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1. Background Information 
 
Özet 
Bu videoda dünyaca ünlü bir matematik profesörü olan Cahit Arf’ın hayatıyla ilgili anlattıklarını 
izleyeceksiniz. Bu konuşmada Cahit Arf, özellikle eğitim yaşantısına yoğunlaşıyor.  Ayrıca, Cahit Arf 
matematiğe nasıl ilgi duymaya başladığını anlatıyor.  
 
Summary of the video 
In this video, you will watch Cahit Arf, a world‐renowned math professor, talk about his life. In this talk, 
Cahit Arf especially focuses on his schooling experiences. In addition, Cahit Arf explains how he became 
interested in mathematics. 
 
Culture tips 
Türk toplumunda üniversite öğretim üyeleri büyük saygı görür. “Hocam” ifadesi sadece öğrenciler 
tarafından değil diğer bireyler tarafından da öğretim üyelerine hitap ederken sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 
hitap tarzı saygı ifade eder ve “öğretmenim” sözcüğüne yakın bir  anlam taşır. 
In Turkish society university professors are deeply respected. When  addressing professors, not only 
college students but also other community members often use the word “Hocam.” This style of address 
conveys respect and its meaning is similar to “my teacher.” 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2. Language Assistance 
Key words for the video passage transcribed 
Harp, PTT, katetmek, kanun, devralmak, sezgi, sağlamlık, ispat etmek, müracaat etmek, ayırt etmek, 
tutku 
 
Guided questions for the video to deepen listening comprehension: 
1. Hangi nedenler Cahit Arf’ın matematiğe ilgi duymasını sağlamıştır? 
2. Cahit Arf hangi dönemden itibaren matematik alanındaki becerilerini göstermeye başlamıştır? 
3. Cahit Arf neden eğitimine Fransa’da devam etmiştir? 
 

1. Which reasons led Cahit Arf to become interested in mathematics? 
2. Since which period has Cahit Arf demonstrated his skills in the field of mathematics? 
3. Why did Cahit Arf continue his studies in France? 

 
Grammar 
1) PRESENT PAST/IMPERFECTIVE 
This structure is used to describe a continuous activity in the past.  The suffix –yor is added to the stem 
to show continuity and the suffix –du follows to indicate the past. 

Example: “Emine dün ders çalışıyordu.” 
 For conjugation examples, see Lewis, 2000, pp. 107‐108. 
 
See Göksel and Kerslake (2005, p. 552) for a definition of imperfective. Here are some examples from 
the video introducing the life of Cahit Arf: 

a. “Biz, bizim şeylerde, okulda bize öğretilen şeyler hep yabancıların adlarıyla anılıyor. Yok Newton 
kanunu, yok Ohm kanunu... Yani hep böyle, hep şey yabancı isimler geliyor.  Bir tane yok bizden. 
Buna çok üzülü‐yor‐du‐m...” [I was getting very sad about this] 
 

b. “Adana'dayken bizim oturduğumuz  evin karşısında bulunan bir arsa gibi bir yerde açık hava 
sineması yapıldı. Fakat o zaman bu sinemalarda yazılar vardı... şeyin altında, resim altında 
konuşur sözlü değildi sinema. Fakat sinema sinemaydı ve işli‐yor‐du. ...”[Movie theaters were 
proper, and they were functioning] 
 

c. “... İstanbul'daki sinemalar da bunun Türkçe yazılarını hazırlı‐yor‐lar‐dı. ...”[and ...the movie 
theaters in İstanbul were preparing the Turkish subtitles] 
 

d. “Fakat Adana'da bunu yapamamışlardı. Bu şeyde bu...şey gine Fransızca yazılıydı. Fransızlardan 
devraldık ya, şeyi Adana'yı. Onlardan kalma filmler bunlar.  Bunları gösteri‐yor‐lar‐dı...”[They 
were showing these] 
 

e. “... ve ben ve evde şeyi kimse bi şey anlamıyordu. Fakat tesadüf  bir komşunun kızı, genç bir kızı, 
Fransız okulunda okumuş. O duyup anlayabiliyordu ve tercüme edi‐yor‐du bize...”[She could 
hear and understand, and she was translating for us.] 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2) CONJUNCTIONS 

Conjunctions are words that connect two or more units of language (e.g. phrases, subordinate 
clauses, or sentences). 

2a. EXPANSIVE  
These types of conjunctions and connectives show that further explanation on a subject would 
follow. Yani is a frequently used connective meaning “I mean” or “In other words.”  
Şöyle ki signals that further elaboration on the same topic would appear after its use. It means “[the 
situation is] as follows” (Göksel and Kerslake, 2005, pp. 524‐526). 
a. “Ben 1. Dünya Harbi'ni  yaşadım. Yani Osmanlı Dönemi’nin son günlerini yaşadım. Ondan sonra 

şeyi...1. Dünya Harbi sonunu... yani  Sevr filan hikayesini yaşadım. İstiklal Harbi'ni iyice yaşadım. 
Şöyle ki, ... İstiklal Harbi'ne görevli olarak babam katıldı...” 

b. “... okulda bize öğretilen şeyler hep yabancıların adlarıyla anılıyor. Yok Newton kanunu, yok Ohm 
kanunu. Yani hep böyle hep şey yabancı isimler geliyor.  Bir tane yok bizden.” 

c. “Bazı problemleri hiç çözemiyordum ve bunu ayırd etmeye çalışıyordum.. Yani çözümü olmayan 
benim için hangileri, olanlar hangileri bunun için kriter aramaya başladım.” 

 
2b. CAUSAL 

Çünkü 
To express the reason for something,  the conjunction Çünkü can be used to show the causal 
connection between two statements (Göksel and Kerslake, 2005, p. 527). 

Example from the interview with Cahit Arf: 
“Ben hiç bir yabancı dil öğrenmeyeceğim...Çünkü, ben büyüyünceye kadar onlar bizim dilimizi 
öğrenmek mecburiyetinde kalacaklar.” [I will not learn a foreign language because by the time I 
grow up, they will have to learn our language.] 
 
 
 

Vocabulary (Kaynak: Türk Dil Kurumu) 
 
harp (a): Savaş: ‘war’ 
  ‘Bu, resmen harp ilan olunmaksızın savaş kapısını açmak demekti’ ‐N. F. Kısakürek. 
 
katetmek (f):  Bir yeri aşarak geçmek, yol almak. ‘to traverse’ 

‘Seyahatimizin başlangıcından bu yana çok yol katettik.’  

kanun (a): 1. Yasa. 2. Geçerli olan kural.  ‘law’  
‘Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır.’ ‐A. 
Ş. Hisar. 

  
devralmak (f): Bir şeyi devir yoluyla almak, teslim almak. ‘to take over’  

‘Nöbeti devraldı.’ 
  
sezgi (a): 1. Sezme yeteneği, feraset. 2. Gerçeğin deneye veya akla vurmadan doğrudan doğruya 

kavranması. ‘intuition’ 
‘Bir sorun olduğunu hemen sezmiştim.’ 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sağlamlık (a): Sağlam olma durumu. ‘stability, firmness, durability’  
‘Sağlamlık dış görünüşle ilgili değildir’ 

sağlam (sf): 1. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz. ‘stable, firm’ 
  ‘Sağlam yapılar depremde yıkılmadı.’ 

 
 
ispat etmek (f): kanıtlamak.   ‘to prove’  

‘Kanıtlar olmadan onun suçlu olduğunu ispat etmek imkansızdı.’ 
  
müracaat etmek (f): 1) başvurmak. ‘to apply’  2) danışmak. ‘to seek advice’ 

 ‘Döndüler dolaştılar, bana müracaat ettiler.’ ‐N. F. Kısakürek. 
 
ayırt etmek (f):  Birkaç şeyi birbirinden ayıran niteliği anlamak. ‘to distinguish’ 

‘Doğru ve yanlışı ayırt edebilecek yaştasın’ 
 
tutku (a): 1. İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras: ‘passion’ 

 ‘Her yeni şiir derinlerdeki içgüdülerin, tutkuların yeni biçimlerde verilişidir.’ ‐B. Necatigil. 2. Güçlü 
istek ve eğilimin yöneldiği amaç. ‘desire towards a goal’  
‘Bir bilim adami için evrenin sırlarını anlamak bir tutkudur’ 

 
3. Transcription and Glossary 
 
Partial transcription of the video 

Ben I. Dünya Harbi'ni  yaşadım. Yani Osmanlı Dönemi’nin son günlerini yaşadım. Ondan sonra şeyi... I. 

Dünya Harbi sonunu... yani Sevr filan hikayesini yaşadım. İstiklal Harbi'ni iyice yaşadım. Şöyle ki, şey 
İstiklal Harbi'ne görevli olarak babam katıldı...şeyci PTT'ci olarak ve o katılma dolayısıyla da bizde 
Anadolu'yu kuzeyden güneye katettik esas itibariyle. Evvela Kastamonu'da, ondan sonra bir iki hafta 

kadar da Ankara'da kaldık. Ondan sonra da Adana'ya şeyin Adana'nın  kurtuluşundan hemen sonra 
Adana'ya gittik...   

...ve en sonunda da gelip İzmir'de yerleştik.  Orada hatta Adana'da şöyle bir duyguyla karşılaştım. Biz 

bizim şeylerde okulda bize öğretilen şeyler hep yabancıların adlarıyla anılıyor. Yok Newton kanunu, yok 
Ohm kanunu. Yani, hep böyle hep şey yabancı isimler geliyor.  Bir tane yok bizden. Buna çok 
üzülüyordum ... Adana'dayken bizim oturduğumuz  evin karşısında bulunan bir arsa gibi bir yerde açık 

hava sineması yapıldı. Fakat o zaman bu sinemalarda yazılar vardı şeyin altında resim altında konuşur 
sözlü değildi sinema. Fakat sinema sinemaydı ve işliyordu. Ve şey İstanbul'daki sinemalar da bunun 
Türkçe yazılarını beceriyorlardı. Fakat Adana'da bunu yapamamışlardı. Bu şeyde bu...şey gine Fransızca 

yazılıydı. Fransızlardan devraldık ya şeyi Adana'yı. Onlardan kalma filmler bunlar.  Bunları gösteriyorlardı   
ve ben ve evde şeyi kimse bi şey anlamıyordu. Fakat tesadüf  bir komşunun kızı, genç bir kızı, Fransız 
okulunda okumuş. O duyup anlayabiliyordu ve tercüme ediyordu bize. Ben de çok küçükken bir aralık bir 

Fransızca eğitim yapan İstanbul'dayken çocukken yani bebekken yani adeta eğitim yapan bir anaokuluna 
gitmiştim. Oradan biraz sezgim vardı, yani,  bilgim vardı Fransızca'ya. Bu kızı görünce annem babam bana 
şey dedi. Bak, dedi. Ne güzel konuşuyor, dedi.  Anlıyor biz de bize de yardımı oluyor.  Sen de çalışta bir an 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evvel iyice bu Fransızca'yı ilerlet.  Cevabım: Ben hiç bir yabancı dil öğrenmeyeceğim.  Neden?  Çünkü, 
ben büyüyünceye kadar onlar bizim dilimizi öğrenmek mecburiyetinde kalacaklar. Beşinci sınıfta iyi bir 

tesadüf bir öğretmenle karşılaştım. Bu adamcağız benim lojik sistemimde bir hayli sağlamlık görünce, 
“Bunun matematiğe aklı erer herhalde” demiş. Tuttu bana Euclid şeyini...ilkokullarda Euclid geometrisi 
diye bir şey öğretilmez; Yalnız tarifler yapılır. Bana Euclid geometrisindeki teoremlerin bir çoğunu ispat 

ettirdi. Bana ispat ettirdi.  Söylerdi: ondan sonra “Düşün bakalım bir hafta müsade sana. Bunun neyi 
neden olduğunu ispat et.” Ben bir çoklarını yaptım. 

... Yani şey fakat o andan itibaren ben şeyi matematik problemleri çözmekten çok hoşlandım. Bilhassa 
geometri problemleri... Liseye geçtiğimde aynı hadise devam etti. O kadar hoşlandım ki böyle adeta 

okulda yani İzmir Lisesi'nde ilk orta kısımda bir mütehassıs oldum. Sıkışan bu çeşit şeylerde geometri 
problemi sıkışan bana müracaat ederdi .. talebeydim ve akşamları da ders çalışmak yerine müracaat 
kabul ederdim ve bu ders çalışmanın yerine geçerdi bir bakıma, çünkü onlar derslerini soruyorlar bana ve 

bu şekilde şey merakı peydah oldu matematik merakı.  Fakat burada takıldığım şeyler de oldu. Bazı 
problemleri hiç çözemiyordum ve bunu ayırd etmeye çalışıyordum. Yani, çözümü olmayan benim için 
hangileri olanlar hangileri bunun için kriter aramaya başladım. Ortaokulda... Fakat böyle bir kriter 

bulamadım. Fakat buna mukabil şeyden sonra ortaokuldan sonra çeşitli başka çeşit sebeplerle babam 
beni Fransa'ya gönderdi. Çünkü, o sırada Fransız frangı çok yükmüştü ve o düşen Fransız frangı değeri 
düşmesi dolayısıyla hesap yapmış. Beni Fransa'da İzmir'den hatta daha ucuza okutacak. Şey, yol parası 

hariç.  Bunun üzerine Fransa'ya gönderildim ve şeyde Fransa'ya gittiğimde kitapçıda içinde ... teorisinin 
bir şeyi olan bir kaba bir ekspozesi olan bir kitap gördüm. O zaman anladım şeyini sebebinin ne 
olduğunu. Fakat o sebebini o söylüyordu ama bunun kriter şeklinde değildi yani bir probleme bakınca o 

problemin  şurasına şurasına bakarsın ve şuna karakter karar verirsin. Bu pratik olarak verilen şeyde 
bilgide yoktu. Bu şey.. Bu soru benim hayat problemim oldu ve tutku o andan itibaren başladı. 

 
Glossary (Kaynak: Türk Dil Kurumu) 
 
harp: war 

PTT: acronym for national post (posta  telefon telgraf).  <http://www.ptt.com.tr/> 

katetmek: to traverse 

kanun: law 

devralmak: to take over 

sezgi:  intuition 

sağlam: stable; durable 

sağlamlık: stability; durability 

ispat etmek:    to prove 

müracaat etmek: to apply 

ayırt etmek: to distinguish 

tutku: passion 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