahatidir. Bu müddet sonunda Fissenger tekrar 
gelecektir. Umumi ahvalim  iyidir. Tamamen  iade-i afiyet ümit 
ve vaadi kuvvetlidir. Senin için asla merakı ve endişeyi mücip 
olmamalıdır. Serinkanlılıkla imtihanlarını vererek muvaffakiyetle 
dönmeni bekler ve muhabbetle gözlerinden öperim.

İkamet için Savarona’yı tercih ettiler. Yat şimdilik saray 
karşısında demirlidir.

Malumun olan devlet işleri için Başbakan ve diğer Bakanlar sık 
sık gelip yatta misafir olmaktadırlar.

Nutkunu Şükrü Kaya Türkçe’ye çevirmektedir. Matbuata 
verilecektir.

K. Atatürk

Savarona Yacht, 14.6.1938

Afet, 

You informed me with H. R. Soyak that you were waiting for 
a letter from me. Your wish is on my mind everyday. Verbally I 
am telling Celal (deceased Chief Aide-de-camp Celal Üner) to 
inform on the phone. However, I haven’t determined anything 
myself yet. 

My latest position is as follows: The illness was not overcome 
and it exacerbated owing the wrong ideas and diagnosis of the 
doctors. Because of the vomiting owing to untimely standing, 
walking and especially cleaning of the nose, the reposes taken 
went for nothing. When I came to Istanbul, the government 
made Fissenger arrive without considering it necessary to get 
my consent. I was examined again. They found my liver disfig-
ured, without any change and found an abdomen distended 
which is full of gas and water. For now they consider absolute 
repose under new regime and treatment obligatory until the 
fifteenth of July. The basis of this is the repose in bed and on 
lounge chair. At the end of this period, Fissinger will come 
again. My general condition is good. The promise and hope 
for a complete recovery is strong. You don’t need to wonder or 
worry about me. I am waiting for your return after you pass your 
exams successfully. With all my love,

They preferred Savarona as the place of residence. The yacht is 
anchored before the palace for now. 

For the state businesses you may know, the Prime Minister and 
other Ministers come often and become the guests of the yacht. 

Your speech is translated by Şükrü Kaya into Turkish. It will be 
sent to the press. 

K. Atatürk

5 ATATÜRK’ÜN AFET İNAN’A YAZDIĞI MEKTUP
LETTER WRITTEN BY ATATÜRK TO AFET İNAN

Atatürk’ün son yılları, siroz hastalığı ile savaştığı döneme denk gelir. 
Savarona Yatı’nda tedavi gören Gazi, burada bir yandan devlet işlerini 

takip etmeye diğer yandan da iyileşmeye çalışır. Haziran 1938’de eğitim 
için yurt dışında bulunan manevi kızı Afet İnan’a hitaben kaleme alınan bu 

mektup, kendisinin sağlık durumu ile gelişmeleri özetlemektedir. 

The final years of Atatürk are the years in which he fought cirrhosis.  
Treated in the yacht Savarona, Atatürk tried to recover here while following 

the state businesses. This letter, written in June 1938 to his adopted 
daughter Afet İnan who had been abroad for education, summarizes the 

developments regarding his medical condition. 
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Bir tek günüm bile geçmedi yüreğimde senin sevgin 
olmadan, bir tek gecem bile geçmedi seni kollarımla sarıp 
sarmalamadığım. Beni yaşamımın ruhundan uzaklaştıran 
zafer ve tutkuya lanet etmeksizin bir tek fincan çay bile 
yudumlamadım. İş güçle meşgulken, orduları komuta 
ederken, savaş meydanlarını aşarken, benim tapılası 
Josephine’im, hep kalbimin tahtında oturuyor, zihnimi 
meşgul ediyor, düşüncelerimi alıp uzaklara götürüyorsun. 
Senden Rhohe’un suları kadar hızlı ayrılmamın nedeni, 
seni en kısa zamanda yeniden görmek isteyişimdir. Eğer 
gece yarıları çalışmak için kalkıyorsam bunu benim tatlı 
sevgilim belki birkaç gün önce gelir diye yapıyorum, ama 
sen 23-26 Ventose tarihli mektubunda bana ‘siz’ diye hitap 
ediyorsun. Sensin ‘siz’! Ah, kötü kız! Nasıl yazabildin böyle 
bir mektubu? Ne kadar da soğuktu! Siz! Siz! Bu 15 gün 
nelere gebe?... Ruhum üzgün, yüreğim köle, hayalgücüm 
beni korkutmakta. Beni fazla sevmiyorsun. Ve belki de bir 
gün gelecek beni hiç sevmeyeceksin. Bunu söyle bana, hiç 
değilse acıları hak etmiş olurum. Sevdiğim, çekindiğim, 
içimde beni doğaya çağıran tatlı duygular, yıldırım gibi 
beni ateşleyen hayatımın kadını, acısı, tatlısı, umudu ve 
ruhu, hoşçakal! Senden ne bitimsiz bir aşk istiyorum, ne 
bağlılık, yalnızca gerçeği, uçsuz bir açık yüreklilik istiyorum 
senden. ‘Seni eskisi gibi sevmiyorum’ diyeceğin gün, 
akşamın ya da yaşamımın son günü olacak. Hoşçakal!

I haven’t passed any day without your love, I haven’t 
passed a night in which I haven’t held you in my arms. I 
haven’t had one cup of tea without damning victory and 
passion, which distract me from the spirit of life. While 
doing my business, commanding the armies, passing 
through the battlefields, my adorable Josephine is always 
on my heart and she keeps my mind busy. You take my 
thoughts away. The reason for which I left you as swiftly as 
the waters of Rhone is that I would like to see you again. If 
I wake up in the middle of the night to work, this is because 
maybe my sweet darling will come a few days earlier. In 
your letter dated 23-26 Ventose, you call me by using sec-
ond person plural ‘you’. You should be called that.  Ah, bad 
girl! How could you write such a letter? How cold it was…  
What can one observe in these 15 days?  My soul is sad, 
my heart is a slave and my imagination scares me.  You do 
not love me much. Maybe one day will come and you will 
love me no more. Tell me this; at least I’ll have deserved 
the pain. The sweet feelings, which call me to the nature, 
which I like and abstain; the woman of my life who fires 
me like a shot, her pain, her sweetness and soul, au revoir!  
I demand from you neither an endless love nor loyalty. I 
demand only the truth in a full openhearted manner. The 
day you say, “I don’t love you the way I used to” will be last 
day of the evening or my life. Au revoir!

6 NAPOLYON BONAPART’IN EŞİ JOSEPHINE’E MEKTUBU 
LETTER BY NAPOLEON BONAPARTE TO HIS WIFE JOSEPHINE

Tarih nice destansı ve büyük aşklara sahne olmuştur. Leyla ile Mecnun gibi, Romeo ve Juliet 
gibi... Ünlü Fransız İmparator Napolyon ve eşi Josephine’in ilişkisi de o dillere destan aşklardan 
biri olarak karşımıza çıkar. Bu mektup eşine aşkla bağlı Napolyon’un Josephine’e yazdığı sayısız 
mektuptan biridir ve ünlü Fransız İmparatorun sevgisinin büyüklüğünü ortaya çıkarmaktadır. 
Gittiği her seferden eşine mektuplar yazan Napolyon yine bu mektubunda da eşine olan 
tutkusunu sergilemektedir. 

History witnesses numerous epic and great loves. Just like Layla and Majnun, Romeo and 
Juliet… The relationship between the famous French Emperor Napoleon and his wife Josephine 
appears as one of these legendary loves.  This is one of the numerous letters sent to Josephine 
by Napoleon who is attached to his wife with love and which reveals the greatness of the love 
of the famous emperor. Having written letters to his wife in every campaign he has been to, 
Napoleon shows again his love for his wife in this letter. 
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Tarih Saat Ana Salon  
(9 dilde tercüme)

19.09.2016 
(Pazartesi)

09.00-12.00          
14.00-17.00

İlgili Toplantı ve Etkinlikler 
Kayıtlar

20.09.2016             
(Salı) 14.00-17.00 Açılış Töreni 

21.09.2016 
(Çarşamba)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Açılış Genel Kurulu 

Komite Toplantısı

22.09.2016 
(Perşembe)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Komite Toplantısı

Komite Toplantısı

23.09.2016        
(Cuma)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Komite Toplantısı

Komite Toplantısı

24.09.2016 
(Cumartesi)

 
25.09.2016       
(Pazar)

26.09.2016 
(Pazartesi)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Komite Toplantısı

Komite Toplantısı

27.09.2016           
(Salı)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Komite Toplantısı

Komite Toplantısı

28.09.2016 
(Çarşamba)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Komite Toplantısı

Komite Toplantısı

29.09.2016 
(Perşembe)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Komite Toplantısı

Komite Toplantısı

30.09.2016      
(Cuma)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Komite Toplantısı

Komite Toplantısı

01.10.2016 
(Cumartesi)

 
02.10.2016       
(Pazar)

03.10.2016 
(Pazartesi)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Genel Kurul 

Genel Kurul 

04.10.2016           
(Salı)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Bakanlar Konferansı

Bakanlar Konferansı

05.10.2016 
(Çarşamba)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Genel Kurul

Genel Kurul 

06.10.2016 
(Perşembe)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Genel Kurul

Genel Kurul

07.10.2016       
(Cuma)

09.00-12.00          
14.30-18.00

Genel Kurul 
CA ve POC Kurucu 
Toplantıları

26. UPU KONGRESİ  
TOPLANTI ZAMAN ÇİZELGESİ

26TH UPU CONGRESS 
TIMETABLE OF MEETINGS

Date Time Main Hall  
(Translations in 9 languages)

19.09.2016 
(Monday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Related Meetings and Events 
Registration

20.09.2016             
(Tuesday) 14.00-17.00 Opening Ceremony 

21.09.2016 
(Wednesday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Opening Plenary 

Committee Meeting

22.09.2016 
(Thursday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Committee Meeting

Committee Meeting

23.09.2016        
(Friday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Committee Meeting

Committee Meeting

24.09.2016 
(Saturday)

 
25.09.2016       
(Sunday)

26.09.2016 
(Monday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Committee Meeting

Committee Meeting

27.09.2016           
(Tuesday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Committee Meeting

Committee Meeting

28.09.2016 
(Wednesday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Committee Meeting

Committee Meeting

29.09.2016 
(Thursday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Committee Meeting

Committee Meeting

30.09.2016      
(Friday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Committee Meeting

Committee Meeting

01.10.2016 
(Saturday)

 
02.10.2016       
(Sunday)

03.10.2016 
(Monday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Plenary 

Plenary 

04.10.2016           
(Tuesday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Ministerial Conference

Ministerial Conference

05.10.2016 
(Wednesday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Plenary

Plenary

06.10.2016 
(Thursday)

09.00-12.00          
14.00-17.00

Plenary

Plenary

07.10.2016       
(Friday)

09.00-12.00          
14.30-18.00

Plenary
CA and POC Constituent 
Meetings





20 Eylül - 7 Ekim 2016
Hilton Istanbul Bomonti Hotel &

Konferans Merkezi

20 September - 7 October 2016
Hilton Istanbul Bomonti Hotel &
Conference Center

26. DÜNYA POSTA
KONGRESİ TÜRKİYE’DE
26TH UNIVERSAL POSTAL 
CONGRESS IN TURKEY

19

2 ÜLKE İSTANBUL’DA

192 COUNTRIES IN ISTANBUL


