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İLAYDA BAYAR
ARTİSTİK BUZ PATENİ
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Turkey Figure
Skating Champion,
İlayda Bayar

BAHADIR ÖZEN YILDIRIM
SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ
Bahadır Özen Yıldırım
Came in First At The Chess
Championship

LİZAN EKER YÜZMEDE
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Lizan Eker, Turkey
Swimming Champion

u
adol
a An
r
a
m
Mar
sesi
Özel eslek Li n Alanı)
M
izyo
n
Telev arafında
o
y
d
t
a
i
r
(R
ştır
ncile
öğre zırlanmı
a
h

“DOSTLUK LİGİ FUTBOL
MÜSABAKASI”NIN GALİBİ
MARMARA KOLEJİ

Marmara College, The Winner Of
“Friendship League Football Contest”
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Elif ŞİMŞEK

Elif ŞİMŞEK

Marmara Eğitim Kurumları
Genel Müdürü

Merhaba Sevgili Okurlar,
İçinde olan, uğraşan, emek veren
arkadaşlar bilirler; yazıp çizme işleri
biraz insanın kendini duyabildiği,
dinleyebildiği dingin vakitlere özlem
duyar. Benim yazımı bu kadar
geciktirmiş olma sebebim de budur;
kendimle konuşabilmeyi bekliyordum.
İlk bakışta biraz tuhaf gelebilir
kulağa ama evet ara sıra kendi
kendimle konuşurum... Aslında sık sık
konuşurum fakat bu çoğunlukla sessiz
bir sesle olur. Sessizliği bozabildiğim
vakitler de işte içsesimi kağıda,
kaleme; sözcüklere dökebildiğim
vakitler oluyor. Bir süreç bu çoğunlukla,
zaman alıyor, bazen kendinizle
kavga etmeniz sonra barışmanız,
yoğunlaşmanız ve sindirmeniz
gerekiyor ki duru bir biçimde açığa
çıkabilsin.
İnsan hayatın herhangi bir döneminde,
çeşitli şekillerde kendini ifade
edebilmeye, özellikle özgürce ifade
edebilmeye ihtiyaç duyuyor. Tabii işin
içine özgürlük girince birinci tekil adına
düşünmek yerine çoğul zamirlerle de
düşünmek gerekiyor... Nihayetinde
karşımıza içinde yaşadığımız çevreler,
gruplar, topluluklar, toplumlar çıkıyor.
“Bir arada yaşayabilmek” başlı başına
bir kavram haline geliyor. Ben, sen,
o, biz, siz, onlar diye ayrılıyor; sonra
yeniden biz, hepimiz diye tek bir bütün
haline geliyor.
Yaşama şeklimiz itibariyle içinde
bulunduğumuz “biz” in anlam ve
önemi; sanıyorum öncelikle birey
olarak, tek ve değerli olan “ben”e
verdiğimiz önemle doğru orantılı.
Kendimize ne kadar saygı duyuyorsak

çevremize de o kadar; kendimizi
ne kadar seviyorsak çevremizi de o
kadar... Ne kendimizi ayrı tutabiliyoruz
bu bütünden, ne de bu bütün bizi
dışlayabiliyor. İçinde yaşadığımız
dünya da tıpkı evren gibi bu küçük
kuralla işliyor. Herhangi birimizin
küçücük bir sıkıntısı bambaşka
bir yerde hiç tanımadığımız birinin
derdi haline gelebiliyor. Aynı şekilde
bir dostumuzun mutluluğu, bizim
kendi mutluluğumuza dönüşebiliyor.
Bu bütünün idraki ile yaşadığımız
takdirde; içinde bulunduğumuz –belki
de insanlığa özgü- sorunların bir
çoğuna çözüm bulabilmemiz mümkün
olabilir. Yeter ki farkında olalım.
Kendimizi, dünyayı, hayatı olduğu
gibi kabul edebilmek, sevebilmek,
saygı gösterebilmek öncelikle o
kendine özgü hallerinin ne kadar güzel
olduğunu farkedebilmekten geçiyor.
Bir an durup pencereden dışarıya
bakmaktan ve içimize çekebildiğimiz
o güzel nefesin tadına varabilmekten
geçiyor.
Sevgili Okurlar,
Avaz Gençlik Dergisi işte tam da böyle
bir içtenliğin, samimiyetin ürünü.
Öğrencilerimizin üslubu, yaşam tarzları
derginin ruhuna işlemiş ve dergiyi
özgün bir örnek haline getirmiş.
Bu anlamlı ve hoş projeyi hayata
geçiren, emek veren tüm çalışma
arkadaşlarıma ve öğrencilerimize
özellikle kendileri olmaya cesaret
edebildikleri için teşekkür ediyorum.
Okuduğunuz her sayfanın tıpkı
aldığınız her nefes gibi tadını
çıkartmanızı diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla.
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Dear Our Readers,
The people who write need some
peaceful hours to listen and hear
themselves. This is the reason why
I have postponed writing; I was
waiting to hear my inner voice. At
first, it may sound weird, but this
is the truth: sometimes listen to
myself and talk to myself… Actually
I talk to myself frequently but this is
a chat with small voice. When I am
ready to speak aloud, I start writing.
This is a process, it takes time,
sometimes you fight with yourself,
then calm down and start thinking
to produce a clear product.
People need to express themselves
freely. When it comes to freedom,
one should not only think about
himself but about the others...
There is an environment in which we
live, there are groups, communities
and societies which we belong to.
“Living together” is a concept on its
own. The life is seperated as me,
you, he/she, we and they; but then
they come together to form a single
whole.

Any small problem of us can be a
trouble for another person that we
don’t know. Likewise, happiness
of one of our friends can be our
happiness. If we understand the
system of the whole, we can create
solutions for the problems. The key
term is “awareness”. We need to
realize the beauty of the world and
life in order to develop self-respect
and self love. We should just stay
calm for a moment and feel the
beauty of the fresh air coming
inside, when we open the window.
Dear readers,
Avaz Magazine is the product of
such sincerity. The tone and life
styles of our students are reflected
in the magazine and create an
original product. I would like to thank
my colleagues and our students
who have the brass to reflect on
themselves. I wish every page will
make you feel like breathing.
With love and respect.

I believe that the importance
and meaning of “being together”
is parallel to the importance of
concept of the “self”. We respect
the environment as much as we
respect to ourselves; we love our
environment as much as we love
ourselves… We cannot detach
ourselves from this whole and this
whole cannot exclude us in the
cold. Our world and the universe are
directed with these simple rules.
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DoğA TEKnECİ
AvRuPA GEnÇlİK PARlAMEnToSu’nDA
Doğa Tekneci aT european YouTH parlIamenT

Ö

zel marmara koleji avrupa Gençlik parlamentosu
kulübü ulusal ve uluslararası başarılarını gelenekselleştiriyor.

Avrupa Gençlik Parlamentosu
ulusal seçimlerine katılan, 130 kişiyi
eleyerek NATO Merkez Karargahı, AB
Komisyonu, AB Bakanlar Konseyi gibi
çeşitli kuruluşların merkezlerini içinde
barındırdığı için Avrupa’nın da başkenti sayılan Brüksel’e gitmeye hak
kazanan öğrencimiz Doğa Tekneci,
okulunu ve ülkesini başarıyla temsil
etmiştir.
24-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Türkiye’den 8 farklı okuldan
8 farklı kişiyle birlikte Brüksel’e giderek Uluslararası 21. Avrupa Gençlik
Parlamentosu’nda Türkiye Delegasyonu olarak yer alan 11.sınıf öğrencisi Doğa Tekneci; “Yaşadığı bu özel
deneyimin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduğunu, dünya
sorunlarına gençlerin yaklaşımlarının
oldukça önemli katkılar sağladığını ve
çözümsel nitelik taşıdığını” vurguladı.
EYP Kulübü danışmanları Tarih dersi öğretmeni Zülal
Eroğlu ve İngilizce öğretmeni Sitem Sipahi, uluslararası delegasyonlara katılan Türkiye’nin köklü okulları arasında yer
almanın verdiği mutluluğu paylaşarak, geleceğin mimar taşları olan gençlerimizin siyasi, sosyal, ekonomik her türlü sorunsala dikkatle ve özenle eğilmelerinin geleceğimizle ilgili
umutlarımızı arttırdığını dile getirdi.

marmara private college european Youth parliament club
traditionalizes its national and
international successes.
Our student Doğa Tekneci attending the national elections of the European Youth Parliament, eliminating
130 persons and being entitled to go
to Brussel which is regarded as the
capital of Europe since it includes
the institutions including NATO
Headquarter, EU Commission and
Council of the EU successfully represented her homeland and school.
Doğa Tekneci participating to the
International 21st European Youth
Parliament as the Delegation of
Turkey by going Brussel with eight
different students from eight different school in Turkey between 24-27
February 2015 emphasized that she
was highly proud of being part of the
special experience, the approaches
of the youngsters to the world issues
make significant contributions and
the approaches are highly analytical.
Sharing the happiness of becoming the part of the
most rooted schools in Turkey participating to international delegations, the counsellors at the EYP Club Zülal Eroğlu,
History teacher and Sitem Sipahi, English teacher state the
fact that the youngsters who are the cornerstones of the
future concern themselves meticulously with the political,
social and economic problems increases our hopes for the
future.
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ÖZEl MARMARA KolEjİ ÖğREnCİlERİ
DuBAI HARwARD MoDEl ConGRESS’E KATIlDIlAR
He sTuDenTs of marmara prIvaTe collaGe aTTenDeD
DubaI HarvarD moDel conGress
The students of Marmara Private College attended
Harvard Model Congress (hmcdDubai), held for the third
time in cooperation with Harvard University and Dubai
American University between 22-24 January as the
delegates. In the conference, the simulation of United
Nations meetings, the issues including ‘There relations
between America and Pakistan’, ‘Attitudes towards the
migrants due to the terrorist attacks in America and
around the world and the status of the foreign students
in the country were discussed.

Ö

zel Marmara Koleji öğrencileri 22-24 Ocak tarihleri
arasında Harvard Üniversitesi ve Dubai Amerikan
Üniversitesi işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen
Harvard Model Congress’e (hmcDubai) delege olarak katıldılar. Birleşmiş Milletler toplantılarının bir simülasyonu
olarak gerçekleştirilen konferansta bu yıl Amerika Pakistan İlişkileri, Amerika’daki ve dünyadaki terör saldırılarından dolayı göçmenlere bakış açısı ve yabancı öğrencilerin
ülkedeki durumunun tartışıldığı konferansta hararetli tartışmalar yaşandı.

ÖZEl MARMARA KolEjİ ÖğREnCİlERİ SElAnİK MoDEl
BİRlEŞMİŞ MİllETlER KonFERAnSI’nA KATIlDI
THe sTuDenTs of marmara prIvaTe colleGe aTTenDeD
THe moDel unITeD naTIons (mun) conference, THessalonIkI

Ö

zel Aristotelio College’in düzenlediği 13. Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı’na Özel Marmara
Koleji öğrencileri bu yıl da katıldılar. Yunanistan’ın
Selanik şehrinde gerçekleşen etkinliğe farklı ülkelerden
toplam 54 okul katıldı. Özel Marmara Eğitim Kurumları’nı,
danışman öğretmenler Ebru Pehlivan ve Selcan Çelik,
11 IB sınıfı öğrencileri Arda Baran, Berke Karaağaç, Kaan
Ünal, Fen Lisesi 11 A sınıfı öğrencisi Melike Asena Yıldırım
ve 9A sınıfı öğrencileri Efe Egemen Gür ve Emir Demirhan
temsil etmiştir.

The students of Marmara Private College attended
the 13th Model United Nation (MUN) Conference
organized by Private Aristotelio College. 54 schools in
total from different countries attended the event held
in Thessaloniki, Greece. Marmara Private Education
Institutions were represented by Ebru Pehlivan and
Selcan Çelik, the counseling teachers and Arda Baran,
Berke Karaağaç and Kaan Ünal, the students from 11
IB, Melike Asena Yıldırım, the student from Science High
School 11 A and Efe Egemen Gür and Emir Demirhan, the
students in 9 A class.
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ÖZEl MARMARA KolEjİ
DESTInATIon IMAGInATIon
MARMARA PRIVATE COLLEGE DESTINATION IMAGINATION
Didem Erben, Cansu İpek, Erkan Karaman, Melissa
Candan, Bora Urçar, Ceren Erdoğdu and Murathan Bayrak,
the students of Marmara Private College 10 A Class took
part in the elimination of Destination Imagination İstanbul
in 28 February – 1 March 2015 under the guidance of
Aslı Didem Demircan, the Biology teacher. Our team won
the third award in İstanbul eliminations of CHALLENGE
C: FINE ARTS task which was one of seven open ended
tasks which ensures that the students carry out work in
improvisation, theater skills, writing, project management,
innovativeness, team work and community service practices
besides science, technology, engineering and mathematics
practices. We congratulate our students and wish them
continued success.

Ö

zel Marmara Koleji öğrencilerinden 10 A sınıfından Didem Erben, Cansu İpek, Erkan Karaman, Melissa Candan, Bora Urçar, Ceren Erdoğdu ve Murathan Bayrak,
Biyoloji öğretmeni Aslı Didem Demircan’ın rehberliğinde 28
Şubat -1 Mart 2015 tarihlerinde Destination Imagination İstanbul elemelerine katılmıştır. Takımımız, gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik uygulamalarının yanı sıra
doğaçlama, tiyatro becerileri, yazı, proje yönetimi, yenilikçilik,
takım çalışması ve topluma hizmet alanlarında çalışmalar
yapmasını sağlayan yedi ucu açık görevden biri olan CHALLENGE C: FINE ARTS görevinde İstanbul elemelerinde 3.lük
ödülü kazanmıştır. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.
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Röportaj/Interviewer: İrem Cebir

BoDRuM ÖZEl MARMARA KolEjİ uluSlARARARASI
BAKAloRYA PRoGRAMI uYGuluYoR
BODRUM MARMARA PRIVATE COLLEGE
APPLIES INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAMME

u

luslararası Bakalorya Programı Diploması vermeye
hak kazanan ve İzmir dışında Ege Bölgesi’nin tek
okulu olan Bodrum Özel Marmara Koleji IBDP Koordinatörü Beniz Halıcı ile IB Diploma Programı’nın avantajlarını konuştuk.

We talked about the advantages of IB Diploma Programme with Beniz Halıcı, the IBDP Coordinator of Bodrum Marmara Private College which is the only school in
Aegean Region to be entitled to provide Diploma of International Baccalaureate Programme except from İzmir.

İrem Cebir: Merhaba… Bodrum Özel Marmara Bodrum
Koleji IB programına başvuru ne zaman yapıldı? Bu başvuru hangi kurum ve kuruluşlar tarafından ve ne zaman
onaylandı?

İrem Cebir: Hello…when was it applied for Bodrum Marmara Private College IB programme? when and by which
institutions and organizations the application was approved?

Beniz Halıcı: Özel Marmara Bodrum Koleji olarak IB programına ilk başvuru Eylül 2013 tarihinde yapıldı ve aday okul
statüsü aldık. Böylece IB okulu olmak için çalışmalarımıza
başladık. Çok yoğun bir çalışma döneminden sonra 2-3 Mart
tarihlerinde yetkilendirme denetimi için yurt dışından bir ekip
geldi ve okulumuzu, yapılan hazırlıkları ve çalışmaları değerlendirdiler. 12 Mart 2015 tarihinde IB Genel Merkezi tarafından yetkilendirmemizi aldık ve IB dünya okulu olduk.

Beniz Halıcı:The first application for IB programme as Marmara Bodrum Private College was made in September 2013
and we were granted with the status of candidate school.
Therefore we initiated our works to become IB school. After
an intensive and busy working period a visitation team came
abroad for the accreditation audit in 2-3 March; they assessed our school, the preparations and works. In 12 March
2015 we were accredited by the IB General Center and become IB world school.

İrem Cebir: IB Programı dünyada ve ülkemizde kaç okulda uygulanıyor? Bodrum’da bu programı uygulayan başka okul var mı?

İrem Cebir: How many schools across the world and our
school do apply IB Programme? Is there another school
applying the programme in Bodrum?
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Beniz Halıcı: Bu program dünyada 147 ülkede
3700’den fazla okulda uygulanıyor. Türkiye’de ise çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere
30’dan fazla okulda uygulanıyor. İzmir dışında tüm Ege Bölgesi’nde IB programı uygulayan tek okul Bodrum Marmara
Koleji olacak.
İrem Cebir: IB uluslararası
eğitimi nasıl tanımlıyor?
Beniz Halıcı: IB Uluslararası
Eğitimi “Kendi dilini ve kültürünü kaybetmeden farklı dil ve
kültürleri öğrenen, kendi ulusal kimliğinden gurur duyan
ama farklı kültür ve görüşlere
de saygı gösteren, evrensel
insani değerlere sahip, prensipli, araştıran-sorgulayan dürüst, ilkeli ve yaratıcı bireyler yetiştirmek.” olarak tanımlar.
İrem Cebir: IB’nin özelliği nedir?
Beniz Halıcı: IB’nin özelliği yüksek kalitede eğitim sunmasıdır. Bu yüksek kalitedeki eğitim dünyadaki her IB okulunda
standarttır. Yani burada IB diploması alan bir öğrenci ile dünyanın başka herhangi bir ülkesinde IB diploması alan öğrenci
arasında fark yoktur ve IB diploması uluslararası bir diploma
olduğu için dünyanın her yerinde geçerlidir. IB Diploma Programını başarıyla bitiren her öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı diplomasının yanında IB diplomasını da almaya hak kazanır.
İrem Cebir: IB Diplomasının avantajları nelerdir?
Beniz Halıcı: Maltepe Üniversitesi, okulumuzdan mezun IB
öğrencilerine yüzde 100, diğer okullardan mezun IB öğrencilerine de yüzde 50 burs imkânı tanımaktadır. Ayrıca pek çok
vakıf üniversitesi de IB mezunlarına diploma puanlarına göre
çeşitli oranlarda burslar vermektedir. IB diploması alan bir öğrenci, yurt dışındaki üniversitelere kabul edilme aşamasında
pek çok avantaja sahiptir. Ayrıca yurt dışındaki kimi üniversiteler de IB mezunlarına çeşitli oranlarda burslar vermektedir.
IB diploması uluslararası bir diploma olduğu için, yurt dışında
yükseköğrenimini görmek isteyen öğrenciler denklik problemi yaşamazlar. Yabancı dillerini belgelemiş oldukları için kimi
üniversitelerde hazırlık atlama sınavından ya da TOEFL, IELTS
gibi İngilizce yeterlilik sınavlarından muaf tutulabilirler. Hatta
ileri seviyede aldıkları bazı derslerden üniversitede muaf tutulmaları bile mümkündür.
İrem Cebir: IB Diploması alarak mezun olmak öğrenciye
ne katar?
Beniz Halıcı: IB diploma programı öğrencilere verilen bilgiyi
olduğu gibi almayı değil sorgulamayı öğretir. Yani ezberden
uzak, verilen bilgiyi sorgulayan, araştıran, niçin öğrendiğini ve
bu bilgiyi nerede kullanabileceğini bilen bireyler yetiştirir. Ayrıca IB öğrencileri genişletilmiş tez yazmakla sorumludur. Bu
da öğrencilere üniversite hayatlarında bitirme tezi yazacakları zaman büyük kolaylık sağlamaktadır. Çünkü yükseköğrenim hayatlarına tez yazmayı biliyor olarak başlarlar. IB öğrencilerinin her biri sosyal birer bireydir. Çünkü IB bünyesinde

Beniz Halıcı:The programme
is applied in more than 3700
schools in 147 countries
across the world. In Turkey
it is applied in more than 30
schools most of which locate
in İstanbul. Bordrum Marmara College is the only school
having IB Programme in the
Aegean Region except from
İzmir.
İrem Cebir: How does IB
describe the international
education?
Beniz Halıcı: IB describes
the International Education
as follows; “To raise individuals who learn different languages and cultures without
ignoring their own languages and cultures, who are proud of their national identities
however respecting other cultures and opinions, who have
universal humanistic values, who research, interrogate, and
who are honest, principled and creative.”
İrem Cebir: what is the specialty of IB?
Beniz Halıcı: IB provides high quality of education. The education with high quality is the standard in every IB school
across the world. In other words there is no difference between the students having IB Diploma in Turkey and the students having IB Diploma anywhere in the world. Moreover IB
is valid anywhere across the world since it is an international
diploma. Every student achieving to complete IB Diploma
Programme successfully is entitled to have IB Diploma besides the Diploma of Ministry of National Education.
İrem Cebir: what are the advantages of IB Diploma?
Beniz Halıcı: Maltepe University provides the opportunity of
100% scholarship for the IB students who graduate from
our school and of 50% scholarship for the IB students
graduating from other schools. Besides many foundation
universities grant the IB students with various scholarship
in accordance with their diploma points. A student with IB
diploma has many advantages during the approval period
of the universities abroad. Moreover the student with IB
Diploma has chance to have scholarship in some universities
abroad. The students who want to have higher education
abroad do not have equivalence problems in terms of lessons since IB diploma is an international diploma. They also
might be exempted from prep class exams in some universities or English Proficiency Exams including TOEFL and IELTS
since they have the certification of foreign language. Even
it is possible for them to be exempted from some classes
which they took in advanced level in the university.
İrem Cebir: what are the benefits of graduating with IB
Diploma?
Beniz Halıcı : IB diploma programme teaches the student
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bulunan “yaratıcılık-aktivite-hizmet” dersi dediğimiz derslerde öğrenciler yaratıcılıklarını geliştirir, sanat ve sporla ilgilenir
ve toplum hizmetine katılırlar.

not to acquire the information provided as it is but to question. In other words it is far from rote-learning; it raises the
individuals questioning, searching and knowing why they
are learning and where they use the information they learn.
Moreover, IB students are required to write an extended essay, which will help the students as they will write a thesis
during university. Because they start the higher education
life with the knowledge of how to write a thesis. Each of IB
students is social individual, because the students develop
their creativeness, deal with the sports and participate to
social services in the courses called ‘creativity-activity-service’ within the scope of IB.

İrem Cebir: IB Diploması almak velilere maddi anlamda
nasıl bir yük getirir?

İrem Cebir: what is the pecuniary obligation for IB Diploma for the parents?

Beniz Halıcı: IB Diploması veren okullar genelde IB eğitimi alacak öğrencilere farklı bir fiyat uygulaması yaparlar. IB
eğitimi alacak öğrencilerin okul ücretleri diğer öğrencilerden
daha yüksektir. Biz okulumuzda böyle bir uygulamaya gitmiyoruz. IB diploması almak isteyen öğrencilerimiz de diğer
öğrencilerle aynı şekilde ücretlendirilecekler. Ayrıca 18 Nisan
2015 tarihinde okulumuzda düzenlediğimiz bursluluk sınavına katılan öğrenciler bu sınavda başarılı oldukları takdirde IB
eğitimlerini burslu olarak da yapabilme imkânına sahip olabilmektedir.

Beniz Halıcı: The schools granting IB Diploma applies different fees for the students who will receive IB education.
The school fees for IB students are higher than the fees of
other students. However we do not apply this in our school.
The students who want to have IB Diploma shall be charged
the same with the other students. Moreover, in the case
that the students attending the scholarship exam held in
our school in 18 April 2015 achieve in the exam they will be
entitled to have scholarship for IB education.

İrem Cebir: verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim.

İrem Cebir: Thank you for the information you give.

YABAnCI Dİl ÖğRETMEnlERİMİZ ATİnA’DAn DÖnDÜ
OUR FOREIGN LANGUAGE TEACHERS HAVE BEEN BACK FROM ATHENS

23

Şubat - 27 Şubat
2015 tarihleri arasında
ARMABEY
Projesi kapsamında Kuzey Atina’daki Ellionakkliki Agogi Paidagogiki Protoporia okullarıyla
Marmara Koleji olarak öğretmen
değişimini gerçekleştirdik.

Bu program dahilinde Atina’ya
giden Fransızca öğretmenimiz
Şirin Birkan ve İngilizce öğretmenimiz Pınar Çırpanlı Atina’da-

We as Marmara Collage
carried out the teachers
exchange programme with
Ellionakkliki Agogi Paidagogiki Protoporia Schools
in Northern Athens within
the scope of ARMABEY
Project between 23-27
February 2015.
Our teachers Şirin Birkan
(Freanch Teacher) and Pınar Çırpanlı (English Teach-

ki kardeş okulumuzda eğitim ve öğretimi inceleme fırsatını
yakaladılar. Aynı şekilde okulumuzda bir hafta geçiren Yunanlı öğretmenler, Anastasia Mathioudi ve Despoina Andrikopoulou da öğrencilerimizle kendi kültürlerini yansıtıcı çalışmalarda bulundular.

er) who went to Athens within the scope of this programme
had chance to observe and analyze education and training
process and procedures in our sister school. Likewise, Anastasia Mathioudiand Despoina Andrikopoulou, the Greek
teachers having spent a week in our school carried out Project reflecting their cultures with our students.

Pınar Çırpanlı ve Şirin Birkan, Atina’daki kültürel zenginlikleri
ve Yunanlıların yaşam tarzlarını deneyimleyerek; “Kendi ülkemizi, kültürümüzü ve okulumuz tanıtma fırsatını bulduklarını”
ifade ettiler.

Experiencing the cultural richness in Athens and the life style
of Greek people Pınar Çırpanlı and Şirin Birkan state that ‘We
have had chance to introduce and present our country, culture and school’.

10 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 13 / HAZİRAN 2015

ÖZEl MARMARA KolEjİ’nİn ATİnA’DAKİ
MÜTHİŞ FİnAl PERFoRMAnSI
THE PERFECT FINAL PERFORMANCE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE

The final show of the Armabey Project which has established
friendship between Turkey and Greece since 2014 was held
in Athens. Aristoteles College from Thessaloniki, Marmara College from Bodrum, Beykent College, from Edirne and
Darüşşafaka High School, Beykent College and Marmara
College from İstanbul come together for the final show and
were hosted by Paidagogiki Protoporia School. The students
who worked on ‘The Historical Monuments of Greece’ in
cooperation from two sides of Aegean by means of social
networks and correspondences had chance to present their
works to each other and the other school from various parts
of Greece. The Marmarians at Marmara Private College
presented the history of Armabey Project. The students
at Prep A and B fascinated the audiences with waltz show.

2

014 yılından
beri
Türkiye
ile Yunanistan
arasında derin dostluklar
oluşmasını
sağlayan Armabey
Projesi’nin finali Atina’da gerçekleştirildi. Final gösterisi için
Selanik’ten Aristoteles Koleji, Bodrum’dan Marmara Koleji , Edirne’den Beykent
Koleji ve İstanbul’dan Darüşşafaka Lisesi, Beykent Koleji ve
Marmara Koleji bir araya geldiler ve onlara Paidagogiki Protoporia Okulu ev sahipliği yaptı.
Bu sene ‘Yunanistan’ın Tarihi Eserleri’ konusunu Ege’nin iki yakasından sosyal ağlar ve yazışmalar şeklinde birlikte çalışan
öğrenciler, çalışmalarını birbirlerine ve Yunanistan’ın çeşitli
yerlerinden gelen okullara sunma imkanı buldular. Özel Marmara Koleji sunumunda Armabey Projesi’nin tarihçesini anlattı. Hz A ve Hz B sınıfından öğrenciler vals gösterileri ile izleyicileri etkilediler. Sunumlarının finalinde öğrencilerimiz, tüm
katılımcıları sahneye dans etmeye çağırdığında sahnedeki
görüntü muhteşemdi. Türk ve Yunan gençlerinin “ Marmara”
nidalarıyla yaptıkları dans kurulan dostlukların bir göstergesi
gibiydi.
Projeye katılan tüm okulların birlikte yedikleri öğle yemeğinden sonra yapılan şehir turunda Atina’nın tarihi güzellikleri
gezilirken Türk ve Yunan öğrenciler sene boyunca yaptıkları
birikimleri paylaştılar. Öğrenciler final gösterisi sonrasında
yollarına devam ederek Selanik’te Atamızın doğduğu evi ziyaret ederek ona sevgi ve saygılarını sunma fırsatını edindiler.

At the end of
the presentation our students invited all
the participants
to the stage to
dance, which
was an awesome scene. The dance accompanied by the
“Marmara’’ cries of the Turkish and Greek youngsters is the
evidence of the friendship established.
After the lunch together with the all participants of the project, the historical monuments of Athens were visited within the scope of city tour; and Turkish and Greek students
shared their knowledge they acquired during the year. After
the final show the students had chance to visit the house
of Atatürk in Thessaloniki and they submitted their respect
and love towards him.
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KÖln’DEn MİSAFİRlERİMİZİ AğIRlADIK
WE HOSTED OUR GUESTS FROM KÖLN

Ö

zel Marmara Koleji,
15 yıldır süregelen
öğrenci değişim programı çerçevesinde Köln IGP
okulundan gelen on öğrenci
ve iki öğretmeni 17-24 Nisan tarihleri arasında ağırladı.
Türk öğrencilerin ailelerinde
kalan Alman öğrenciler, İstanbul’da kaldıkları bir hafta
süresince hem İstanbul’un
tarihi yerlerini gezme hem de
Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular. Ayrıca “‘İçme Suyu” ‘konulu proje çalışmasını da yürüten Türk ve Alman öğrenciler, bir arada çalışmanın keyfini yaşadılar. Öğrenci değişim programı çerçevesinde
24 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında da Özel Marmara
Koleji öğrencileri iadeyi ziyarette bulunarak Alman kültürünü
tanıma ve proje çalışmasını tamamlama fırsatını elde edecekler.

Marmara Private College
hosted ten students and
two teachers from Köln IGP
School between 17 and
27 April within the scope
of the student exchange
programme carried out 15
years. The German students
staying with the families
of Turkish students had
opportunity to visit the
historical places in İstanbul
and know the Turkish culture
closely during a week they spent here. Moreover Turkish
and German students who carried out the project named
“Potable Water” enjoyed working in cooperation. Within
the scope of student exchange programme the students
from Marmara Private College will have chance to know the
German culture and complete the project work by means of
a return visit to between 24 June and 1 July.

MARMARIAn TRAnSlAToRS

m

armarian Translators adı altında Marmara Koleji
11. sınıf yabancı dil öğrencileri, İngilizce dilinin günümüzdeki önemini vurgulamak amacıyla 31 Mart
2015 Salı günü Vedat Günyol Kitaplığı’nda bir çeviri yarışması düzenlediler. Yabancı Dil sınıfı öğrencileri, Marmara Koleji
8. Sınıf, Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar ve Fen Lisesi olarak 5 ayrı
grupta 77 öğrenciye seviyelerine uygun metinler hazırladılar.
Geleneksel Marmarian Translators yarışmasının birincileri Marmara Koleji 11 Yabancı Dil Sınıfı öğrencileri tarafından
belirlendi. Metinleri tercüme ederken hem eğlenip hem de
muhakeme becerilerine katkıda bulunarak unutulmaz bir
tecrübe yaşayan yarışmacılardan; 8. sınıflardan Ezgi Özel, Hazırlık sınıflarından Sevilay Şahin, 9. sınıflardan Elif Lara Süre,
10. sınıflardan Ayla Şentürk ve Fen Lisesi’nden Çiçek Yavuz
yarışmayı birinci olarak tamamladılar.

The Marmarians at 11 Foreign Language Class held a translation competition named “Marmarian Translators” at Vedat
Günyol library in 31 March 2015 in order to emphasize the
importance of English. They prepared the texts for 70 students including 5 different groups consisting of Marmara
Collage 8th grades, Prep Classes, 9th and 10th class and Science High School in accordance with their levels. The winners of the traditional “Marmarian Translators” competition
were determined after the intense effort by the student of
Marmara College 11 Foreign Language Class.
Among the students who had enjoyable time while they
were translating and unforgettable experience by developing their discernment skills Ezgi Özel, at 8th Grade, Sevilay
Şahin, at Prep Classes, Elif Lara Süre, at of 9th Grade, Ayla
Şentürk, at 10th Grade, Çiçek Yavuz, at Science High School
came in first in the competition.
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oKullAR DEnEY YAPIP YARIŞARAK EğlEnDİlER
STUDENTS HAD ENJOYABLE TIME BY ExPERIMENTING AND COMPETING

Marmara Private College 2nd MikroLab Experiment Contest
was organized in 25th March 2015 with the motto of ‘Design
and Practice Experiment’ among the secondary school students in order to provide the students with the opportunity
of applying scientific skills and evaluating the various approaches they can use for creativity.

Ö

zel Marmara Koleji II. “MikroLab Deney Yarışması”, ortaokullar arasında, öğrencilerin bilimsel becerilerini
uygulayabilmelerine ve yaratıcılıkta kullanabilecekleri
çeşitli yaklaşımları değerlendirebilmelerine olanak sağlamak
amacıyla “Deney Tasarla ve Uygula” sloganıyla 25 Mart 2015
tarihinde yapılmıştır.

The contest is and empirical contest which measures the
information use skills of the students. 22 schools participated to the contest across İstanbul. The participating schools competed as 46 teams in total. İELEV Private Secondary
School was awarded for the best group branch, Private İstanbul Secondary School was awarded for the best reporting branch, Öğretmen Selma Akay Secondary School was
awarded the encouragement award. The top three of the
contest is as follows:

Bu yarışma, öğrencilerin sahip oldukları bilgiyi kullanma kabiliyetini ölçen deneysel bir yarışmadır. Yarımaya İstanbul il genelinden 22 okul katılmıştır. Katılan okullar toplam 46 takım
halinde yarışmışlardır. En iyi grup dalında İELEV Özel Ortaokulu, en iyi rapor yazımı dalında Özel İstanbul Ortaokulu, teşvik ödülü dalında ise Öğretmen Selma Akay Ortaokulu ödül
almaya hak kazanmışlardır. Yarışmamızın ilk üç derecesi
ise şöyledir:
Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu birinci, Özel Derya Öncü Ortaokulu ikinci, İTÜ Dr. Natuk Birkan Ortaokulu öğrencileri ise üçüncü sırada yarışmayı başarıyla tamamlamışlardır.

Milli Eğitim Vakfi Secondary School Came In First, Derya Öncü
Private Secondary School came in second and İTÜ Dr.Natuk
Birkan Secondary School came in third.

Geleceğin bilim insanları olma yolunda bu güzel güne katılan
tüm okulların, öğrenci ve öğretmenlerini kutluyor, yarışmaya
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

We sincerely congratulate and thank all the students and teachers participating to the special event as the scientists of
the future for their precious contributions.
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BEST BuDDIES
SoSYAl SoRuMluluK PRoGRAMI
BEST BUDDIES SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMME
Best Buddies social responsibility Project is a programme
that establishes friendship between individuals with intellectual and developmental disabilities and volunteers. The
organization has been carrying out its activities in 53 countries with more than 800.000 volunteers for 25 years.

D

ünyada 53 ülkede ve 800 binin üzerinde gönüllü ile 25
yıldır faaliyetlerini sürdüren Best Buddies sosyal sorumluluk projesi, zihinsel ve gelişim engelli bireylerle,
gönüllüleri arkadaş yapan bir programdır.
Kasım 2013’te Düşler Akademisi işbirliği ile başlayan bu sosyal sorumluluk projesi, Kasım 2014’te Best Buddies Turkey
program başvurusu ile devam etmiştir. Özel Marmara Koleji ve Özel Marmara Fen Lisesi öğrencileri 2014 yılının Kasım
ayında, Best Buddıes Turkey İstanbul merkez ofisinden farklı
tarihlerde koordinasyon ekibinden proje sunumu, liderlik ve
engelliye doğru yaklaşım eğitimlerini aldı. Öğrenciler 8 Nisan
Çarşamba günü Marmara Eğitim Kurumları Hasan Ali Yücel
Konferans Salonu’nda saat 15.00’te düzenlenen etkinlikle
engelli arkadaşları ile eşleştirilerek arkadaşlık programına
başladılar.

The social responsibility project initiated with the cooperation with DüşlerAkademisi in November 2013 continued with
the application for Best Buddies Turkey in November 2014.
The students at Marmara Private College and Marmara Private Science High School were trained on project presentation, leadership and correct approach to people with disabil-

Best Buddies Turkey, Proje Koordinatörü Selim Eraydın ve
Düşler Akademisi Genel Koordinatörü Pınar Özkaptan’ın da
eşleştirmede yer aldığı törende heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşayan öğrenciler ve buddy’ler tören sonunda, okulun
sunduğu ikramlar eşliğinde sohbet edip birbirlerini tanıma ve
kaynaşma olanağı buldular.
ities at the headquarter of Best Buddies Turkey İstanbul on
separate days in November 2014. The students started the
friendship programme by being matched with their friends
with disabilities in the event held on Wednesday, 8th April at
Hasan Ali Yücel Conference Hall at 15.00.
The students and the buddies having exciting and enjoyable
moments during the ceremony which was also attended by
Selim Eraydın, the coordinator of Best Buddies Turkey and
Pınar Özkaptan, the General Coordinator of DüşlerAkademisi had opportunity to know each other and make friendship
by having conversation with the offerings provided by the
school at the end of the ceremony.
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HAYAlİMİ PAYlAŞ PRojESİYlE
7 ÇoCuK 7 DİlEK 7 MuTluluK
7 CHILDREN 7 WISHES 7 HAPPINESS WITH SHARE MY DREAM PROJECT
Marmara Education Institutions realized the dream of another child through “Share My Dream” project. Turan went
back to Trabzon happily with his computer.
The biggest dream of Turan who warms the cockles of heart
with his sincere smile was to have a computer. Ten-yearold Turan Berber struggling against leukemia achieved his
dream on Monday, January 19, the wish day organized by
the students of Marmara Private Anatolian Vocational High
School 12 A.

Marmara Eğitim Kurumları “Hayalimi Paylaş” projesiyle
iki çocuğun daha hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Turan,
Trabzon’a bilgisayarıyla “mutlu” gitti.

Y

üzündeki sıcacık gülümsemesiyle içinizi ısıtan Turan’ın
en büyük hayali bir bilgisayarının olmasıydı. Henüz 10
yaşında olan ve lösemi hastalığıyla boğuşan Turan
Berber, 19 Ocak Pazartesi günü Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 12 A sınıfı öğrencilerinin düzenledikleri dilek gününde bu hayaline kavuştu.

The voluntary students Melisa Demir, Aslıhan Zandar, Büşra
Genç, İdil Büyükcangaz, İlayda Gençyılmaz and Mert Osman
Sürmen pursuing their dreams with the motto ‘You can add
a day in a life but add a life in a day’ in the project they have
carried out successfully for five years in cooperation with
‘Make a Wish’ Society made the day of Turan, the 4th grader
by means of the fund obtained from hosting the Vine Phenomena in the school.

Tam beş yıldır Bir Dilek Tut Derneği ile ortaklaşa olarak başarıyla yürüttükleri projede, “Yaşama gün ekleyemezsiniz
ama güne yaşam ekleyebilirsiniz” diyerek hayallerin peşinde
koşan Melisa Demir, Aslıhan Zandar, Büşra Genç, İdil Büyükcangaz, İlayda Gençyılmaz ve Mert Osman Sürmen adlı gönüllü öğrenciler, Vine Fenomenleri’ni ağırlayarak oluşturdukları fonla ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Turan’a muhteşem
bir gün yaşattı. Kardeşi gibi hasta çocukları iyileştirmek için
hemşirelik okuyan ablasının yanına Trabzon’a taşınmalarına
bir gün kala gerçekleşen dilek gününde her an yeni bir sürpriz
yaşamak Turan’ı çok mutlu etti.

In the wish day, before they moved to Trabzon where his sister studies nursing in order to help the children with disease
like her brother Turan was very happy to encounter with surprises.

Turan’ı almak için sabah erkenden yola koyulan öğrencilerin
ilk durağı, Turan’ın Esenler’deki eviydi. Ona hediyelerini verdikten sonra yola çıkan grubun ikinci durağı Acıbadem’deki
Akasya Alışveriş Merkezi içinde bulunan Kidzania oldu. Orada birçok mesleği yapan ve kazandığı paraları harcarken çok
mutlu olup eğlenen Turan, en çok ajan olma ile tırmanma duvarını sevdi. Hem Trabzonlu hem de sıkı bir Trabzonspor hayranı olan Turan’a sürprizler bitmemişti. Ataşehir Trabzonlular
Derneği’nde Dernek Başkanı Namık Sürmen, Trabzonspor
yöneticilerinden Erol Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Turan’a, imzalı bir forma ile
Trabzon’da oynanacak ilk Trabzonspor maçına götürülme ve
oyuncularla tanıştırılma sözü verildi.

The first stop of the students setting off early in the morning to take Turan was the house of Turan at Esenler. After
giving his gifts, the crew set off to reach the second stop,
KidZania at Akasya Shopping Mall in Acıbadem. Turan, experiencing many profession and happy to spend the money
he earned loved being secret agent and the climbing wall
most. The surprises for Turan who is from Trabzon and fan
of Trabzonspor were not over yet. Turan, welcomed with
great interest by Namık Sürmen, the president of Ataşehir
Trabzonlular Foundation, Erol Ağaoğlu, one of the managers
at Tranbzonspoer and the board members, was promised to
have a jersey of Trabzonspor signed by the players, to watch
the first football game in Trabzon and to meet with the players of the team.
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Habercilerin de izlediği günün son dakikalarında Turan’a öğrenciler tarafından bilgisayarı verildi. Alkışlar içinde hediyesini
açan Turan’ın gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Turan’a
bir ikinci sürpriz de Trabzonsporlu futbolculardan geldi. Turan’ın formasını imzalarken çekilen görüntüler onu sevince
boğdu. Etrafında bu ana tanık olan herkesin duygulanarak
izlediği günün sonunda Turan, bir gün sonra taşınacağı Trabzon’da mutlu olması dilekleriyle uğurlandı.
Artık Emine’nin de bir bilgisayarı var!
12 yaşındaki 6.sınıf
öğrencisi Emine Alpay’ın en büyük hayali bir bilgisayarının
olmasıydı. Çok sevdiği Barış Akarsu’nun
müziklerini dinleyebileceği, okula gidemediği günlerde derslerini çalışabileceği bir
bilgisayardı rüyalarını
süsleyen. Özel Marmara Anadolu Meslek
Lisesi öğrencilerinin
beş yıldır sürdürdüğü
Hayalimi Paylaş projesi kapsamında 3 Mart
Salı günü Emine hayaline kavuştu.
Ümraniye’de oturan ve sabırsızlıkla dilek gününün gelmesini
bekleyen Emine’yi evinde ziyaret eden öğrenciler ona sürprizlerle dolu unutamayacağı bir gün yaşattılar. Emine’ye onun
için aldıkları birbirinden güzel hediyeleri veren, onu giydirip
süsleyen öğrenciler ailenin her ferdiyle de ayrı ayrı ilgilenip fotoğraf çekildiler. Emine’yle birlikte annesi, babası ve kardeşini
de yanlarına alarak dilek yolculuğuna çıkan öğrencilerin ilk
durağı Akasya AVM içindeki Çocuk Eğlence Merkezi Kidzania
idi. Büyüyünce doktor olmak ve bütün hastaları iyileştirmek
isteyen Emine burada diş doktoru oldu.

At the end of the day followed by the reporters, Turan was
granted with the computer by the students. It was worth to
see the joy in his while he was opening the package accompanied by applauses. The second surprise for Turan was mad
by the players of Trabzonspor. The images taken during the
signature of the jersey of Turan lead him to be filled with joy.
At the end of the day Turan was seen off to Trabzon with the
best wishes by everyone who witnessed the precious day.
Emine also has a computer now!
The biggest dream of Emine who is a 12-year old 6th grader
was to have a computer. It is such a computer where she
can listen music by Barış Akarsu, her favorite singer, where
she can study on the days she does not attend the school.
Emine achieved her dream within the scope of Share My
Dream Project carried out by the students at Marmara Private Anatolian Vocational High School for five years on
Tuesday, 3 March.

The students visiting Emine at home who lives in Ümraniye
and waited impatiently for the wish day made the day her
day. The students presenting the gifts they bought for Emine spent time with each member of the family and took
photos together. The first stop of the students starting the
wish journey with Emine, her parents and sibling was Kidzania Entertainment Center in Akasya Mall. Emine who wants
to be a doctor in the future and cure every patient become
a dentist here.

Çok güler yüzlü ve sıcakkanlı olan Emine, öğrencilerle öyle
çok kaynaştı ki dilek günü boyunca onlardan bir dakika bile
ayrılmak istemedi. Emine’nin diş doktoru ve manken olduğu
Kidzania’dan sonraki durağı Ataşehir Hillside içindeki Cinecity
Trio Sinemaları’ydı. Emine ve Hayalimi Paylaş ekibi için ayrılan
özel salonda Sponge Bop’u izleyen Emine’nin keyfine diyecek
yoktu. Henüz sürprizler bitmemişti. Kadıköy Belediyesi Moda
Kalkhedon Tesisleri’nde Moda’ya karşı yenen yemekten sonra “Hadi artık eve gidiyoruz” diyerek bir alt salona götürüldü
Emine. Gün boyunca yapılanlar slayt gösterisinde hep birlikte
izlendi. Slayt gösterisinin bittiği anda perdeler açıldı ve ateş
sihirbazı Kuzey Doğan’ın ateş gösterisi başladı. Ateş gösterisini hayranlıkla izleyen Emine, gösteri sonunda herkesle tek
tek fotoğraf çektirdi.

Good-humored and sympathetic Emine socialized with the
students and she never wanted to leave the students even
for a second during the wish day. The next stop was Cinecity Trio Cinema in Ataşehir Hillside after Kidzania where Emine became a dentist and model. Emine was very happy to
watch Sponge Bob in the cinema hall arranged especially for
Emine and Share My Dream team. The surprises did not finish yet. Emine was taken to the downstairs at the Kadıköy
Municipality Moda Kalkhedon Facilities after the dinner with
the view of Moda by saying ‘Now, we are going home’. They
all watched what happened during the day in a slide show.
As the slide show finished, the curtains were opened; and
the fire show of Kuzey Doğan, the fire magician started.
Watching the fire show admiringly Emine took photos with
everyone at the end of the show.

Günün sonunda onun için özel yapılan prenses pasta eşliğinde Emine’ye bilgisayarı verildi. Öğrencilerden bir an bile
ayrılmak istemeyen Emine, evine hediyeleri ve kocaman bir
sevgiyle bırakıldı.

At the end of the day the computer was given to Emine with
a princess cake specially made for her. Emine who never
wanted to leave from the students was taken to her home
with her gifts and huge smile on her face.
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“HAYAlİMİ PAYlAŞ KARAoKE YARIŞMASI”
“GEl BİR ŞARKI DA SEn SÖYlE” HAYAllER ŞARKIlARDAn GEÇER!
“SHARE MY DREAM KARAOKE CONTEST” “COME AND SING A SONG”
DREAMS COME TRUE WITH SONGS!
Özel Marmara Anadolu
Meslek lisesi öğrencileri
tarafından beş yıldır yürütülen “Hayalimi Paylaş”
projesi kapsamında, bir
çocuğun daha hayalini
gerçekleştirebilmek
için
Marmara Eğitim Kurumları
Hasan Ali Yücel Konferans
Salonu’nda 26 Aralık Cuma
günü bir “Karaoke Yarışması” düzenlendi.

s

A ‘Karaoke Contest’ was
organized at Marmara Education Institutions Hasan
Ali Yücel Conference Hall
on Friday, December 26 in
order to realize the dream
of a child within the scope
of ‘Share My Dream Project’
which has been carried out
for five years by the students of Marmara Private
Anatolian vocational High
School.

unuculuğunu Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencileri Melis
Büyükoğlu ile Hazal Çıkar’ın yaptığı, “Gel Bir Şarkı da
Sen Söyle” sloganıyla hazırlanan yarışmaya öğrencilerin yanı sıra Marmara Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet
Eren ve Coğrafya Öğretmeni Sedat Toy söyledikleri şarkılar
ile katıldılar. Dj Oğuz Çağatay’ın müziklerini yaptığı yarışmanın
jüri üyeliğini Müzik Bölümü Başkanı Levent Tanman ile İngilizce Öğretmeni Sitem Sipahi yaptı.

Besides the students who prepared the contest with the
slogan ‘Come and Sing a Song’, Mehmet Eren, Physical
Training Teacher at Marmara College and Sedat Toy, Geography
Teacher also took part in the contest, which was presented by
Melis Büyükoğlu and Hazal Çıkar the students of Vocational
School 11th grade. Levent Tanman, Music Department Head
and Sitem Sipahi, English Language Teacher were the juries of
the contest whose music was performed by Dj Oğuz Çağatay.

Yarışmanın birincisi Kazım Koyuncu’nun “Divane aşık gibi”
şarkısını yorumlayan Marmara Meslek Lisesi 11 A sınıfından
Tolgahan Ekşi olurken, ikinciliği Özel Marmara Ortaokulu
8. sınıf öğrencisi Eylül Alptekin, üçüncülüğü de Meslek Lisesi
11 A-B sınıfı öğrencileri İlayda Erdemir, İlayda Yaşaraşkın, Melis Büyükoğlu ile Hazal Çıkar’dan oluşan grup kazandı. Yeni yılı
eğlenerek karşılamak amacıyla yılbaşı konseptinde süslenen
salonda öğretmen ve öğrenciler doyasıya eğlendiler. Özel
Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri, şu ana kadar
Banu Aktaş, Beyza Gül Taş, Bedirhan ve Nazlıcan Ulaş kardeşler ile Eren Baltacı adlı beş çocuğun hayallerini gerçekleştirirken gözlerindeki pırıltıyı görme şansını yakalamışlardır.

Tolgahan Ekşi, from Vocational High School 11 A and
singing the song of Kazım Koyuncu ‘Divane Aşık Gibi’ was
ranked as the first in the contest, Eylül Alptekin, Marmara
Private Secondary School 8th grade student was ranked as
the second and a music band consisting of İlayda Erdemir,
İlayda Yaşaraşkın, Melis Büyükoğlu ile Hazal Çıkar students
at Vocational High School 11 A-B was ranked as the third in
the contest. The teachers and students had fun to repletion
in the hall which is decorated in New Year concept in order to
meet the New Year amusedly. The students of Marmara Private Anatolian Vocational High School have had the chance
to see the glow in the eyes of five children including Banu
Aktaş, Beyza Gül Taş, Bedirhan and Nazlıcan Ulaş as they
realized their dreams.

Yarışmadan elde edilen gelirle önümüzdeki günlerde bir
çocuğun daha hayali gerçekleştirilecektir. Özel Marmara
Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri, 2010 yılından beri okullarında, Marmara Eğitim Kurumları yöneticileri başta olmak
üzere kurumun her ferdinden aldığı büyük destekle “Hayalimi Paylaş” projesini yürütmektedirler. Hayalimi Paylaş Projesi,
merkezi Amerika’da bulunan Make a Wish Bir Dilek Tut Türkiye Derneği’nin 3-18 yaşları arasındaki, hayati hastalık taşıyan
çocukların, en büyük hayallerini “Yaşama gün katamazsınız
ama güne yaşam ekleyebilirsiniz” sloganıyla bir gün içinde
gerçekleştirerek yaşama tutunmalarını sağlarken, gönüllülük
bilincini arttırma amacıyla lise ve üniversitelerde yürüttüğü
bir sosyal sorumluluk projesidir.

The fund obtained from the contest will be used for realizing the dream of another child. The students of Marmara
Private Anatolian Vocational High School have carried out
the ‘Share My Dream Project’ since 2010 under the guidance
of İlknur Akgün, their teacher and with the supports of each
individual at Marmara Education Institution especially with
the support of the administrators. The ‘Share My Dream
Project’ is a social responsibility project carried out by Make
a Wish Society in Turkey at the high schools and universities
in order to increase the awareness of voluntariness besides
granting the wishes of 3-18 age group children during a day
diagnosed with a life-threatening conditions with the motto
of ‘You can add a day in a life but add a life in a day’.
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METRo-MARMARAY BAğlAnTI noKTASInDAKİ DuRAK

AYRIlIK ÇEŞMESİ

AYRILIK ÇEşMESİ, THE INTERCHANGE STATION TO MARMARAY
The students at marmara private anatolian vocational
High school 11 b class made a programme telling the
story of ‘ayrılık çeşmesi’ with Şadan alptekin, the teacher of ‘Television programme Types’ lesson.

Özel marmara anadolu meslek lisesi 11 b sınıfı öğrencileri, “Tv program Türleri” dersi öğretmenleri Şadan alptekin ile “ayrılık çeşmesi”nin hikayesini anlatan bir program
hazırladılar.

Ç

ekimlerini 08.12.2014 Pazartesi günü 11 B sınıfı öğrencilerinin gerçekleştirdiği aktüel programda, İstanbul’un Kadıköy ilçesi sınırları içinde bulunan, gözlerden
ırak, unutulmuş Ayrılık Çeşmesi’nin hikayesi anlatıldı. Çekimler her gün yüzlerce İstanbullunun Anadolu’dan Avrupa’ya,
Avrupa’dan Anadolu’ya geçmek için kullandığı, Kadıköy Kartal metro hattının Marmaray ile entegrasyonunun yapıldığı
noktada yapıldı. Metro-Marmaray hattını kullanan yolculara
durak adının neden Ayrılık Çeşmesi olduğu soruldu. Ayrıca Ayrılık Çeşmesi sakinleri ve semte de adını veren Ayrılık
Çeşmesi’nin sınırları içinde bulunan Kadıköy ilçesi Rasimpaşa
Mahallesi Muhtarı Okan Allüşoğlu ile de bu tarihi mekan hakkında bir röportaj gerçekleştirildi.
neden ayrılık çeşmesi denmiş?
İlk inşa tarihine ilişkin kesin bir bilgi olmayan çeşmenin 17.
yüzyılın başında Kızlarağası Gazanfer Ağa tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Çeşme üzerindeki kitabelere bakıldığında,
daha sonraları çeşmenin 1741 yılında Kızlarağası Ahmet Ağa
ve 1921-1922 yıllarında 5. Mehmet’in torunu Düriye Sultan
tarafından olmak üzere iki kez tamir ettirildiği anlaşılmaktadır. Kimi kaynaklar ise çeşmenin geçmişini Bizans dönemine
kadar dayandırmaktadır. Çeşmenin adının kökeni konusunda
aslında kesin kabul görmüş herhangi bir yazılı kaynak bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra doğu
yönüne sefer düzenleyen Osmanlı padişahlarının son sefer
hazırlıklarının tamamlandığı ve yola koyulmak için çeşmenin
de içinde bulunduğu eski İbrahimağa Çayırı’nda toplandıkları tarih kitaplarında yer almaktadır. Ayrıca Mekke’ye gitmek
üzere yola çıkan Hacı kafileleri ve Surre Alayları da burada
toplanıp uğurlanırmış. Rivayete göre şehirden ayrılan kafileler
son olarak buradan uğurlandığı için çeşmenin adı Ayrılık Çeşmesi olarak halk diline yerleşmiştir.1980 yılına kadar toprağa
gömülü kalan çeşme, restorasyon çalışması ile cadde seviyesine çıkartılmış ve bölgedeki metro çalışmaları sırasında yeniden kapsamlı bir restorasyon görerek bugünkü halini almıştır.

In the actual programme shot by the students at 11 B Class
on Monday, 08.12.2014 the story of Ayrılık Çeşmesi, the long
forgotten quarter which is out of sight and within the boundaries of Kadıköy district of İstanbul. The shootings were made
at the point where Kartal-Kadıköy metro line and Maramaray
integrate used by hundreds of İstanbulites to pass from European side to Asian Side or vice versa everyday. The passengers using the Metro-Marmaray line were asked the reason
of why the name of the station is Ayrılık Çeşmesi. Moreover
the interviews were carried out with the residents of Ayrılık
Çeşmesi and with Okan Allüşoğlu, the headman of the Rasimpaşa (Kadıköy) neighborhood which is within the boundaries
of Ayrılık Çeşmesi about this historical place.
why it is called ‘ayrılık çeşmesi’?
It is assumed
that the fountain
(Ayrılık
Çeşmesi)
was built by
Kızlarağası
Gazanfer Ağa
in the early
17th century,
although there
is no certain
data available
in relation to the first construction date. As the inscriptions
on the fountain are examined, it is understood that the fountain was restored twice by Kızlarağası Ahmet Ağa in 1741
and Düriye Sultan, the granddaughter of Mehmet V between
1921 and 1922. According to some resources the history of
the fountain dates back to the Byzantine period. Actually,
there is no written source certainly accepted in relation to
the roots of the name of the fountain. It is mentioned in the
history books that the Ottoman Sultans who embarked on
expedition towards the east after Mehmet the Conqueror,
complete the final preparations and gathered to start the
expedition at İbrahimağa Meadow where, the fountain is
placed.
Moreover, the hajji groups and Surre Alayı who departed to
go to Mecca gathered and were sent off there. Rumor has
it that the groups leaving the city were sent off at that
point, therefore the name of the fountain was given Ayrılık
Çeşmesi (meaning Farewell Fountain). The fountain which
was earthed up until 1980 was revealed during a restoration
work and was restored broadly during the metro works.
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“DoğADAKİ İnSAn” ADlI PRojEYlE ÖğREnCİlER SÜRDÜRÜlEBİlİR
TARIM YÖnTEMİ olAn “PERMAKÜlTÜR” FAlİYETlERİnİ ÖğREnİYoRlAR
THE STUDENTS LEARN ABOUT “PERMACULTURE PRACTICES”, THE SUSTAINABLE
AGRICULTURE METHOD BY MEANS OF THE PROJECT NAMED “HUMAN IN THE NATURE”

s

osyal sorumluluk projeleri kapsamında çevresine daha
faydalı bir birey olmak, çevresinde olup bitenlerle ilgilenmek ve gerektiğinde destek olmak, günümüzde ve
geleceğin dünyasında her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Özellikle artan dünya nüfusunun etkisiyle azalan
dünya kaynakları ve buna bağlı azalan doğal gıda kaynakları
gelecek nesiller için sorun oluşturmaktadır. Bunun bilincinde
olan ve çözüm üreten nesiller yetiştirmek adına bilinçlendirilen öğrencilerimiz Coğrafya Öğretmenimiz Sedat Toy rehberliğinde geçen yıl bir köy projesine başladılar. Bizimle birlikte bu
bilinçle hareket eden ve uzun yıllardır birlikte projeler geliştirdiğimiz İstanbul’daki çok değerli sekiz okulun (Özel Marmara
Koleji, Robert Koleji, Notre Dam De Sion Lisesi, MEF Okulları,
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, Fevziye Vakfı Okulları) birlikte sürdürdüğü bu projede bu yılın amacı köyde “Permakültür
Tarımı Geliştirmek” oldu. Proje katılımcı okulların birlikte kaynaşıp çözüm ürettiği bu projede uygulama alanımız geçen yıl
başladığımız ve hayran kaldığımız Bolu ili Seben ilçesine bağlı
Alpağut köyüdür. Köyün bağlı olduğu ilçe Belediye Başkanı
ve köydeki sevgili dostlarımızla birlikte bu yıl“Sürdürülebilir
Yaşam” uygulamalarını hayata geçireceğiz. Öncelikle öğrencilerimize Permakültür uygulamalarını öğretmek için katılımcı
okulların öğrencileriyle birlikte alacağı bir eğitim düzenledik.
20 Aralık 2014 tarihinde proje ortaklarımızdan Robert Kolej’in
ev sahipliğini üstlendiği ve Permakültür alanında önemli deneyimler elde edip Uludağ eteklerindeki “Belen Çiftliği”ni kuran ve burada bu konuda eğitim veren Taner Aksel’in verdiği
seminere katıldık. Marmara Koleji 10. Sınıf öğrencilerinden
on beş öğrenci Taner Aksel’in verdiği “Permakültür Tarımı” ve

Being a helpful individual to the environment, being interested in what is going around and supporting if necessary
within the scope of social responsibility projects gains importance day by day for today and future’s world. Especially the
descending natural sources due to the increasing world population and the natural food sources decreasing in parallel
with the situation cause problems for the next generations.
Our students whose awareness is raised in order to raise the
generations aware of the situation and creating solutions
initiated a village project under the guidance of Sedat Toy,
Geography teacher during the previous year. The aim of this
year within the scope of this project carried out with eight
precious schools which act in parallel with this awareness
and we have developed projects together (Marmara Private
Collge, Robert College, Notre Dam De Sion High School, MEF
Schools, Beşiktaş Atatürk Anatolian High School, Fevziye
Vakfı Schools) is ‘Developing Permaculture Agriculture’ in a
village. Our project implementation area for the project in
which the participants unite and create solutions is Alpağut
village in Seben district, Bolu where we were amazed last
year.This year we will realize ‘Sustainable Life’ implementations with the Mayor and our lovely friend residing in the village. First of all we organized trainings for both our students
the participating schools in order to teach them the Permaculture implementations. In 20 December 2014 we attended
the seminar hosted by Robert College, one of the partners of
Project and given by TanerAksel the founder of ‘Belen Farm’
at the foothills of Uludağ where he provides training after
being experienced in permaculture. Fifteen 10th graders at
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dünyada buna duyulan ihtiyacın nedenlerini öğrendi. Öğrenciler öğrendikleri bilgiler ışığında Marmara Eğitim Köyü’ndeki özel sera alanında doğal gübre yapımından organik tarım
ürünleri üretimine kadar sürdürülebilir yaşamın temel uygulamalarına başladılar. Öğrenciler aynı çalışmaları 11-12 Nisan
2015 tarihinde çiftçi dostlarımızla köyde de bu projeyi uyguladılar. Böylece Alpağut köyüne planlanan “Sürdürülebilir Yaşam” uygulamalarını öğreterek daha doğal ürünler üretilerek
köy ekonomisine kalıcı bir katkıda bulunmuş oldular. Bu tecrübeyle öğrencilerimiz gelecekte kendileri ve yeni nesiller için
daha doğal ve sürdürülebilir gıda üretiminde yönlendirici ve
bilinçli çözümler üretebilecekler.
Marmara College learnt about ‘Permaculture Agriculture’
and the reasons of the needs for it in the World during the
seminar by TanerAksel. The students started the basic implementations of the sustainable life from making guano to
producing organic agriculture products in the special greenhouse are at Marmara Education Village in the light of the
information they obtained. The students also realized the
same project in the village with our farmer friends between
11 and 12 April 2015. Therefore they made permanent contributions to the village economy by producing more natural
products by means of teaching the ‘Sustainable Life’ implementations in Alpağut Village. Thanks to this experience the
students can create directive and conscious solutions for
more natural and sustainable food production in the future
for both themselves and the new generations.
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Röportaj/Interviewer: Salih İmamoğlu

CuMHuRİYETİMİZ
BİR MuASIR MEDEnİYET PRojESİDİR
OUR REPUBLIC IS A CONTEMPORARY CIVILIzATION PROJECT

saliH imamoğlu, ankara GÜniZ sokak’Taki evinDe
sÜleYman Demirel’le konuŞTu.

saliH imamoğlu HaD an InTervIew wITH sÜleYman
DemIrel In HIs House aT GÜniZ sTreeT, ankara.

Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Salih İmamoğlu, 1960’lı yıllardan, 1990’lı yılların başına
kadar 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in siyasi yaşamında önemli bir yere sahip, 1980 yılına kadar Adalet Partisi
Kayseri İl Başkanlığı’nı yürüten dedesi Mustafa Derin’le ilgili bir
sohbet gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen
bu söyleşiden kısa bir bölümü Avaz sayfalarında yayınlıyoruz.

Salih İmamoğlu, the student from Marmara Private Anatolian Vocational High School 11th grade had an interview
with Süleyman Demirel, the 9th President of Turkey about
his grandfather, Mustafa Derin who had important role in
the political life of Süleyman Demirel since 1960s and until
1990 and who was Adalet Partisi Kayseri Provincial Head until 1980. We publish a short part of the interview performed
in the last December on Avaz pages.

Salih İmamoğlu: Sizin yönettiğiniz Türkiye ile bugünkü
Türkiye arasındaki farklar nelerdir?
Süleyman Demirel: Bugünkü Türkiye, bizim de içinde bulunduğumuz çok sayıdaki hükümetin hizmetlerinden oluşan
Türkiye’dir. Bugünkü Türkiye bir toplamdır ve bu toplamın
içinde biz de varız. Bizim bugünkü Türkiye’de hissemiz çok
büyük. Biz öncelikle Atatürk’ün gösterdiği hedefe sadakatle
bağlı kaldık. Türkiye Cumhuriyeti demokrat, laik, çağdaş ve
sosyal bir hukuk devletidir. Büyük Atatürk bu istikbali kurmuştur. O’nun cumhuriyeti kurduğu zaman söylediği şey şuydu; Türkiye mutlaka zengin olacak, mutlaka laik kalacaktır
ve Türkiye O’nun tabiriyle “muasır medeniyete” ulaşacaktır.
Dünyanın çağdaş ülkelerindeki medeniyet ne ise Türkiye de
o medeniyetin içinde olacaktır. Cumhuriyetimiz bir muassır
medeniyet projesidir yani yoksulluktan, cahillikten, çaresizlikten kurtulup başka ülkelerin yaşadığı gibi refah içinde hür,
her şeyin iyi cereyan ettiği, herkesin adaletle hakkını arayabildiği, başı göklere değecek kadar serbest olduğu bir ülke
olacak. Böyle bir Türkiye yaratabilmek için bizim gibi diğer si-

Salih İmamoğlu: what are the differences between
Turkey you ruled and today’s Turkey?
Süleyman Demirel: Today’s Turkey is Turkey consisting
of the services of many governments including us. Today’s
Turkey is a total and we are the part of the total. We have a
big share in today’s Turkey. First of all we adhered to target
determined by Atatürk. Republic of Turkey is a democratic,
secular, modern and social constitutional state. Atatürk, the
Great founded this future. As He founded the Republic, He
stated that Turkey would become assuredly a rich country,
which would remain secular and would reach level of contemporary civilization. Turkey would be a part of the civilization which belongs to the most contemporary countries
across the world. Our republic is a contemporary civilization
project; in other in other words it will be a country which gets
rid of poverty, ignorance and despair, which is free and affluent like the other countries, and where everything happens,
everyone seeks for their rights in justice, everyone free as
much as birds. The other politicians like us made great effort
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yasiler de çok çaba sarf etti. Bugün Türkiye’de hür ve serbest
seçimin yapıldığı, parlamentosu ve ona dayanan, seçilmiş
cumhurbaşkanı olan, hür yaşamın olduğu bir sistem var. Eğer
siz bunu iyi işletirseniz halk memnun olur, fakat bu sistemi
iyi işletemiyorsanız işte o zaman başka çareler aramalısınız.

to create such a country. Now, there is a system in Turkey in
which the elections are carried out freely and liberally, there
is a parliament and elected president based on the parliament. If you improve it the people will be pleased; otherwise
you have to seek for different cures.

Salih İmamoğlu: Türkiye’nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Salih İmamoğlu: what do you think about the future
of Turkey?

Süleyman Demirel: Türkiye’nin geleceği hakkında hiçbir
şüphem yok. Türkiye büyük bir ülke ve bu ülkede yaşayanlar
bu toprakların değerini çok iyi biliyor. Halkımız Cumhuriyetin
ve demokrasinin değerini biliyor ve ona da sahip çıkıyor. Türkiye şüphesiz ilerlemeye devam edecek, her şey bugünden
daha iyi olacak, bugün her şey dünden daha iyidir ama bu
demek değildir ki her şey iyidir, her şey dünden iyidir yarın ise
bugünden daha iyi olacak. Buna yürekten inanıyorum.
Salih İmamoğlu: Ben de rahmetli dedem Mustafa Derin
ve sizin gibi bir siyasetçi olmak istersem bana önerileriniz neler olur?
Süleyman Demirel: Bizim yaptığımızı yapın derim ama siyaset herkes için ayrı bir yol çizmiştir. Bizim yaptığımızı yapmaya kalarsan belki ne deden ne de benim kadar başarılı
olabilirsin. Deden yiğit bir adamdı, benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Fedakar bir adamdı, zor zamanlarda benim
sağ kolumdu ve hiçbir zaman yanımdan ayrılmadı. Kalıbı gibi
kabadayıydı yani kalıbının adamıydı. Senin deden tam bir
demokrattı, çok iyi yetişmiş, aslan gibi adamdı. Ne yapmalıyım diyorsun? Bence deden etrafında ne iz bırakmış önce
ona bak yani insanlar onunla ilgili ne diyor, ne düşünüyorlar.
Yani bugün onun ardından hala; “Bir Mustafa vardı, herkesin
işine koşardı, haklıyı haksızı birbirinden ayırt ederdi, kötülükleri ortadan kaldırmaya çalışırdı, yoksula el uzatırdı, güzel bir
insandı.” diyorsak işte senin dedenin yolu doğrudur. Deden
gibi olmak istiyorsan onun bıraktığı iyi izlenimi bırak, çalışkan
ol, verdiğin sözleri mutlaka yerine getir ama şunu da söyleyeyim yollar hiçbir insan için aynı değildir. Senin için seçtiğin
yol doğru olmalı, inandığın yolda mücadele etmelisin. Velhasıl
seçtiğin yolda gitmeli, hiçbir şeyden yılmamalı, ümidini kaybetmemeli, gelecek korkusu içinde olmamalısın.
Salih İmamoğlu: Bana kıymetli zamanınızı ayırıp, önerilerde bulunduğunuz için size çok teşekkür ediyorum.

Süleyman Demirel: I have no doubt about the future
of Turkey. Turkey is a great country and the citizens living
within the boundaries of the country know the value of the
lands. The people also know the value of the Republic and
democracy and protect it. Turkey, inarguably, will continue to progress; everything will be better than today; today
everything is better than compared to the past, which, however, does not mean that everything is good. Everything is
better than compared to previous days; and tomorrow will
be better than today. I believe in it wholeheartedly.
Salih İmamoğlu: what would you recommend me to be
a politician like my late grandfather, Mustafa Derin and
like you?
Süleyman Demirel: I recommend you to do what we did,
however politics draws different ways for everyone. If you attempt to do what we do, you may not be successful as much
as me or your grandfather. Your grandfather was a brave man
and he was one of my best friends. He was self-sacrificing
and my henchman during the hard times and he never left me
alone. He was an upright man. He was an upright democrat,
well raised and sturdy man. You ask me what you should do; I
think firstly check the marks your grandfather left behind him;
I mean what the people think about him. If it is still said after
him that ‘Once upon a time there was a man named Mustafa,
who always helped everyone, distinguished the wrong from
the correct, tried to eliminate the evil, helped the people in
need and was a good person’, it means he was on the right
track. If you want to be like your grandfather, make the good
impressions like he did, be hardworking, fulfil your promises;
however let me tell that the paths are never the same for
everyone. The path you choose should be correct and you
struggle in the way that you believe in. For good and old you
should follow the path you choose, never give up and lose
your hope and never afraid of the future.
Salih İmamoğlu: I would like to thank you for allocating
your precious time and recommending us.

2010 yılında vefat eden Doğru Yol partisi (DYp) eski Genel başkan Yardımcılarından mustafa Derin kimdir?
Who is Mustafa Derin who was one of the vice leaders of Doğru Yol Partisi (DYP) and died in 2010?
1975 yılında Kayseri’de Hes Kablo’yu kurdu. 1978’de istifa etti.
12 Eylül 1980’e kadar Adalet Partisi İl Başkanlığı’nı yürüttü. 1983’de
Büyük Türkiye Partisi kurucuları arasında yer aldı. 1984’de de DYP’den
Kayseri Belediye Başkanlığına aday oldu. 1985’de DYP Genel İdare Kurulu Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanlığı yaptı. 19931995 yılları arasında da partinin Yüksek Haysiyet Divanı Üyeliği görevinde
bulundu.
“he founded hes kablo in 1975 in kayseri. he resigned in 1978. until
12 September 1980, he was adalet partisi kayseri provincial head. In
1983 he was one of the founders of büyük Türkiye partisi. In 1984 he
was the candidate for the mayoralty of kayseri from DYp. In 1985, he
was the member of DYp general administrative board, the leader and
election affairs head. between the years 1993-1995 he was the member of Supreme court of honor of the party.
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ÇAnAKKAlEM DAHA nİCE 100 YIllARA!
TO MANY 100th ANNIVERSARIES ÇANAKKALE!

“Niçin geriye çekildiğimizi soruyorsunuz, bütün gerçeği tüm açıklığı
ile size bildirmek isterim: Çok cesur
muharebe eden, en iyi sevk ve idare
edilen asil Türk ordusunun ve Albay
Mustafa Kemal gibi dahi bir komutanın karşısında bulunuyoruz. Bunu
hiçbir zaman unutmayalım. Katiyetle
söylüyorum ki Çanakkale geçilmez!”

“You are asking why we are withdrawing; I would like to tell you the
truth explicitly: We are against the
Royal Turkish Army combatting
bravely and being commanded perfectly and Colonel Mustafa Kemal,
the genius commander. Never forget that. I decidedly say that Çanakkale is impassable!”

İngiliz Başkumandanı General Hamilton

General Hamilton, the Senior Officer
in the British Army

18 Mart 2015... Tarih sayfalarına şimdi yan yana, koyun koyuna yatanların
destan yazdığı, tarihin en kanlı savaşının en büyük dostluklara dönüştüğü, bir ulusun kaderinin yeniden yazıldığı, Çanakkale Savaşları’nın 100. yılına eriştiğimiz
gündür bugün. Çanakkale Zaferi; dünya tarihinde bir dönüm
noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk ulusunun belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş
Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk ulusunun Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı, bir prestij
ve azmin mücadelesi olmuştur.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı ve Şehitleri Anma Günü
Marmara Eğitim Kurumları’nda 100. yıla yakışır bir program-

18 March 2015... Today is the day
when the ones cuddling up in the pages of the history made history, when the most bloody battle
of the history converted into the biggest friendship, when
the fate of a nation was recreated and the 100th anniversary
of the Battle of Çanakkale. Çanakkale Victory is the struggle
of the prestige and determination where there was a milestone for the world, the balance of power changed, Turkish
Nation had determining role on the events, the first spark of
our Independence War came up, the Noble Turkish Nation
reached the top of bravery and devotion under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk, the chief commander.
The 100th Anniversary of 18 March Çanakkale Victory and
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la kutlandı. Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi tarafından
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda düzenlenen program,
Bülent Ecevit’in yazdığı “Çanakkale” şiirini Murat Atıl’ın seslendirdiği videoyla başladı. Özellikle 100 yıl önce henüz 15’inde
vatanı kurtarmak için gönüllü olarak savaşa giden ve akıttıkları kanla bugünkü özgürlüğümüzün sebebi olan şehitlerimize
adanan programı, Özel Marmara İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden kurulu 90 kişilik Okul Korosu’nun seslendirdiği şarkılar ve
sergiledikleri “Çanakkale Oratoryosu” renklendirdi. Çanakkale
şehitleri için hissettiklerini satırlara döken, Özel Marmara Koleji
Hazırlık A sınıfı öğrencisi Begüm Çakmakçılar “Çanakkale’de
15’li”, Özel Marmara Koleji 9 –A sınıfı öğrencisi İdil Türk “Çanakkale’nin Hissettirdikleri” adlı metinleri, Özel Marmara Meslek
Lisesi öğrencilerinden Hazal Çıkar “Ben…”, Tuana Gürkan da
“Nasıl Anlatılır ki!” adlı şiirleriyle izleyenlerden büyük bir beğeni aldılar. Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin
hazırladığı 100. yıl afişlerinin fuaye alanında sergilendiği program 26 kişilik folklor ekibinin sunduğu Zeybek gösterisiyle “Ne
mutlu Türküm diyene!” diyerek sona erdi.

Martyrs’ Day was celebrated at Marmara Education Institutions worthily to the 100th anniversary. The programme
organized by Marmara Private Anatolian Vocational High
School at Hasan Ali Yücel Conference Hall was commenced
with the video where Murat Atıl recited the poem named
‘Çanakkale’ written by Bülent Ecevit. The School Choir consisting of 90 students of Marmara Private Elementary and
Secondary schools enlivened the programme which was devoted to the martyrs who fought voluntarily when they were
only 15 in order to save the land. Begüm Çakmakçılar, the
student at Marmara Private College Prep A Class, İdil Türk
student at Marmara Private College 9-A Class and Hazal
Çıkar and Tuana Gürkan the students at Marmara Private
Anatolian Vocational High School received appreciation of
the audience with their proses and poems on their feelings
about the martyrs at Çanakkale named “Çanakkale’de 15’li”,
“Çanakkale’nin Hissettirdikleri”, “Ben…” and “Nasıl Anlatılır ki!”
respectively. During the programme 100th anniversary posters prepared by the Marmarians at Marmara Private Anatolian Vocational High School were presented at the foyer
area; and the programme was ended by the motto ‘How
happy is s/he who can say I am a Turk’ after the Zeibek Show
by folklore team consisting of 26 students.
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MARMARA EğİTİM KÖYÜ’nDE 23 nİSAn ŞEnlİğİ
23rd APRIL FESTIVAL AT MARMARA EDUCATION VILLAGE
marmara eğitim kurumları, 23 nisan
çarşamba günü bu
sene 11. kez düzenlediği 23 nisan
çocuk Şenliği’ne ev
sahipliği yaptı.

T

marmara education
Institutions hosted
23rd april children
festival held for the
11th time this year
on wednesday, 23
april.

ürkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Marmara Eğitim
Köyü’nde coşku ile
kutlandı. Karnaval tadında geçen şenlikte çocukların da çok
sevdiği Athena grubu sahne aldı. Athena konserde çocuklarla birlikte çok sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserin yanı
sıra 23 Nisan Şenliği’nde çocuk tiyatrosu “Alkış” (Bir Kümes
Müzikali), şişme oyun alanları, uçurtma şenliği, spor etkinlikleri, sanat etkinlikleri (Ebru, resim, kum ve t-shirt boyama)
ve sosyal sorumluluk stantları yer aldı. Bu yılki şenliğe ayrıca
Bodrum Marmara Koleji’nden de 200 öğrenci, öğretmen ve
veli de katıldı.

April 23 National Sovereignty and
Children’s Day which
was dedicated to
the world children
by Mustafa Kemal
Atatürk, the founder
of Republic of Turkey was celebrated
at Marmara Education Village enthusiastically. The music band Athena, loved
by the children took the stage at the festival which was like
a carnival. Athena singed the most popular songs with the
children. Besides the concert, there were “Alkış” (Bir Kümes
Müzikali), the children’s play, air inflated play areas, kite festival, and the stands for sports activities, art activities (marbling art, painting, sand and cloth dyeing) and social responsibility. Moreover 200 students, teachers and the parents
from Bodrum Marmara College attended the festival.

ÖZEL MARMARA İLKOKULU’NUN GELENEKSEL
EGEMENLİK YÜRÜYÜŞÜ

TRADITIONAL SOVEREIGNTY MARCH OF MARMARA
PRIVATE ELEMENTARY SCHOOL

Atatürk ilkelerini özümsemiş, vatanını ve milletini seven, dünyaya örnek olacak vatandaşlar yetiştiren Özel Marmara İlkokulu, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Geleneksel Egemenlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Marmara Private Elementary School raising the citizens who
internalize the principles of Atatürk, love the homeland and the
nation and are the models for the world held the Traditional
Sovereignty March within the scope of April 23rd activities.

Büyük küçük herkesin katıldığı geleneksel 23 Nisan Egemenlik Yürüyüşü’nde öğrencilerimiz, idarecilerimiz ve öğret-

In the march participated by everyone, our students, teachers and administrators showed their commitment to Atatürk

menlerimiz bir araya gelerek
Atatürk’e ve Cumhuriyet’e
olan bağlılıklarını bir kere daha
gösterdiler. 24 Nisan Cuma
günü saat 10.30’da Okul Bando Takımı eşliğinde yürekleri 23 Nisan coşkusu ile dolu
Özel Marmara İlkokulu ve İzci
Gurubu öğrencileri önce okul
bahçesinde toplandı. Bando
Takımı eşliğinde yola çıkan kortej, büyük bir coşku ile gerçekleştirdikleri yürüyüşü Atatürk
Anıtı’nın önüne kadar sürdürdü. Egemenlik yürüyüşü, bu

and Republic once again. The
students from Marmara Private Elementary School and
the Scout Group carrying the
love of 23 April in their hearts
and accompanied by School
Band Team gathered at the
school garden on Friday, 24
April at 10.30. The cortege
starting the way with the
company of the School Band
Team walked until the Monument of Atatürk enthusiastically. The sovereignty march
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ended before the monument of Atatürk who dedicated the
important day to the Turkish children accompanied by the
music by the school band team.

anlamlı günü Türk çocuklarına armağan eden Ata’nın büstünün önünde okul bandosunun çaldığı müzikler eşliğinde sona
erdi.
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI SPOR
ETKİNLİKLERİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
çerçevesinde Marmara Eğitim Kurumları’nda spor etkinlikleri
düzenlendi. MEK Kapalı spor salonunda okul öğrencilerinden
oluşan dans ve jimnastik gruplarının gösterileriyle başlayan etkinliklerde basketbol, voleybol ve tenis branşlarında
öğrenci ve velilerinin katılımlarıyla gösteri amaçlı eğlenceli
maçlar ve yarışmalar gerçekleştirildi. Beden Eğitimi Bölümü
olarak bugünün çocuklarının yarının büyükleri olacağı düşüncesiyle sağlam ve güçlü nesiller yetiştirmeyi hedef edinerek
düzenlenen bu etkinlikler, öğrenci ve velilere katılım belgesi
verilerek sonlandırıldı.

NATIONAL SOVEREIGNTY AND CHILDREN’S DAY
SPORTS ACTIVITIES
The sports activities were organized within the scope of the
celebration of April 23 National Sovereignty and Children’s
Day at Marmara Education Institutions. In the activities at
MEK Indoor Sports Hall starting with the shows of the dance
and gymnastic groups consisting of the students at the
school there were enjoyable matches and contests with the
aim of show in basketball, volleyball and tennis which were
watched by the students and parents. The activities organized with the aim of raising strong and healthy generation
with the idea that today’s minors are tomorrow’s seniors by
the Physical Training Department ended after granting the
students and the parents with the certification of participation.
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ÖZEl MARMARA AnADolu MESlEK lİSESİ ÖğREnCİlERİ
AŞİYAn MÜZESİ’nDE
THE STUDENTS AT MARMARA PRIVATE ANATOLIAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL AT AşİYAN MUSEUM
The students from 11-A and 11-B classes at Marmara Private Anatolian Vocational High School visited Tevfik Fikret
Museum in Aşiyan within the scope of Turkish Language and
Literature Course under the guidance of Suzan Balkanlı, Literature Teacher and Şadan Alptekin, the teacher of Vocational Course.

Ö

zel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 11-A ve 11-B sınıfı öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında,
Edebiyat öğretmenleri Suzan Balkanlı ve Meslek Dersleri öğretmenleri Şadan Alptekin rehberliğinde, Aşiyan’da bulunan Tevfik Fikret Müzesi’ni ziyaret ettiler.
Müze evde, Tevfik Fikret’in kişisel ve edebi yaşantısı kadar dönemin sosyal, siyasi ve edebi açıdan zihniyetiyle de ilgili pek
çok bilgi edinen öğrenciler, önemli bir şairi, çok çeşitli yönleriyle ve daha yakından tanıma fırsatı buldular. Müzede ayrıca
Abdülhak Hamit Turhan’a ait eşyaların bulunduğu oda, yine
müzenin bodrum katında yer alan Şair Nigar Hanım’ın eşyaları, kütüphanesi ve arşivi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Tevfik Fikret ve Çocuk” başlığı altındaki “Şermin” adlı sergi gezildi. Bilindiği üzere
Tevfik Fikret’in eğitimci dostu Satı Bey, Şişli’de açtığı çocuk
yuvası için Tevfik Fikret’ten şiir yazmasını istemişti. Çocuklar
için Fikret tarafında yazılan şiirler 1914 yılında yayınlanmıştı.
Şairin son eseri olan bu kitabın ilk şiiri “İthaf” çocuk yuvalarının
minikler üzerindeki olumlu etkisini göstermek için okul öğrencilerine ithaf edilmiştir. Aynı zamanda “Şermin” edebiyatımızın
“ilk eğitsel çocuk kitabı” ve çocuk şiiri alanında ki ilk yayınıdır.
Kitap ismini şairin genç yaşta ölen kız kardeşi Sıdıka Hanım’ın
kızı olan yeğeni Şermin’den almaktadır.
Aşiyan Müzesi gezildikten sonra Aşiyan Mezarlığı’ndaki Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli, Edip
Cansever, Tezer Özlü ve Onat Kutlar gibi Türk edebiyatının
önemli isimlerinin kabirlerini de ziyaret eden öğrenciler bu
gezi ile bir döneme ve bir sanatçıya farklı açılardan bakmayı
öğrendiler.
Mezarlık ziyaretinin ardından öğrenciler “İstanbul Lale Festivali” kapsamında Emirgan’daki lale bahçelerini gezdi ve burada doğanın uyanışını fotoğraflayarak keyifli bir gün geçirdiler.

In the museum house, the students learning many things
about the personal and literature life of Tevfik Fikret as well
as the ideology of the period in terms of social, political and
literal had chance to know an important poet with his various aspects. In the museum the room where the belongings
of Abdülhak Hamit Turhan are exhibited, the personal belongings, library and archive of Şair Nigar Hanım at the basement and the exhibition named “Şermin” under the title of
Tevfik Fikret and Child” organized within the scope of April 23
National Sovereignty and Children’s Day were visited.

As it is well known that Satı Bey, the educator friend of Tevfik Fikret asked him to write a poem for the kindergarten he
opened in Şişli. The poems written by Fikret for the children
were published in 1914. “İthaf”, the first poem of the book
which was the last work of the poet was dedicated to the
children of the school to show the positive effects of the
kindergartens on the children. Moreover “Şermin” is the first
educational children’s book in our literature and it is the first
publication in the field of children’s poetry. The book took
the name of Şermin, the daughter of Sıdıka Hanım, who was
the sister of the poet and died very young.
After visiting Aşiyan Museum, the students visited the graves of the important names in Turkish literature including
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli, Edip
Cansever, Tezer Özlü and Onat Kutlar and they learnt looked
at a period or artist from different perspective.
After the graveyard visitation, the students visited the tulip
yards in Emirgan within the scope of “İstanbul Tulip Festival”
and had an enjoyable day by photographing the awakening
of the nature.
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23. GElEnEKSEl MARMARA KİTAP KuRDu FuARI
THE 23rd TRADITIONAL MARMARA BOOK WORM BOOK FAIR

b

u yıl, 15 - 19 Aralık tarihleri arasında 23. kez düzenlenen Geleneksel Marmara Kitap Kurdu Fuarı, öğretmen,
öğrenci ve velilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Yerli
ve yabancı çok sayıda yayınevinin katıldığı fuarda öğrencilerimizi okudukları kitapların yazarlarıyla buluşturmak amacıyla
çok sayıda söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirildi.
15 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını açan fuarın bu yılki onur konukları Aydın Ilgaz ve İpek
Ongun’du. Fuar boyunca birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar
her sınıf düzeyinde gerçekleştirilen söyleşiler ve imza etkinlikleri kapsamında İpek Ongun ve Aydın Ilgaz’ın yanı sıra Aytül
Akal, Nurgül Ateş, Ayşe Gülten Kırıcı, Zeynep Erdal ve eski
mezunlarımızdan Elif Güçlüten, Esra Pakkan, Melodi Baç gibi
değerli yazarlar ağırlanmış, öğrencilerimizin yazarlarla tanışmalarına ve sohbet etmelerine imkan tanınmış oldu.
Kitapla iç içe bir hafta geçiren öğrencilerimiz, kendileri ve
sevdikleri için kitap satın alma fırsatını da yakalamış oldular.

Traditional Marmara Book Worm Book Fair held between the
dates 15-19 December for the 23rd this year met with great
interest by teachers, students and parents. At the fair attended by many foreign and local publishing houses, various
interviews and autograph sessions were organized with the
purpose of meeting our children with the writers of the books they read.
The honor guests of the fair that was opened with the celebration held on Monday, 15th December were Aydın Ilgaz
and İpek Ongun. Within the scope of interviews and autograph sessions held on every class level from the 1st to the
12th grade, precious writers such as Aytül Akal, Nurgül Ateş,
Ayşe Gülten Kırıcı, Zeynep Erdal, our previous graduate Elif
Güçlüten, Esra Pakkan and Melodi Baç are hosted along with
İpek Ongun and Aydın Ilgaz. And our students found the opportunity to meet these precious writers and converse with
them.
Having had a week side by side with books, our students
also found the opportunity to purchase books for themselves and their loved ones.
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İlAYDA BAYAR ARTİSTİK BuZ
PATEnİ TÜRKİYE ŞAMPİYonu

BAHADIR ÖZEn YIlDIRIM
SATRAnÇ ŞAMPİYonASI BİRİnCİSİ

TURKEY FIGURE SKATING CHAMPION,
İLAYDA BAYAR

BAHADIR ÖzEN YILDIRIM CAME IN
FIRST AT THE CHESS CHAMPIONSHIP

Marmara Koleji 10. sınıf öğrencisi İlayda Bayar, 30 Ocak1 Şubat 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Artistik Buz
Pateni Cumhuriyet Kupası’nda 1. oldu. Ayrıca Milli Takıma seçilerek 10-15 Şubat tarihleri arasında Almanya’da yapılan Bavarian Cup 2015 Yarışması’nda Avrupa 5.oldu.

Geçmiş yıllarda da pek çok kez derece elde eden Özel Marmara Koleji Hazırlık Sınıfı öğrencisi Bahadır Özen, 22 Şubat
2015 tarihinde İstanbul Satranç Derneği’nde gerçekleştirilen
Yıldırım Şampiyonası’nda, oynanan 9 maçta 8 puan elde ederek birinci oldu.

Marmara Private College 10 A student İlayda Bayar came
in first at The Figure Skating Republic Cup held in Ankara
between 30 January-1 February 2015. Moreover she, being
selected for the National Team, came in fifth at Bavarian
Cup 2015 held in Germany between 10-15 February.

Bahadır Özen, the prep student of Marmara Private College
and ranking the highest many times came in first at Yıldırım Championship organized in İstanbul Chess Association in
22 February 2015 by getting 8 points in 9 matches.

lİZAn EKER TÜRKİYE ŞAMPİYonu
LİzAN EKER, TURKEY CHAMPION

17-21 Aralık 2014 tarihinde Tozkoparan Spor Salonu yüzme
havuzunda gerçekleşen Fehmi Akdağ Türkiye Kısa Kulvar
Yüzme Şampiyonası’nda Marmara Koleji 9-A sınıfı öğrencimiz Lizan Eker, 100 metre sırt üst ve 200 metre sırt üstünde
Türkiye 1.’si, 50 metre sırt üstünde Türkiye 3.sü olarak 28-29
Mart 2015 tarihinde İsrail’de düzenlenen Multinations Gençler Milli Takımlar yüzme yarışmalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır.

Coming in first at 100 meters backstroke and 200 meters
backstroke and in third in 50 meters backstroke in Fehmi
Akdağ Turkey Short Course Swimming Championship held
at Tozkoparan Sports Hall between 17-21 December 2014,
Marmara College 9-A student Lizan Eker was entitled to
represent our country at Multinations Youth National Teams
swimming competitions held in Israel between 28-29 March
2015.

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 13 / JUNE 2015 / 29

GElEnEKSEl CEMAl YİRMİBEŞ TuRnuvASI
SEKİZ TAKIMIn KATIlIMI İlE GERÇEKlEŞTİ
TRADITIONAL CEMAL YİRMİBEş VOLLEYBALL TOURNAMENT WAS HELD WITH THE PARTICIPATION OF EIGHT TEAMS

14th Volleyball Tournament was realized with the participation of Üsküdar Private American High School, Private
Darüşşafaka High School, ECA Elginkan Anatolian High
School, Atilla Uras Anatolian High School, Handan Hayrettin
Yelkikanat Industrial Vocational High School and Private Marmara College. The teams ranking the highest were granted
with the cups. The parents of Cemal Yirmibeş, our volleyball
player student who died seventeen years ago and for whom
the tournament was organized attended the tournament.
Mine Yirmibeş and Tahir Yirmibeş had emotional moments as
Mehmet Alkan, the school principal presented the plaque.
The ceremony ended after all the players were rewarded.
Bu yıl 14. sünü gerçekleştirdiğimiz voleybol turnuvası Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel Darüşşafaka Lisesi, ECA Elginkan
Anadolu Lisesi, Atilla Uras Anadolu Lisesi, Handan Hayrettin
Yelkikanat Endüstri Meslek Lisesi ve Özel Marmara Kolejinin katılımı ile gerçekleşti. Dereceye giren takımlar törenle kupalarını aldılar. Adına turnuva düzenlediğimiz, bundan on
yedi yıl önce kaybettiğimiz voleybolcu öğrencimiz merhum
Cemal Yirmibeş’in anne ve babası da turnuva boyunca bizimle birlikte idiler. Okul Müdürümüz sayın Mehmet Alkan tarafından sayın Mine Yirmibeş ve sayın Tahir Yirmibeş’e plaket verilirken duygulu anlar yaşandı. Tören tüm sporcuların ödüllerini
almalarıyla son buldu.
14th Cemal Yirmibeş Volleyball Tournament success rating is
as follows:
For Girls’ Teams; 1st Private Marmara College, 2nd ECA
Elginkan Anatolian High School, 3rd Üsküdar Private American High School and 4th Darüşşafaka High School.
For Boys’ Team; 1st Handan Hayrettin Yelkikanat Industrial
Vocational High School, 2nd Üsküdar Private American High
School, 3rd Atilla Uras Anatolian High School and 4th Private
Marmara College.

14. Cemal Yirmibeş Turnuvası başarı sıralaması aşağıda yer almaktadır:
Genç Kızlarda; 1. Özel Marmara Koleji, 2. ECA Elginkan Anadolu
Lisesi, 3. Özel Üsküdar Amerikan Lisesi ve 4. Darüşşafaka Lisesi.
Genç Erkeklerde; 1. Handan Hayrettin Yelkikanat Endüstri
Meslek Lisesi, 2. Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, 3. Atilla Uras
Anadolu Lisesi ve 4. Özel Marmara Koleji.
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TuTKuMuZDuR volEYBol
VOLLEYBALL, OUR PASSION
Girls’ Volleyball Team of Marmara Private College came in
second in the Youth Volleyball Competitions organized in
Maltepe District in 2014-2015 Academic Year. Riding high
with the team coach Bahar Bora and coming in first in the
Traditional Cemal Yirmibeş Volleyball Tournament organized
in February 27, Girls’ Volleyball Team of Marmara Private
College defeated Rezzan Has Anatolian High School, Kadir
Has Anatolian High School and Atilla Uras Anatolian High
School in the district competitions. Our team competing
with Hasan Şadoğlu Anatolian High School in the final
brought the second cup to Marmara College.

Ö

zel Marmara Koleji Kız Voleybol Takımı Maltepe ilçesinde
düzenlenen Gençler Voleybol Müsabakalarında, 20142015 Eğitim-Öğretim yılının Maltepe İlçe 2.’si olmuştur.
Antrenörleri Bahar Bora ile başarıdan başarıya koşan Marmara
Koleji Kız Voleybol Takımı, 27 Şubat tarihlerinde düzenlenen
Geleneksel Cemal Yirmibeş Voleybol turnuvasını birincilik ile
tamamladıktan sonra İlçe müsabakalarında da Rezzan Has
Anadolu Lisesi, Kadir Has Anadolu Lisesi ve Atilla Uras Anadolu Lisesi’ni mağlup etmiş, finalde de Hasan Şadoğlu Anadolu
Lisesi ile mücadele ederek 2.’lik kupasını Marmara Koleji’ne kazandırmıştır.
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“DoSTluK lİGİ FuTBol MÜSABAKASI”nIn GAlİBİ MARMARA KolEjİ
MARMARA COLLEGE, THE WINNER OF “FRIENDSHIP LEAGUE FOOTBALL CONTEST”

Marmara College High School Football Team which is under the administration of Mehmet Eren, the Physical Training Teacher beat Galatasaray High School in the ‘Friendship
League Contest’ with the goals by Arda (2) and Burak. The
only one goal of Galatasaray was scored by Berkin (own goal).
We congratulate our school team for the triumph.

m

armara Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Eren idaresindeki Marmara Koleji Lise Futbol Takımı, “Dostluk Ligi
Müsabakası”nda Galatasaray Lisesi’ni, Arda (2) ve Burak’ın golleriyle 3-1 yendi. Galatasaray’ın tek golünü de Berkin (KK) attı.
Bu galibiyetinden dolayı okul takımımızı tebrik ederiz.

MARMARA KolEjİ KAYAK KAMPI
MARMARA COLLEGE SKI CAMP

l

ise Beden Eğitimi bölümünün her yıl düzenlediği kayak
kampı bu yıl 18-20 Ocak 2015 tarihleri arasında Bolu-Kartalkaya Kartal Otel’de gerçekleştirildi. Beden eğitimi öğretmenimiz Mehmet Eren eşliğinde gerçekleşen kayak kampımıza 42 öğrencimiz katıldı. İlk defa kayak sporu ile tanışanların
yanı sıra daha önceden de kayak yapan öğrencilerin olduğu
grup keyifli vakit geçirdi.

The ski camp organized every year by the High School
Physical Training Department was held at Bolu-Kartalkaya
Kartal Hotel between 18-20 January 2015. 42 students
attended the ski camp organized with our physical training
teacher, Mehmet Eren. The group including the ones who
skied for the first time and the experienced ones had a
whale of a time.
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Röportaj/Interviewer: Şevval Yıldız - Fotoğraf/Photographer: Buse Aras

ÇEKÜl, DoğAl vE KÜlTÜREl MİRASI KoRuMA vE
YAŞATMA ÇAlIŞMAlARInA DEvAM EDİYoR
ÇEKÜL CONTINUES ITS WORKS ON PROTECTION AND PROMOTION OF THE
NATURAL AND CULTURAL HERITAGE

The Foundation for the Protection and Promotion of the Environment and Cultural Heritage known as ÇEKÜL since the
day it is founded holds various events in order to share the
works it carries out and the principles it is devoted to with
the public opinion. Therefore we asked Şirin Sıngın, the communication specialist at ÇEKÜL Foundation, about the works
of ÇEKÜL.
Şevval Yıldız: Firstly, I would like to start our conversation by asking how do you feel to work in such a historical work which is the headquarter of ÇEKÜl hosting the
cosmopolitan Pera life once upon a time.

k

urulduğu günden bugüne kısaca ÇEKÜL olarak bilinen
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı,
yaptığı çalışmaları ve bağlı kaldığı ilkeleri kamuoyu ile
paylaşmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. İşte bu nedenle biz de Avaz Dergisi’nin bu sayısında Çekül Vakfı İletişim
Sorumlusu Şirin Sıngın’a ÇEKÜL’ün çalışmalarını sorduk.
Şevval Yıldız: Söyleşimize ÇEKÜl’ün merkezi olan, bir
zamanlar kozmopolit Pera yaşantısına ev sahipliği yapmış bu tarihi binada çalışmanın nasıl bir his olduğunu sorarak başlamak istiyorum?
Şirin Sıngın: Bildiğiniz gibi Beyoğlu İstanbul’un merkezi,
çekirdek İstanbul. İçinde bulunduğumuz bina da yüz küsur
yıllık bir Pera yapısı. Bu bina, bizlerin kapısından her girdiğimizde heyecanlandığımız bir yer. Artık çoğu insanın büyük
iş merkezlerinde camların bile açılmadığı yerlerde çalıştığını
düşünürsek, tarihi bu binanın içinde olmak tabii ki insana her
şeyden önce huzur veriyor. Biz burada bir sivil toplum örgütü
olarak gönülden çalışıyoruz. O yüzden huzur bizim için birinci çalışma nedeni. Daha sonra aidiyet, kendimizi bir şeye ait
hissetmek ve yaşamımızın bir parçası haline getirmek geliyor.
Kısacası nefes alan bir yapı burası.

Şirin Sıngın: As you know, Beyoğlu is the center of İstanbul;
it is the core. The building we are inside now is Pera construction more than a hundred years old. It is such a place that
we get excited every time we come through the door. Thinking that many people work at the business centers where
even the glasses are not opened, it is quite peaceful to be
in this historical building. We work voluntarily as the part of a
non-governmental organization. The peace is our priority to
work. Then comes the belonging, the sense of belonging to
something and making it the part of our lives. In brief it is a
place taking breathe.

Şevval Yıldız: Ülkemizde sokak adları sürekli değiştiriliyor. Bir tarihin çok kolay bir şekilde silinip atılmasını
nasıl karşılıyorsunuz?
Şirin Sıngın: Sokak isimleri değişebilir ama günümüzde sadece sokak adları değil, mahalle adları da değişiyor. Önce o
mahalledeki kültürel doku gidiyor. İnsanlar taşınıyorlar, memleket değiştiriyorlar ya da göçle farklı kentlerden gelenler o
mahallelerde yaşamaya başlıyor. Klasik, herkesin birbirini tanıdığı mahalleler artık günümüzde özellikle de İstanbul gibi
büyük kentlerde neredeyse kalmadı. Sokakların isimleri değişiyor, terziler, bakkallar kapanıyor, bunların yerine süpermarketler açılıyor. Eğer oradaki kültür değişiyorsa, insanlar bu-

Şevval Yıldız: The names of the streets in our country
always change. what do you think about destroying the
history?
Şirin Sıngın: The street names can be changed. However
the names of the streets are not the only thing changing;
the names of the neighborhoods are also changed. Firstly
the cultural texture in the district is gone. The people move;
they move to another country or the people migrating from
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different cities start to live in these neighborhoods. Today
there are no more neighborhoods where everyone knows
each other especially in the metropolitans like İstanbul.
The names of the streets start to change; the tailor shops
and groceries are closed. Malls are opened in substitution
for them. If the culture in the neighborhood changes, the
people leaves the neighborhoods and there is nobody left
to protect the name of the neighborhood, the authorities
feel justified to make changes. Actually in order to protect
certain values, an inclusive process is required.

ralardan gidiyorsa, sokağı da sokağın adını da sahiplenecek
kimse kalmıyorsa yönetimler de bu tür değişikliği yapmada
kendilerini haklı görüyor. Aslında bazı değerlere sahip çıkmak
için katılımcı bir süreçten geçilmesi gerekiyor.
Şevval Yıldız: Artık değişen sokak adları gibi soluk aldığımız yeşil alanlarımız da bitmek tükenmek bilmeyen bir
dönüşüm ve yozlaşma hırsıyla yok ediliyor. Bu konudaki
düşüncelerinizi ve varsa ÇEKÜl olarak çalışmalarınızı
öğrenebilir miyim?
Şirin Sıngın: Kültürün temeli doğadır. Doğa olmazsa kültür olmaz. ÇEKÜL, doğa, kültür ve insana bir bütün olarak
bakıyor. Bu üçlü birbirinden ayrılmaz bir bütün. İnsan kendini
doğadan üstün görmeye başladıkça talanlar, yağmalar, katliamlar da artmaya başladı. Doğanın bir parçasını ağacın, toprağın, suyun bütün yaşam alanını kabul ettiğimizde belki biraz daha ranttan uzaklaşabiliriz. Ama şu anda büyük bir talan
söz konusu. Özellikle de 3. Köprü ve havalimanı projeleriyle
Kuzey Ormanları talan ediliyor. Çekül olarak Kuzey Ormanları
Savunması’nı destekliyoruz. Bir de Fatih Ormanları’nda villa
yapılması konusu gündemde. Bu konuyla ilgili olarak da “Diren Fatih Ormanı” isimli bir platform kuruldu ve biz de onun
içinde yer alıyoruz. Yalnızca İstanbul’da değil Anadolu’nun her
yerinde taş ocaklarından tutun HES’lere kadar hemen hemen
her yerde doğa katliamı var. Elimiz erdiği, gücümüz yettiğince
bizler de ÇEKÜL olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.
Şevval Yıldız: Kuzey Marmara otoyolu Projesi içerisinde yer alan, İstanbul Boğazı üzerindeki 3. Köprü inşaatı
nedeniyle ağaç kıyımının yaşandığını görüyoruz. Bu konuda siz ÇEKÜl olarak ne düşünüyorsunuz?
Şirin Sıngın: ÇEKÜL doğanın katledilişine tabii ki karşı. Bu
Kuzey Ormanları konusu için de geçerli. Bu konuyla ilgili bilim
adamlarının açıklamalarına karşın hala devam eden bir proje
bu.
Şevval Yıldız: Çevreyi korumak, insanları bilinçlendirmek için ne tür etkinlikler düzenliyorsunuz? Yakın zamanda yapmayı düşündüğünüz bir etkinlik varsa bunlar
hakkında da bize biraz bilgi verir misiniz?
Şirin Sıngın: ÇEKÜL’ün “Bilgi Ağacı” adında bir eğitim çalışması var. Bu çalışmada çocuklara ve liselilere üniversitelilerle birlikte “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” konulu eğitimler
düzenliyoruz. Bu eğitimler “Ağaçların Diliyle İstanbul” ve “Endüstri Mirası” diye ikiye ayrılıyor. “Ağaçların Diliyle İstanbul”
eğitiminde İstanbul’un ağaçlarını dinliyoruz, tanıyoruz. Bir
taraftan da İstanbul’u algılamaya çalışıyoruz. Örneğin “Erguvan nerede yetişir?” gibi detaylı bir eğitim içeriğimiz var.

Şevval Yıldız: Besides the changing names of streets,
the green areas are destroyed by unending hungry for
transformation and corruption. I would like to ask you
your opinions on the issue and your works as ÇEKÜl, if
any.
Şirin Sıngın: The basis of the culture is the nature. One cannot mention about culture without nature. ÇEKÜL regards
the nature, culture and human as a whole. The trio is an inseparable whole. As the human being thinks itself superior
than the nature, the depredations, pillages and massacres
increase. If we accept that some part of nature belongs to
trees, lands and water, we might stop get unearned income.
However there is great depredation. Especially the Kuzey
Ormanları (Northern Forests) are destroyed due to the 3rd
Bosporus Bridge and airport projects. We as Çekül support
the Northern Forests’ Defense (KOS). Moreover the issue on
constructing villa at Fatih forests is on the agenda. ‘Resist
Fatih Forest’ platform has been initiated and we are part of
it. The destruction of the nature is not only in İstanbul but
almost all around Anatolia including quarries and HPP. We as
Çekül try to resist as much as we can.
Şevval Yıldız: The 3rd Bosporus Bridge construction
continues included in the northern Marmara Motorway
Project. And we see the forest destroy due to the construction. what do you, as ÇEKÜl, think about the issue?
Şirin Sıngın: ÇEKÜL is, for sure, against the massacre of
the nature. It is also the same for the Northern Forests. It
is such a project that still continues despite of the statements of the scientist.
Şevval Yıldız: what kind of activities do you hold in order to protect the environment and raise the awareness
of the people? Could you please inform us if there is an
activity you are planning to hold recently?
Şirin Sıngın: There is training work of ÇEKÜL named “Bilgi
Ağacı”. In this project we organize training under the subject
of “cultural heritage” and “natural heritage” for the children,
high school and university students. The trainings are divided
into two sections under the title of “Ağaçların Diliyle İstanbul”
and “Endüstri Mirası”. In the training named “Ağaçların Diliyle
İstanbul” we listen and know better the trees of İstanbul. On
the other hand we try to understand İstanbul. For example
we have such a detail training content that is about “where
does the redbud grow?” The projects in which the university
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students work as the trainers voluntarily continue in the elementary and high schools. In the training named “Endüstri
Mirası” the old factories are explained. For example, Bilgi University was used to be Silahtarağa Elektrik Santrali’ which
was an electricity factory in the past. It was restored and
today it serves as a museum within the premises of the university. We show to the children during our trainings that it is
required to have different perspectives as looking to a city.
The monumental structures should not come into mind only,
as the cultural heritage is mentioned. The cultural heritage
does not only consist of mosques, fountains, hammams,
madrasah and caravansary but is required to be considered
as a whole. At the same time there are structures such as
industrial heritage bearing witness to the city, on which we
try to catch the eyes. We, as ÇEKÜL also plan an event about
planting for the next fall.
Üniversite öğrencilerinin eğitmen olarak gönüllü çalıştıkları
bu projeler ilkokul ve liselerde devam ediyor. “Endüstri Mirası”
eğitiminde de eski fabrikalar anlatılıyor. Örneğin bugün Bilgi
Üniversitesi’nin olduğu yerde eskiden elektrik fabrikası olan
“Silahtarağa Elektrik Santrali” bulunuyordu. Burası yeniden
düzenlenerek üniversite içinde müze olarak kullanılmaya
başlandı. Biz çocuklara eğitim çalışmalarında aslında bir kente bakarken farklı açılardan bakılması gerektiğini anlatıyoruz.
Kültür mirası dediğimizde sadece anıtsal yapılar anlaşılmamalı. Cami, çeşme, hamam, medrese, kervansaray değil tüm
kültürel miras bir bütün olarak algılanmalı. Aynı zamanda
kente tanıklık eden endüstri mirası gibi yapılar da var. Biraz
da bunlara dikkat çekmeye çalışıyoruz. ÇEKÜL olarak önümüzdeki sonbaharda bir de fidan dikme etkinliğimiz olacak.
Şevval Yıldız: Ben Koşuyolu’nda oturuyorum. Bizim
semtimiz eskiden iki katlı ve bahçeli işçi evlerinden oluşuyordu. Zaman geçtikçe İstanbul’un her yerinde olduğu
gibi bu semtimizde de eski binalar yıkılıp beton yığınlarına dönüşmeye başladı. o eski bahçeli evlerden de eser
kalmadı diyebiliriz. Bunları şu soruyu sormak için söyledim. Biliyorsunuz ki Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesinden dolayı ülkemizdeki bilinçli insanlarca büyük bir
başkaldırı olmuş ve son yeşil alanlarımızın da yok edilmesine karşı direnilmeye çalışılmıştı. Gezi hareketinden
sonra çok güzel küçük oluşumlar doğdu. Bunlardan bazıları da mahalle bostanları. Mahalle bostanlarının devam
etmesinin mahallede yarattığı etkiler sizce nedir? Bu
oluşumları takip edip, destekliyor musunuz?

Şevval Yıldız: I live in Koşuyolu. There were two-storey
houses with yards in our neighborhood in the past. As
the time passes, these old buildings have been ruined
and transformed into a concrete jungle just like everywhere in İstanbul. It can be said that there is no trace
of the old houses with yards. I am telling all these since
I would like to ask a question. As you know well, there
was a great rebellion in the country by the conscious
people after it was attempted to destroy Gezi Park;
and it was tried to resist against the destruction of the
green areas. After Gezi Park movement, there are small
organizations including the neighborhood vegetable
gardens. what do you think about the contribution of
the neighborhood vegetable gardens to the neighborhood? Do you follow and support these kinds of organizations?

Şirin Sıngın: Evet. İnsanlar bu vesileyle hem birbirleriyle
kaynaştılar, hem de kendi yetiştirdikleri ürünleri yemeye başladılar. Moda’da, Kuzguncuk’ta ve İstanbul’un birçok semtinde bina yığınlarının arasında bulunan bu alanlara kolektif
sebze dikimleri başladı.

Şirin Sıngın: Yes. People amalgamate with each other on
this wise and start to eat the products they produce. They
start to plant vegetables collectively in the dead spaces
among the buildings in Moda, Kuzguncuk and many other
places in İstanbul.

Şevval Yıldız: verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.

Şevval Yıldız: Thank you very much for the precious information you provide.
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GÜnEŞ EnERjİSİnDEn ElEKTRİK ÜRETMEK
ENERGY GENERATION BY SOLAR CELL

We talked with Dr. Erdener Ildız, the Electronic Engineer MSC
about many things from the renewable energy sources to
the reason why the solar power is required for Turkey and
the world.
Hazal Erkılıç: Firstly, could you please introduce yourself?

E

lektronik Yüksek Mühendisi Dr. Erdener Ildız ile yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin Türkiye ve
dünyamız için neden gerekli olduğunu konuştuk.

Hazal Erkılıç: Öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz?

Dr. Erdener Ildız: I am and Electronic Engineer MSC graduating from İstanbul Technical University and I worked as an
engineer at the Supply and Maintenance Center of Turkish
Air Forces in Eskişehir for years. Then I came to the Air Force
Academy after I did doctorate in computerized control systems. I lectured here for ten years as a lecturer on the subjects of ‘Electronic’ and ‘Automatic Control’. Moreover during
the years in Eskişehir, I lectured for the masters students on
the control and computer systems at the Faculty of Electronic in Anadolu University. In 1989 when I retired from Air
Forces with the title of Senior Major, I launched my own business. I have been working in the construction sector for 25
years. I produce roofing materials based on metal under the
brand name of Ildızbond.

Dr. Erdener Ildız: İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun,elektronik yüksek mühendisiyim ve Türk Hava Kuvvetleri’nin Eskişehir İkmal Bakım Merkezi’nde uzun yıllar mühendis
olarak görev yaptım. Daha sonra bilgisayarlı kontrol sistemleri üzerine doktora yapınca, Hava Harp Okulu’na geldim.
Burada on yıl öğretim üyesi olarak “Elektronik” ve “Otomatik
Kontrol” konularında dersler verdim. Ayrıca Eskişehir’de görev
yaptığım dönemde, Anadolu Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nde yüksek lisans öğrencilerine kontrol ve bilgisayar sistemleri
konularında ders verdim. 1989 yılında Kıdemli Binbaşı rütbesiyle Hava Kuvvetleri’nden emekli olunca, kendi firmamı kurdum. 25 yıldır inşaat sektöründe çalışıyorum. Ildızbond markasıyla, metal esaslı çatı kaplama malzemeleri üretiyorum.
Hazal Erkılıç: Güneş enerjisinden elektrik üretimi nasıl
sağlanıyor ve güneş pilleri ne zamandan beri kullanılıyor?
Dr. Erdener Ildız: Güneş enerjisi biliyorsunuz dünyamız için
çok önemli bir kaynak. 1950’lerden beri kullanılıyor.Yani fotovoltaik pillerin üretilmesinden itibaren dünyada bunlar kullanıyor. Bu fotovoltaik diyot dediğimiz elemanlar, çok küçük
yarı iletken elemanlardır. Bunlara güneş pilleri adı da veriliyor.
Bu diyotların üzerine ışık düştüğü zaman, bağlantı uçlarında
DC gerilim (Doğru Gerilim) oluşur. Oluşan elektriğin performans değeri, üzerine düşen gün ışığının miktarına, geliş açısına ve iklimsel parametrelere göre değişir. Dönüşümden elde
edilen elektrik enerjisinin verimi, pillerin yapısına göre yüzde
10 ile yüzde 20 arasında değişmektedir.

Hazal Erkılıç: How is electric generated through solar
power? How long have been the solar cells used?
Dr. Erdener Ildız: As you know the solar power is a crucial
source for our world. It has been used since 1950s. In other words these have been used across the world since the
photovoltaic cells were produced. These elements named
photovoltaic diodes are very tiny semiconducting elements.
These are named solar cells. As the light reflect on the diodes DC (direct current) occurs in the terminals. The performance value of the electricity changes in accordance with
the amount of the day light it has, the angle of the light and
the climatic parameters. The efficiency of the electrical energy obtained by the conversion varied between 10-20%
in accordance with the structures of the cells. Photovolta-
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Fotovoltaik yapı, iki katmanlı silisyum yapıdan meydana gelmiştir. N tipi taban üzerinde, ince bir P tipi malzeme bulunmaktadır. Işık bu iki malzemenin eklemine(junction) düştüğünde, N-tipi malzemenin, P-tipine göre pozitif olduğu bir
gerilim meydana gelir. Çıkış gerilimi, elemanın üzerine düşen
ışık şiddetine bağlıdır ve maksimum 0.6 V değerini alabilir.
Çıkışa bir yük bağlandığında, bir akım akacaktır. Bu akımın
şiddeti, eleman üzerine ve eleman yüzey alanına düşen ışık
şiddetine bağlıdır. Bu hücreler (piller), seri ya da paralel bağlanarak elde edilecek akım ve gerilimin şiddeti arttırılabilir. N
ve P tipi maddeler, yarıiletken maddelerin eriyik halindeyken,
bazı maddeler ile kontrollü olarak katkılandırılması sonucu
oluşurlar. Yarı iletken dediğimiz şey aslında, doğada çok miktarda olan, plajlarda bol miktarda bulunan kumlardan oluşuyor. Silusyum tabir ettiğimiz kumlar, eritilerek ve içine çok az
miktarda başka bir element; fosfor ya da bor katılarak elde
ediliyor. Bu diyotlar, çok küçük akım verme imkânına sahip.
Hem gerilimi arttırmak hem de akım olarak gücü arttırmak
için, bunlar seri ve paralel olarak bir araya getiriliyor. Yani 0.6
Volttan, 12 Volt, 24 Volt gibi gerilimler elde edebilmek için
bunları seri olarak, akım gücünü arttırmak için de paralel bağlamak gerekiyor. Dolayısıyla seri ve paralel bağlayarak istediğiniz gerilimde ve akım gücünde bir sistem elde ediyorsunuz.
Bunlara hücre deniyor. Bu hücreler de seri ve paralel bağlanarak modülleri, modüller birbirine bağlanarak panelleri, paneller birbirine bağlanarak grupları oluşturuyor.

Hazal Erkılıç: Erdener Bey, güneşten elde edilen elektrik enerjisi nerelerde kullanılıyor?
Dr. Erdener Ildız: Güneşten elde edilen elektrik nerelerde
kullanılıyor dediğimizde de çok değişik alanlarda kullanıldığını
görüyoruz. İlk başta büyük enerji santrallerinde, yine evlerimizde bağımsız olarak da kullanılıyor. İsterseniz kendi ihtiyacınızdan fazlasını da enterkonnekte sisteme satabiliyorsunuz,
depolama imkanınız da oluyor. Elektrik enerjisini depolamak
için de aküler kullanılıyor. Örneğin elektrik olmadığı zamanlarda, depolanan bu elektriği rahatlıkla kullanma şansımız
oluyor. Güneş enerjisi Türkiye için çok önemli bir kaynak. Üstelik güneş enerjisinin verimli kullanılabilmesi açısından da
şanslı bir ülke. Bizim radyan enerjiyi alış açımız çok iyi ve bu
da verimi arttıran önemli bir faktör. Çok sıcak bir bölge olabilir ama radyan enerjinin geldiği açı iyi değilse, verim yüksek
olmayabilir. Türkiye’de, özellikle Konya ve Karaman civarında
çok yüksek verim var. Bu şekilde Türkiye’de güneş enerjisinin kullanımı giderek artıyor ama henüz istenilen seviyeye
ulaşamadı. Bugün Almanya’yla Türkiye’yi kıyasladığınızda, Almanya’nın kurulu güneş enerjisi elektrik santral gücü 5000
MW, bizde ise bu 40 MW civarında. Bizim güneşi görme açımız

ic structure consists of two-layer silicon structure. There
is P type material on the n-type base. As the light reflects
of the junction of these two materials, there is a voltage in
which n-type material is more positive than p-type. The output voltage depends on the intensity of the lights on the
element and its maximum value is 0.6 V. As the output is
loaded, the current will flow. The strength of the current
depends on the strength (intensity) of the light reflecting
on the element and on the surface area of the elements.
The strength of the current or voltage can be increased by
means of the connections in series or parallel of the cells.
The n and p type materials are constructed by being doped
with certain materials in control as they melt state of semiconducting materials. What we call as semiconducting is
the sand which exists in the nature, a huge amount of which
can be found in the beaches. The sands named silicon are
obtained by means of melting and adding little different elements (phosphorus or boron). These diodes have the capacity of providing very little current. These are connected
in series and parallel in order to increase the voltage and
the strength as the current. Namely, in order to have the
24 Volt current and 12 Volt current from 0.6 Volt they are
connected in series. In order to increase the strength of
current it is required to be connected in parallel. Therefore
you can create a system in any voltage and current strength
you would like by means of series and parallel connections.
These are called cells. These cells construct the modules by
being connected series and parallel, the modules construct
the panels by being connected and the panels construct the
groups by being connected.
Hazal Erkılıç: Mr. Erdener, where is the electric energy
generated through the sun used?
Dr. Erdener Ildız: It can be seen that it is used in various different fields. First of all it is used in the giant energy plants, and it can be used in our homes independently.
You can sell the excess amount, which you do not need, to
the interconnected system if you like; and you have opportunity to store it. In order to store electric energy the accumulators are used. For example you have chance to use
the stored electric storage as there is no electricity. Solar
energy is a crucial source for Turkey. Moreover, it is a lucky
country in terms of the efficient use of solar energy. The angle of having radian energy for Turkey is very good, which is
an important factor for increasing efficiency. Sometimes it
can be a warm place but the efficiency is low unless the angle of the radian energy is appropriate. In Turkey especially
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nedeniyle, Almanya’dan daha fazla güçte elektrik elde etme
imkânımız var. Ancak altyapının tam oluşmamış olması nedeniyle istenilen düzeyde değiliz. Batı ülkelerinde, ürettiğiniz
enerjiyi daha pahalıya satıyor, almak istediğinizde de daha
ucuza alıyorsunuz. Çünkü bu ülkelerde, üretime yönelik bir
teşvik var. Biz de ise tam tersi bir durum var, yani ürettiğiniz
enerjiyi ucuza satıyor, dağıtım şirketlerinden elektriği alırken
daha pahalıya alıyorsunuz. İşte bu nedenle fazla yatırım yapılmıyor. Lisans alımında bürokratik işlemler çok uzun zaman
alıyor, bu da yatırımcıları caydırıyor. Bu sistemlerin ömrü de
aslında çok uzun, yarı iletken teknolojisi olduğu için kolay kolay arıza yapmazlar. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor; yarı
iletkenlerin ısıyla çalışma noktaları değiştiği için verimleri düşer, onun için de altta havalandırmasına dikkat etmek lazım.
Bu paneller oluşturulduğu zaman altının havalandırılması
gerekir ki, diyotlar fazla ısınarak verimleri düşmesin. Diyotlar
yeteri kadar soğutulmadığı takdirde yüzde 15 –20 civarında
verim kaybına sebep olunabilir.
Hazal Erkılıç: Bu pillerin doğaya ve ekonomiye katkıları
nelerdir?
Dr. Erdener Ildız: Bu pillerin doğaya katkısı çok fazla. Biliyorsunuz fosil yakıt malzemeleri havaya büyük ölçüde
karbondioksit salıyorlar ve bu gazlar küresel ısınmayı meydana getirerek doğanın dengesini bozuyor. Oysa güneşle
doğaya hiç zarar vermeden enerji üretebiliyorsunuz. Örneğin
1 MW’lık termik santral, normalde bin ton karbondioksit 7 ton
karbonmonoksit, 450 ton kükürtdioksit 250 ton azot oksit,
3 ton hidrokarbon 5 ton kül üretir. Güneşten 1 MW’lık enerji
üretirken, bunların tamamından kurtulmuş oluyorsunuz. Bu
muhteşem bir enerji sistemi. Ekonomiye de faydası çok. Tamamen yerli üretim ve bol miktarda ülkemizde bulunuyor.
Bu sistem, zaman içinde büyük bir ihtimalle bütün dünyada
kullanılacak. Güneşin dünyamıza bir saatte gönderdiği enerji,
bütün dünyadaki enerjinin bir yıllık ihtiyacına denk diyebiliriz.
Oysa biz elimizdeki bu imkânı kullanmayarak, doğalgaz ve
kömür ithal ediyoruz. Türkiye ekonomisi açısından, güneşten
enerji üretimi çok avantajlıdır. Güneş santralleri gürültüsüz
çalıştığı için, gürültü kirliliği yaratmazlar. Yakıt maliyeti, yakıt

in Konya and Karaman the efficiency is high. Therefore the
use of solar energy in Turkey increases gradually however it
has not been reached to the desired level yet. As Germany
and Turkey compared, it is seen that the power of the solar
power electric plants in Germany is 5000 MW, which is 40
MW in Turkey. We have opportunity to generate more electricity than Germany due to the angle of the sunlight on our
country. However we have not reached the desired levels
due to the poor infrastructure. In western countries you can
sell the energy you generate more expensive, but you buy is
cheaper. Since the countries are encouraged to generate.
But in Turkey it is completely different; you sell the energy
you generate cheaper, you buy it more expensive from the
distributors. This why the rates of the investment in it is
low. The red tape for the certification takes very long time,
which deters the enterprisers. The systems are long lasting
indeed. They do not break down easily since they are semiconducting technology. The point here is the efficiency of
the semiconducting materials decreases since the working
points of the semiconducting materials changes; therefore
the ventilation is important. As the panels are constructed
it is required to ventilate the lower parts in order to prevent
the efficiency loss due to the excess heating of the diodes.
In the case that the diodes are not cooled enough, it leads
15-20 percent degradation.
Hazal Erkılıç: what are the contributions of the cells to
the environment and economy?
Dr. Erdener Ildız: The cells have many contributions to the
environment. As you know fossil fuel materials emits huge
amount of carbon dioxide into air; and the gases disturb the
balance of the nature by causing global warming. Whereas
you can generate energy through the sun without harming
the nature. For example a thermal power plant with 1 MW
normally generates a ton carbon dioxide, 7 tonnes carbon
monoxide, 450 tonnes sulphur dioxide, 250 tonnesnitric oxide, 3 tonnes hydrocarbon and 5 tonnes ashes. As you generate 1 MW energy through sun you will get rid of all of them.
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atıklarının yok edilme maliyeti gibi maliyetleri yoktur. Bakım
maliyetleri çok düşük, ömürleri çok uzundur. Elektrik enerjisi
olmayan yerlerde, elektrik enerjisi elde etme konforu sağlar.
Her şeyden önce yerli üretim olduğundan, enerjide bağımsızlığınızı kazanmış olursunuz.
Hazal Erkılıç: Ülkemizde güneş enerjisinden elektrik
üreten santraller nerelerde bulunuyor?
Dr. Erdener Ildız: Daha öncede belirttiğim gibi güneş enerjisinden elektrik üretmek için en verimli bölge Konya ve Karaman olduğu için ilk güneş enerji santralleri (GES) bu bölgede kurulmaya başlanmıştır. Bunun yanında; Akdeniz, Ege
ve Güney Doğu Anadolu’da da kurulu santraller vardır. Ayrıca
ülkemizin her yerinde, kişisel kullanıcılar da evlerinin çatısına
ya da bahçelerine, güneşten enerji üreten panelleri koyarak,
elektrik üretmektedirler. İhtiyaçlarının fazlasını da elektrik
dağıtım şirketlerine satabilmektedirler. Böyle bir örnek uygulama incelemek isterseniz, EMO’nun üyesi, değerli hocamız
SayınProf. Dr. Ahmet Dervişoğlu’nun, Gönen’in Akçapınar Köyünde, kendi evinin bahçesine kurduğu, 3 KW’lık sistemi incelemenizi tavsiye ederim.
Hazal Erkılıç: Siz güneş pilleri konusunda ne zamandan
beri çalışıyorsunuz?

It is a perfect energy system. It has many advantages for the
economy. It is completely domestic generation and there is
plenty of it in our country. This system will be used all over
the world in time. The energy sent by the sun to our planet
in an hour equals to an annual need of the energy across
the whole world. Unfortunately, we do not benefit from it
but import natural gas and coal. In terms of Turkish economy the energy generation by sun is very advantageous. The
solar plants do not cause noise pollution since they work in
silence. They do not have fuel cost or costs of disposal of
the wastes. The maintenance costs are low and they are
long lasting. It provides the convenience to generate electric
energy where there is no electric energy. The last but not
least you will gain the independence in electricity since it is
domestic generation.
Hazal Erkılıç: where are the plants generating energy
through the sun in our country?
Dr. Erdener Ildız: As I mentioned before since the most
efficient regions are around Konya and Karaman to generate
electricity, the first Solar Thermal Energy plants were started to be established here. Besides there are plants in Mediterranean, Aegean and Southern Anatolia regions. Moreover, the individuals generate electricity by putting the panels
generating energy from sun in their yards or on the roofs
across the country. They sell the excess amounts to the
distributors. If you would like to analyze such a system I will
recommend you to analyze the system with 3 KW created by
Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu, the member of EMO. He founded
the system at his own hard in Akçapınar Village, Gönen.
Hazal Erkılıç: How long have you been working on solar
cells?

Dr. Erdener Ildız: Güneş pilleri konusunda biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak, uzun süredir çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Odanın Elektronik Meslek Dalı Komisyonu bünyesinde bir
çalışma başlattık. Bunker Roy adlı Hindistan’lı bir bilim adamı
güneş enerjisini kullanarak, elektriksiz köylerin aydınlatılmak
ve elektrik ihtiyacını gidermek amacıyla bir organizasyon kurmuş. EMO olarak biz de bu işe ağırlık verdik ve halkı bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledik. 2013 yılında
Antalya’da Güneş Enerjisi Sempozyumu’nu gerçekleştirdik.
Güneş enerjisi uygulamalarıyla ilgili kitaplar yayınlıyoruz.
Zaman zaman EMO bünyesinde bu konularda söyleşiler düzenliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin geçenlerde
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisleri Odası ve
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (Gensed) ortaklaşa bir konferans düzenlemişti. Yine kısa bir süre önce bu
konularda dünyaca ünlü bir bilim adamımız olan Sayın Prof.
Dr. Selahattin İncecik, “Küresel Isınma ve Yenilenebilir Enerji”
konulu bir konferans verdi. Güneş enerjisi, daha doğrusu alternatif enerjiler konusunda duyarlılığı arttırmak ve konudaki
sorunları dile getirebilmek amacıyla çalışmalarımıza devam
ediyoruz.

Dr. Erdener Ildız: We, as the Electronic Engineers Chamber
have carried out various works on solar cells. We initiated a
work within the body of Electronic Profession Field Commission of the Chamber. Bunker Roy, an Indian scientist founded
an organization with the aim of lighting the villages without
electricity and meeting the electricity needs of them by
using solar energy. We, as EMO focused on this work and
held many events in order to inform the public. In 2013 we
organized Solar Energy Symposium in Antalya. We publish
books about the implementation of the solar energy. Sometimes we organize meetings on these issues under the roof
of EMO. Our studies carry on. For example recently İstanbul
Technical University organized a conference in cooperation
with Electric Engineers Chamber and Solar Energy Industry
and Business Association (Gensed). Moreover Prof. Dr. Selahattinİncecik, our globally known scientist gave a lecture on
“Global Warming and Renewable Energy”. We continue our
works with the aim of increasing the sensitivity on the solar
energy, more precisely alternative energies and expressing
the problems about the issue.

Hazal Erkılıç: verdiğiniz bilgilerden dolayı siz çok teşekkür ediyorum.

Hazal Erkılıç: Thank you very much for the information
you have given.
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Röportaj/Interviewer: Deniz Köleoğlu

İnŞAAT SEKTÖRÜnDEKİ KRİZ
ÜlKE EKonoMİSİnDEKİ KRİZDİR
THE CRISIS IN CONSTRUCTION SECTOR, MEANS THE CRISIS IN THE NATIONAL ECONOMY

1

990 yılından
beri inşaat sektöründe, İstanbul
Bahçelievler Devlet
Hastanesi, Kocaeli
Belediye Başkanlığı Binası, İstanbul Kültür ve
Sanat Vakfı Restorasyonu gibi üstyapı projeleri ile Milas-Yatağan
Karayolu, Ankara-Çankırı Karayolu, Havran
Barajı Sulaması, İskenderun İçme Suyu İsale
Hattı gibi altyapı projelerini hayata geçiren
Özsoy Group bünyesindeki Özsoy İnşaat’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Özat Özsoy ile kentsel dönüşümün hız kazandığı bu
günlerde inşaat sektörünün sorunlarını konuştuk.

We talked about the problems of construction sector in today’s world, where the urban transformation process accelerates, with Özat Özsoy, the chairman of the board at Özsoy
İnşaat within Özsoy Group which realized the superstructure
projects including İstanbul Bahçelievler State Hospital, Kocaeli Town Hall, İstanbul Cultural and Arts Foundation Building Restoration and the infrastructure projects including
Milas-Yatağan Roads, Ankara-Çankırı Roads, Havran Dam
Irrigation, İskenderun Drinking Water Supply Lines since
1990.
Deniz Köleoğlu: Could you please introduce yourself to us?
Özat Özsoy: I was born in 1977, in Ordu-Mesudiye. I completed my elementary, secondary and high school education in İstanbul. After the military service, I started to work
at Arçelik as a professional. After a while I set up my own
business. I still continue real estate consultancy and construction works.

Deniz Köleoğlu: Sizi tanıyabilir miyiz?
Özat Özsoy: 1977 Ordu-Mesudiye doğumluyum. İlk, orta
ve lise eğitimimi İstanbul’da tamamladım. Askerliğim sonrasında belli bir süre Arçelik firmasında profesyonel çalıştıktan
sonra kendi işimi kurdum. Hala emlak danışmanlığı ve inşaat
yapı işlerine devam etmekteyim.
Deniz Köleoğlu: Eski binaların yıkılma sebepleri nelerdir?
Özat Özsoy: Bu soruyla ilgili istemeyerek de olsa hemen
aklıma 1999 depremi gelmekte. Ülkemizde inşaat sektörü, özellikle bu büyük depreme kadar neredeyse herkesin
meslek edindiği bir sektördü. Aslında hala bu konuda zayıfız. Geçmiş yıllarda kalitesiz inşaat kavramı neredeyse yoktu.
Müteahhit “Binayı bitirdim” dediğinde ortaya çıkan görüntü
yapı idi. Sorgulama, zemin etüdü, yasalara uygun yapılıp yapılmadığı hiç önemli değildi. Günümüzde bilinçli tüketici artık bütün bunlara bakmaktadır. Dolayısıyla eski binalar artık
rağbet görmemektedir. Diğer sebeplerden birisi, gecekondu
dediğimiz imara aykırı yapıların çok çirkin bir şekilde modern
şehirleşmeye engel olmasından dolayı yıkılmak zorunda kalmasıdır. Bunun en önemli sebeplerinden biri de devlet politikasıdır. Deprem sonrasında hızla kentsel dönüşüm projesi
uygulamaya alınmış, eski olduğu tespit edilen yapılar hızla
yenilenmeye başlanmıştır. Bir diğer sebep de özellikle büyük
şehirlerde arsa maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı yeni
yapıların çok daha kıymetli duruma gelmesidir.

Deniz Köleoğlu: what is the reason fordemolishing the
old buildings?
Özat Özsoy: This question unintentionally reminds me the
earthquake in 1999. The construction sector in our country
was the sector in which everybody worked especially until
the great earthquake. Actually we are still weak in relation
to this issue. In the former years even there was no concept like ‘unqualified construction’. As the contractor said
‘I completed the building’ you could only see the structure.
Questioning, ground studies, compliance with the laws were
not taken into consideration. However, today the conscious
consumers attach importance to all these facts. Therefore
the old buildings are not demanded anymore. Another reason is the structures not suitable for housing called shanties

40 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 13 / HAZİRAN 2015

are required to be demolished since they prevent modern
urbanization. One of the most important reasons for it is the
state policy. The urban transformation project has immediately been initiated after the earthquake; and the structured
determined as old have been started to renovated. Another
reason is the cost of the lands especially in the metropolis
is too high and therefore the new structures become more
precious.
Deniz Köleoğlu: what are the problems encountered
during the destruction of old buildings?

Deniz Köleoğlu: Eski yapıların yıkılması esnasında karşılaşılan sorunlar nelerdir?
Özat Özsoy: Ülkemizdeki insanlar genellikle alışkanlıkları
doğrultusunda yaşamaktadırlar. Yıkım esnasında farklı semtlere gitmek istememektedirler. Çünkü yeni bir yere taşınmak
yeni bir külfet demektir. Yapıcı firmayla yapılan anlaşmalarda,
her kat maliki aynı fikirde olmadığından, uzun süre pazarlıklar devam ettiğinden, bazen acil yıkılması gereken yerler de
yıkılamamakta veya yıkımı ertelenmektedir. Yıkım esnasında
çevreye verilen kirlilik de can sıkmaktadır. İnsanları ikna etmek güç olduğundan, ikna olan insanlar da komşularıyla sorun yaşamaktadır.

Özat Özsoy: The people in our country generally live in
accordance with their habits. They do not want to move
different districts during the destruction, since moving to a
new place means a new heavy burden. Sometimes the buildings which are required to be demolished urgently are not
demolished or the destruction is delayed since every floor
holder may disagree on the agreement with the contractor
company or the bargains may continue for a long period.
Moreover the pollution caused by the destruction is also disturbing. Since it is hard to convince people, the people who
are convinced could have problems with the neighbors.

Deniz Köleoğlu: Peki yıkım esnasında evden çıkan insanlar yeni evlerine ne kadar süre sonra yerleşebilirler?
Özat Özsoy: Yıkım anlaşmasını yaptığımız insanlara, yeni
yapılarına geçiş süresi olarak yaklaşık bir buçuk-iki yıl gibi bir
süre vermekteyiz.
Deniz Köleoğlu: Yeni binalarda hiç balkon olmamasının
sebebi nedir?
Özat Özsoy: Yeni binalarda hiç balkon yok diyemeyiz. Genellikle yok diyecek olursak da birkaç sebebini sıralayabilirim.
Öncelikle karlılığı düşündüğümüzde, arsa maliyetleri yüksek
olduğundan dolayı, küçük arsaya büyük yapı mantığını gütmekteyiz. Bazen imar kanunu bizlere istediğimiz ölçülerde
yapı izni vermemektedir. Bu bakımdan balkonu Fransız balkon modeline çevirerek evleri biraz daha büyük yapmaya
gayret ediyoruz. Balkonların küçük olmasının bir diğer nedeni
ise depremde balkonların daha çabuk yıkıldığına tanık olmamızdır. Bana göre balkon olmalı, ancak eskisi gibi direklerle
desteklenen büyük balkonlar olmamalıdır.

Deniz Köleoğlu: well,how long does it take to move to
the new buildings for the people who leave their houses
during the destruction?
Özat Özsoy: We granted a year and half or two years to
move back their new houses for the people we make agreement on the destruction.
Deniz Köleoğlu: what is the reason for the fact that
there is no balcony in the new buildings?

Deniz Köleoğlu: Çok büyük binalar yapılmaya başlandı.
Bu binaların altyapısını İstanbul kaldırabiliyor mu?

Özat Özsoy: It cannot be said that there is no balcony in
the new buildings. If it is said that there are rarely balconies,
I can give you some reasons. First of all, we follow the policy of constructing big buildings on the small lands since
the land costs are quite high by taking the profitability into
consideration. On occasion, the construction law does not
allow us the reconstruction permit with the size we demand.
Therefore we put effort to construct wider and bigger houses by turning the balconies into French style balconies. The
other reason for the small balconies is we witnessed that
the balconies are easily destroyed by the earthquake. According to me there should be balconies, however these are
not the big balconies supported by the columns as before.

Özat Özsoy: Öncelikle bu soru için teşekkür ederim. Bu
konu, bugünün ve yarının kanayan yarası olacaktır. En ufak

Deniz Köleoğlu: It is obvious that the new buildings are
expensive. Can all they find buyers?

Deniz Köleoğlu: Yeni binaların pahalı olduğunu görüyoruz. Hepsi alıcı bulabiliyor mu?
Özat Özsoy: Yeni binaların pahalı olduğu yerler genellikle
büyük şehirlerimizdir. Daha önce söz ettiğim gibi arsa maliyetlerinin yüksek oluşu, genellikle yapıları pahalı kılmaktadır.
Ekonomik durumu uygun olan insanlar pahalı olan yeni binalardan, durumu uygun olmayan insanlar ise yeni olan ucuz
binalardan daire sahibi olabilmektedirler. Dolayısıyla her yapının bir alıcısı bulunmaktadır.
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bir yağmurda görmekteyiz ki bütün kanallar tıkanmakta, trafik kilitlenme noktasına gelmektedir. Dolayısıyla altyapının
İstanbul’a yettiğine ve yeteceğine inanmıyorum.
Deniz Köleoğlu: İnşaat sektöründe bir kriz bekleniyor mu?
Özat Özsoy: İnşaat sektörü, ülkemizin en önemli istihdam
alanıdır. Son yıllarda kentsel dönüşüm projesinin de devreye
geçmesiyle daha da önemli olmaya başlamıştır. Ülkemizin
genç nüfusunun fazla olduğunu düşünürsek bu sektör olmazsa olmazımızdır. Bu sektöre bağlı olan yüzlerce iş kolu
sayabiliriz. Ülke genelinde yapılaşmamızın çok eski olduğunu
düşünürsek bu dalda ihtiyacın çok uzun yıllar devam edeceğini düşünmekteyim. Zaman zaman durağan durumuna geçmemize rağmen arz talep dengesini dikkate aldığımızda tamamen durmamıştır. İnşaat sektöründe kriz demek ülkenin
tüm ekonomisinde kriz demektir. Dolayısıyla belli bölgelerde,
belli zamanlarda işlerimiz biraz yavaşlayabilir. Ancak bunun
bir kriz durumuna dönüşeceğine inanmıyorum. Geçmiş yıllarda ülkemizin genel ekonomik durumuna bağlı olarak yavaşlamaya tanık olduğumuzda banka kredileri ve bunun gibi
devlet destekleriyle sektörümüz tamamen durmamıştır. Bu
işten ekmek kazanan biri olarak hem kriz istemiyorum, hem
de beklemiyorum.
Deniz Köleoğlu: Bana zaman ayırıp sorularıma cevap
verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Özat Özsoy: The places where the new buildings are expensive are generally metropolis. As I have mentioned before, the high costs the lands cause high costs for the buildings. The people with good economic condition can buy the
expensive new flats; the people with low economic condition can buy cheaper new flats. Therefore every construction can always find its buyer.
Deniz Köleoğlu: It is started to construct very huge
buildings.Is Istanbul is convenient for the infrastructure
of these buildings?
Özat Özsoy: First of all thank you very much for the question. This issue is today’s and tomorrow’s bleeding wound.
As it rains little, we can encounter many problems including
the clogged channels and the traffic jam. Therefore, I do not
believe that the infrastructure is sufficient for İstanbul and it
won’t be sufficient in the future.
Deniz Köleoğlu: Is any crisis expected for the construction sector?
Özat Özsoy: The construction sector is the most important employment area for our country. It gains importance
recently since the urban transformation projects have been
initiated. This sector is sine qua non if we take the fact into
consideration that the young population is high in our country. There hundreds of job branches dependent to this sector. Thinking that the settlements across the country are
very old, I think the needs in the sector shall continue for
years. Sometimes it becomes static, however it never completely stop as the balance of supply demand is taken into
account. The crisis in the construction sector means the
crisis in the national economy. Therefore, in some regions
and in some times the works become slower. However I do
not believe that it turns out to be a crisis. During the past
years we experienced slowdown due to the general status
of the national economy; however the sector did not stop
thanks to the bank loans and subventions. I, as a person
earning money by means of the sector, neither want a crisis
nor expect the crisis.
Deniz Köleoğlu: Thank you very much for allocating
time and answering the questions.
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Röportaj/Interviewer: Sedat Fıstık

MEHMET MuTAF’lA
HAYATA YEnİDEn BAŞlAMAK
START A FRESH LIFE WITH MEHMET MUTAF
our student, Sedat Fıstık visited the Department Head
of Surgical Sciences Faculty of Medicine in Gaziantep
university Prof. Dr. Mehet Mutaf who is globally known
thanks to the methods he develops in plastic surgery
and made a new face for 41-year-old patient Asiye Engiz
who lost her face after burn by using only the tissues
from her body for the first time in the world.
Sedat Fıstık: How did you decide on studying medicine?

D

ünyada ilk kez bebekken feci şekilde yanarak yüzünü tamamen kaybeden 41 yaşındaki Asiye Engiz’e, sadece kendi vücudunda bulunan dokuları
kullanarak yeni bir yüz yapan, plastik cerrahi alanında
geliştirdiği yöntemlerle dünya çapında tanınan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf’ı, öğrencimiz Sedat Fıstık Gaziantep Üniversitesi’nde bir ameliyat sonrasında
ziyaret etti.

Prof. Dr. Mehmet Mutaf: During my childhood parents
wanted their children to become doctors, since it was not
a common occupation. There were only few doctors in a big
city. The profession of a doctor was an ideal job in terms of
helping the other people, the financial gain and the honor
of the parents. I was the one replying the question about
future occupation that I would be a doctor. After completing
primary, secondary and high school education in Gaziantep
where I was born I entered Hacettepe University Gevher Nesibe Faulty of Medicine in 1979 as a youngster thinking that
‘It happens as it is imagined’.

THE BRANCH wHERE THE MEDICINE
MEETS THE ART PLASTIC SURGERY

Sedat Fıstık: Tıp okumaya nasıl karar verdiniz?

Sedat Fıstık: How did you choose plastic surgery?

Prof. Dr. Mehmet Mutaf: Benim çocukluk yıllarımda anneler, babalar çocuklarının doktor olmasını isterlerdi, çünkü doktorluk çok nadir görülen bir meslekti. Koca şehirde
iki, üç doktor olurdu. Doktorluk hem insanlara yardım etme
noktasında hem de maddi kazanç ve annenin, babanın gurur duyabilmesi açısından ideal mesleklerden biriydi. Ben
çocukluğumda ne olacaksın dendiğinde doktor olacağım diyenlerdendim. İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğum şehir olan
Gaziantep’te tamamladıktan sonra 1979 yılında Hacettepe
Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi’ni “Hayal edince oluyormuş!” diyen bir genç olarak kazandım.

Prof. Dr. Mehmet Mutaf: During the academic years at
the Faculty of Medicine I really got bored for a certain period.
I was panic that I would have desk job in the future. I thought
I would not like my profession. Since being a doctor requires
talking with people for a long time, sitting on a desk and
writing prescriptions. I decided to be surgeon before starting
the 4th grade. I needed to do something different. It must be
more exciting. At first I would like to be a neuro surgeon or
cardiac and thoracic surgeon; later on I decided that plastic
surgery is meant for me. It is known that I am interested in
music however I am really good at painting. I thought that
plastic surgery was the most related branch with my handcraft and the interest I have in art. It is such a free branch
where art and medicine meet and it is open to creativity.
I did not choose medicine, it chose me however I chose the
plastic surgery.

TIBBIN SANATLA BULUŞTUğU DAL
PLASTİK CERRAHİ
Sedat Fıstık: Plastik cerrahi alanını nasıl seçtiniz?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: Tıp Fakültesi’nde okurken belli
dönemlerde çok sıkıldım, ileride masa başı bir işimin olacak
diye paniğine düştüm. Hatta mesleğimi sevmeyeceğimi düşündüm. Doktorluk sonuçta insanlarla uzun süre konuşmayı, masa başında oturmayı, reçete yazmayı gerektiriyor. Ben
cerrah olmaya ise henüz dördüncü sınıfa gelmeden karar
vermiştim. Daha farklı bir şey yapmam gerekiyordu. Daha
heyecanlı bir şey olmalıydı. İlk başlarda beyin cerrahı, kalp ve
göğüs cerrahı olmayı düşündüm, daha sonra plastik cerrahinin tam bana göre olduğuna karar verdim. Benim müzik ile
uğraştığım bilinir ama esas yeteneğim resimdir. Plastik cer-

Sedat Fıstık: You studied abroad and continued your
education in japan for a while. To what extent did japan
influence you? what kind of difficulties did you encounter when you came back Turkey?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: I studied abroad on a scholarship. In 1992 I became a plastic and reconstructive surgery
specialist. The same year I went to Japan with the scholarship (MONBUSHO) and carried out twelve scientific studies
mostly on micro surgery based on the plastic surgery at
Plastic Surgery Clinic of Faculty of Medicine at Nagasaki Uni-
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rahinin el becerime ve sanata duyduğum ilgiye en yakışan branş olduğunu
düşündüm, çünkü sanat ile tıbbın buluştuğu ve özgür, yaratıcılığa açık bir
branş. Tıbbı ben seçmedim, o beni seçti ama plastik cerrahisini ben seçtim.
Sedat Fıstık: Yurt dışında eğitim
gördünüz ve bir dönem de japonya’da eğitiminize devam ettiniz.
japonya sizi hangi konularda etkiledi, eğitiminiz bittikten sonra Türkiye’de işe başladığınızda ne gibi
zorluklarla karşılaştınız?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: Ben yurt
dışına burslu olarak gittim. 1992 yılında plastik ve rekonstrüktif cerrahi
uzmanı oldum. Aynı yıl kazandığım bir
bursla (MONBUSHO) Japonya’ya giderek 2 yıl Nagasaki Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği’nde plastik cerrahinin temelinde
yer alan mikro cerrahi ağırlıklı on iki tane bilimsel çalışma yaptım. Akademik kariyerimde çok önemli yer tutar bu. Japonya
kendine münhasır bir ülke ama kaldığım süre içerisinde ben
çok eğlendim. Çalışmanın yanı sıra yarı zamanlı barmenlik ve
müzik yapıyor, her gün sporla uğraşıyordum. Günlerim dolu
dolu ve keyifli geçti. Türkiye’ye döndüğümde tabii tek değişen ben değildim, Türkiye de çok değişmişti. Döndüğümde
sadece diplomaları olan birisiydim ama hayatın bir yerinden
başlarken sadece diplomalar yeterli olmuyor. Japonya’da
mikro cerrahi eğitimi benim çok önemli işler yapmama neden
oldu, çünkü bugün buluş mahiyeti taşıyan pek çok işin altında mikro cerrahi yatıyor.

GAZİANTEP TARİHİNİN İLK PLASTİK
CERRAHI
Sedat Fıstık: Türkiye’ye döndüğünüzde olanaklar açısından nasıl zorluklar çektiniz?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: Tabii orasıyla buranın mesleği
icra etme konusunda o yıllarda kıyaslanması mümkün değildi. Orada kullanmadığın kadar çok malzeme vardı. Bizim ise
imkansızlıklar içinde yetiştiğimiz için başka yeteneklerimiz gelişiyor. Koşullar insanı keskinleştiriyor, daha zeki kılıyor. Ben o
övülen Japon çalışkanlığını göremedim mesela. Türkiye’deki
hekimler Japonya’daki hekimlerden çok daha çalışkan insanlar. Japonya’dan döndükten sonra o imkanlardan kopup, gönüllü olarak doğup büyüdüğüm şehir Gaziantep Devlet Hastanesi’ne tayinimi yaptırdım. Ben Gaziantep tarihinin ilk plastik
cerrahıyım ve ilk defa bu şehirde ayaklara parmak nakli, koldan
penis gibi dünyada ilk olan ameliyatları o yıllarda devlet hastanesi koşullarında yapmıştım. İnsan yeter ki istesin.
Sedat Fıstık: Bir dönem şarkı söylüyor, müzikle uğraşıyordunuz. Sesiniz de güzelmiş. neden bu sektörde devam etmediniz, yeteneğinizi ilerletmediniz?

versity. It occupies important place in my academic career.
Japan is a country with unique characteristics however I enjoyed a lot during the days I spent there. Besides the studies,
I worked as a part-time barman and dealt with music; every
day I did sports. I lived the life there fully. It was quite enjoyable. I was the not only thing which changed when I come
back to Turkey. Many things have changed here. When I was
back I just had the diplomas; however the diplomas are not
enough to start a life. The education on micro surgery in Japan leaded me to make very important things, because micro surgery is the core of the works which are accepted as
the inventions today.

THE FIRST PLASTIC SURGEON IN
GAZİANTEP
Sedat Fıstık: what kind of difficulties did you encounter when you come back in terms of the opportunities?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: For sure it is impossible to compare the countries for those years in terms of executing the
profession. There are plenty of equipment by the bucketload. Whereas we develop different skills due to the impossibilities. The conditions make people smart. For example I did
not witness the Japanese industriousness which is generally
proud of. The doctors in Turkey are more hardworking and
busy persons than the ones in Japan. After back from Japan,
I was assigned voluntarily in the Gaziantep State Hospital,
in the city where I was born. I am the first plastic surgeon in
Gazianep. I performed many operations which are accepted
as the first in the world including toe transplantation, penis
made of arm in this city for the first time under the conditions of state hospital. Just want it.
Sedat Fıstık: You singed song for a period. You were
occupied with music. why did not you progress in this
sector, develop your ability? By the way you are sweetvoiced.
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Prof. Dr. Mehmet Mutaf: Okul gösterilerinde şarkı söyleyen bir çocuktum ben. Ailemdeki herkes şarkı söyler, özellikle
babamın sesi çok iyidir. Bizim ailede sesi güzel insanı sever,
onore ederler. Hadi bir şarkı söyle dendiğinde hoşuma gider
çocukluktan beri. Lisenin ilk yıllarında şiir yazmaya başladım,
zamanla kendi şarkılarım oluştu, onların sözlerini yazdım. Üniversite yıllarında grubumuz vardı, ben şarkı söyler, beste yapardım. Ankara’da okuduğum yıllarda on üç şarkının düzenlemesini dahi yapmıştım. Benim için hobiydi ama Japonya’ya
gittiğimde bunların hepsini unuttum. Besteci olduktan sonra
ilk hedefim albüm yapıp İstanbul’a gitmek ve plastik cerrahı
olmaktı. Ama işin içine yurt dışı girince öyle olmadı ve ben de
mesleğimde derinleştim, böylece müzik projem rafa kalktı.
Bu pop patlamasından çok önce ben patlatıyordum. Ülkeye
döndüğümde hakikaten pop patlaması olmuştu, iki senelik
süreçte yeni isimler çıkmıştı. Tarkan gibi yeni tarzlar vardı.
Ben de şarkılarımı yeniledim, tabii her şey tesadüfle oluyor.
Ben bir yıl içerisinde iki defa yaptığım şeylerden dolayı Aktüel
Dergisi’ne kapak olmuştum, belki Başbakanlar bile bir yıl içinde bu kadar kapak olmamışlardır. O yıllarda Gaziantep’ten bir
doktor olarak bunu başarabilmek çok önemliydi. Ulusal kanallardan birisi de yaptığım ameliyatlardan dolayı beni konuk
olarak çağırmıştı. O zamanlardaki tipimle, tarzımla klasik hekimlere benzemezdim. Bir gün çok sevip, saydığım sanatçılardan Derya Köroğlu beni telefonla aradı. Şaka değil. “Biz sizinle
ilgileniyoruz.” dedi. Ben de “Derya Bey, benim müzik yapma,
albüm yapma, profesyonel olma idealim çok eskidi.” dedim. O
da “Boş ver kaseti falan, istiyorsan İstanbul’a gel, görüşelim.”
dedi. Hakikaten üç ay sonra bir kongre için İstanbul’a gitmiştim. Derya Köroğlu’nu aradım, buluştuk. 15 dakika içerisinde
anlaşma imzaladık ve ben bir sene, her hafta sonu İstanbul’a
geldim, stüdyolarda sabahladık. Neden bıraktım peki? Oysa
ben bunu yaparken keyif alıyordum, keyif almamaya başladığımda yani 1998 sonuna doğru bıraktım müziği ve akademisyen olmaya karar verdim. 2000 yılında doçentliğimi aldım ve

Prof. Dr. Mehmet Mutaf: I was a child singing song at the
school shows. Everybody in my family sings song, especially my father is really good at it. In our family sweet-voiced
people are loved and appreciated. As it is told that ‘Let’s sing
a song’ I get happy since I was a little child. During the early high school years I started to write poems; then my own
songs came into light in times; I wrote the lyrics. We had a
music band in the university; I singed and composed the
songs. Even I performed arrangements for thirteen songs
as I was student in Ankara. It was a hobby for me; however
when I went to Japan I forgot about all these. My first objective was to make an album and go to İstanbul and be a
plastic surgeon after being a composer. However I went to
abroad and it did not work like that. Therefore I specialized
in my profession. I put the music projects aside. Before the
boom of the pop music I had already boomed. When I back
to country there was really popular music boom. Many new
names revealed in two years. There were new styles like Tarkan. Then I revised my songs, for sure, everything was coincidence. I was on the cover of the magazine Aktüel twice
for my achievements in a year. Probably the prime ministers
would not be on the cover as much as I did in a year. In those
years it was important to achieve as doctor from Gaziantep. I was invited as a guest by the national channels due to
the operations I performed. I was different from the classical doctors in terms of my style in those days. Once Derya
Köroğlu, one of my favorite artists called me. I am not joking.
He told me that ‘We are interested in you’. I said ‘Mr. Derya,
making music, making album and being professional is an
old dream for me.’ And he said ‘Never mind albums, come to
İstanbul, and meet with us, if you like’. There months later I
went to İstanbul for a congress. I called Derya Köroğlu and
we met. We signed an agreement in 15 minutes and I came
to Istanbul every weekend for a year. We were up all night at
the studio. Why did I quit? Indeed I enjoyed doing it. I quitted
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tekrar Gaziantep’e döndüm. 2006 yılında da profesör oldum.
Müziğe şimdi de devam ediyorum, sesim hala güzel. Önümüzdeki günlerde müzikle ilgili yeni projelerim var.

PLASTİK CERRAHLAR TANRININ KALEMİ
Sedat Fıstık: Size gelen durumu kötü olan hastaların umut ışığı oluyorsunuz, birçok doktorun çözümü
yok dedikleri hastaları siz tedavi ediyorsunuz. Bu
nasıl bir duygu?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: İnsan istediği kadar işe duygularını karıştırmasın, sonuçta mutlaka etkileniyor. İnsanların pek
çoğunda fiziki problemin yanı sıra ruhsal olarak da yaralar
var. Kendisinin yoksa da yakınlarının var ve hepsi sizden çare
olmanızı bekliyor. Bir ameliyatta bir hastaya yardımcı olduğunda aslında tüm aileye yardım etmiş oluyorsun. Çok şükür
bugün olduğu gibi genellikle iyi gidiyor benim ameliyatlarım.
Yedi saatlik ameliyattan çıktım biraz önce. İyi gidince böyle
oluyor, hep gülümsüyoruz. Hiçbir zaman kendimi tanrı gibi
hissetmiyorum. Benim bu konuya bakışım şöyle; biz tanrının
kalemi gibiyiz. Ameliyatların iyi
olacağına kendim ikna olmadan
çıkmam, bazen de çok seviniyor
insan bir ameliyatla hayatı tamamen değişen çocuklara.
Sedat Fıstık: Günümüzde
kadınlar hatta erkekler bile
kendilerini değiştirmeye çalışıyorlar. Sizce de insan kendini
değiştirmeli mi?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: Çok
kişisel bir durum. Bir insan kendini
seviyorsa, aynada kendine baktığı zaman hoşnutsa ya da toplum
o insana ilgi gösteriyorsa o insan
kendini değiştirmez. Dünyada her
şey ihtiyaçlardan kaynaklanıyor
ama bazen de takıntılar söz konusu. İnsanların fiziki yapısından
dolayı ruhunu ve psikolojisini etkileyebilir. Örneğin kepçe kulak
veya burnu kemerli olan insanlara
bir sürü lakap takarlar ve bunlar
insanın huzurunu kaçırır. İşte bu
noktada insanın ameliyat ya da
estetik olması anormal bir durum
değil. Kısacası güzellik önemli bir
şey. Hiçbirimiz gidip araba seçerken veya elma alırken çirkinini seçmeyiz. İşe girerken, eş ararken her yerde güzellik
ararız. Tabii iç güzelliği olsun denir ama mümkünse ikisi beraber olsun. Estetik cerrahi talep görüyor ve görmeye devam
edecek. Ben bunu insanın kendini değiştirmesi olarak görmüyorum. Çünkü insanın hem ruhu hem bedeni vardır derler ya
bence insan ruhtur, beden de ruhun enstrumanıdır. Ruh kendini ifade etmek için bir bedene girer. Değişen şey bedendir,
insanın ruhu değişmez ama huyuna suyuna yansır. Ameliyat
olduktan veya estetik yaptırdıktan sonra güzelleşip, çevresinden gelen ilgiyi kaldıramayan, havaya giren çok insan
görmüşümdür. Olumlu anlamda değişiklikler de oluyor. Okul
başarısını arttırıyor, melankolisi azalıyor. Daha dışa dönük, öz
güvenli insanlarda oluyor bu değişimler. İnsan kendisini daha
iyiye doğru değiştirebilir.

at the end of 1998 when I started not to enjoy the music and
I decided to be an academician. In 2000 I become associate
professor and turned back to Gaziantep. In 2006 I become
professor. Now I still continue music, I still have a good voice.
I have new projects about music for the following days.

PLASTIC SURGEONS THE PENS OF GOD
Sedat Fıstık: You are the ray of hope for the patients
with bad conditions; you treat the diseases which are
regarded as untreatable by many doctors. How does it
feel?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: No matter how much careful
the people are in order not to reflect the emotions on the
job, it, for sure, influences you. Besides the physical problems, many of the people wounded mentally. Even if they
are not, their relatives are. And all of them expect the cure
from you. As you help a person with an operation it means
you help the whole family. Thank
God, my operations always progress well, like today. I have just
finished seven-hour operation.
If it passes well, you will always
smile. I never feel myself like a
god. I think we are the pens of
the god. I never finish the operation unless I believe it is okay.
Sometimes I feel very glad for the
people changing their lives after
the operations.
Sedat Fıstık: Today females
and even males try to change
their appearances. Do you
agree that people should
change themselves?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: It is
absolutely a personal issue. If one
loves him/herself, is satisfied with
the reflection on the mirror or the
society appreciates him/her, s/
he does not change him/herself.
Everything in the world originates
form the needs; however sometimes the obsessions come into
light. The people might be affected mentally and psychologically because of the physical appearances. For example the people with cauliflower ears or
aquiline noses are given nicknames, which discomfort them.
In this respect it is normal for the people to have operation or
plastic surgery. In short beauty is a matter. None of us select
the ugly car or apple. We all seek for beauty in our jobs and
partners. For sure the inner beauty is important, but if possible both of them are preferred. Plastic surgery is demanded
and it will be demanded in the future. I don’t consider that
people change themselves. Since it is said that human has
both the soul and the body. I think human is the soul and
the body is the instrument of the soul. The soul enters into
a body to express itself. The changing thing is the body, the
soul never changes; however it has reflections on the be-
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haviors. There are many people who are not
able to stand the attention they attracted
after the operations and put on airs. For sure
there are positive changes. It increases the
success in the school, the melancholy gets
lesser. They become more extroverted people
with self-confidence. Human can change her/
himself towards the good.

THE FIRST FACE OPERATION
wITHOUT TRANSPLANTATION

İLK NAKİLSİZ YÜZ AMELİYATI
Sedat Fıstık: Bize ilk nakilsiz yüz ameliyatı olarak dünya literatürüne giren Asiye Engiz’in ameliyatından söz
eder misiniz?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: Bebeklik çağında bir yangın neticesi tüm yüzü yanan 41 yaşındaki Asiye Engiz, maddi imkanların müsait olmayışı ve yüzünün durumuyla ilgili gittiği
doktorlardan “bir şey yapılamaz” cevabını alması sonrasında yıllarca süren bekleyişinin ardından ümitlerinin tükendiği
noktada bize başvurdu. Ülke olarak ardı ardına gelen yüz
nakli haberleriyle gurur duyduğumuz şu günlerde, bir insanın sadece kendi dokularını kullanarak yeni bir yüz yapmanın
mümkün olduğu gerçeğiyle yüzleşmek, ironik bir etki yapıyor
insan üzerinde. Gaziantep Üniversitesi’nde uygulanan yeni
bir yöntemle, kendi dokularıyla yeni bir yüze kavuşan Asiye
Engiz’in ameliyat öncesi ve sonrası görüntüleri arasındaki
farkı görüp, bir de bunun üzerine yüz nakli girişiminin riskleri ve nakil sonrası kullanılan ilaçların yan etkileri konusunda
bilgilenince, insan kendine; “Böyle bir şey mümkünken, yüz
nakli neden yapılır ki?” diye sormadan edemiyor. Hastanın,
daha önce basında yer alan yüz nakli hastalarının bir çoğunun ameliyat öncesi görüntülerinden bile daha kötü olan hali,
pek çok insana; “Buna ne yapılabilir ki?” dedirtecek gibiydi.
Bebeklik çağında yanma neticesinde burnu dahil alın ve yüz
bölgesindeki bütün yumuşak dokuyu kaybetmiş bir şekilde
bize gelen hastayı daha ilk gördüğümüzde mevcut yöntemlerin ötesinde bir çözüme muhtaç olduğumuz aşikardı. Zira,
burun yapılabilmesi için kullanılabilecek alın bölgesi dahil tüm
yüz yanıktan etkilenmişti ve yüzün tamamı için yeni bir deri
örtüsü gerekiyordu. Klasik yöntemlerin yeterli olmadığı aşikar olan bu vakada, yıllar içinde oluşmuş bilimsel birikim ve
tecrübelerimizin ışığında geliştirmiş olduğum yeni bir cerrahi yaklaşımın uygulanmasına karar verdik. Hastamız bu yeni
tekniğin kullanıldığı ilk iki vakadan birisidir ancak yöntem şu
anda başka hastalarımızda da uygulanılmaktadır. Yüz nakilleri sonrası doku reddini önlemek için ölümcül yan etkilere
sahip ilaçlar kullanılmakta. Ancak bu ilaçlara gerek duyulmadan, kişinin kendi dokularının kullanılması yoluyla yeni bir yüz
yapmanın mümkün olduğunu gösteren bu yeni yöntem, bu
alanda çok şeyi değiştirecek. Uygulamanın yüz nakli bekleyen birçok insana umut olacağını düşünüyorum.
Sedat Fıstık: Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür
ederim.
Mehmet Mutaf: Ben de İstanbul’dan buraya röportaj yapmak için gelmene teşekkür ederim. Sana da eğitim hayatında başarılar dilerim.

Sedat Fıstık: Could you please tell us
about the operation of Asiye Engiz which
is regarded as the first face operation without transplant in the world literature?
Prof. Dr. Mehmet Mutaf: The face of 41-year-old Asiye
Engiz was burn as result of a fire when she was a baby. She
consulted us as her hopes were shattered after waiting for
years due to her financial situation and the responses of the
doctors who claimed it was impossible. In the days we, as
a whole country, are proud of the face transplant news, it
is ironic to face with the fact that it is possible to make a
new face for a human only by using the tissues from his/her
own body. After seeing the difference in the photos of Asiye
Engiz before and after the operation who has a new face
made of her own tissues by means of the new method applied in Gaziantep University and being informed about the
risks of face transplant and the side effects of the medicine
after the transplant one can ask her/himself that ‘if such
thing is possible, so why is the face transplant performed?’
The condition of the face of the patient before the operation which is worse than many pictures in the media of the
patient with face transplant makes many people think that
‘how could it be cured?’ It was obvious that we needed a new
method as we saw the patient who lost the soft tissue on
her forehead and face including the nose as a result of the
burn when she was a baby. Since the whole face including
the forehead which is used for making nose is affected by
burn and the new skin cover is required for the whole face.
For this case for which it is obvious that the classical methods are not sufficient we decided to implement a new surgical approach which I have developed in the light of scientific
knowledge and experiences. The patient is one of the first
two patients who are implemented the new method. However the method is applied for the other patients now. After
the face transplant in order to prevent the tissue rejection
the medicine with fatal side effects are used. However this
new method, proving that it is possible to reconstruct the
face by using the tissues of the patient without needing
these medicines, will change many things. I think the implementation will be hope for many patients waiting for face
transplant.
Sedat Fıstık: I would like to thank you for allocating
time for us.
Mehmet Mutaf: I also thank you for coming from İstanbul
to interview and wish you a continued success.

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 13 / JUNE 2015 / 47

BAŞKA DÜnYAlAR
WORLDS APART

The exhibition ‘Worlds Apart’ by Kadriye Burcu Aydın
and Giovanni Scognamillo has been opened at Art
Suites Gallery Beyoğlu on Friday, 3th April.
“This was a golden age, a time of high adventure, rich
living and hard dying… but nobody thought so. This was
a future of fortune and theft, pillage and rapine, culture
and vice… but nobody admitted it. This was an age of
extremes, a fascinating century of freaks… but nobody
loved it.”
(The Stars my Destination, alfred bester)
Giovanni Scognamillo and Kadriye Burcu Aydın are opening the doors of their extraordinary worlds to the spectators together. There is no room for commonplace tastes
here. They are constructing not only brave but also vulnerable dreams of theirs with a unique and sincere style.
In this site of construction, you may end up feeling scared
or rebellious or you may very well take refuge in dreams
or stumble upon the sheer reality. It only depends on you
really! Being able to look within, to turn one’s gaze into
one’s inner self is a major rebellion!

k

adriye Burcu Aydın ve sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo’nun “Başka Dünyalar” adlı sergisi 3 Nisan Cuma
günü Art Suites Gallery Beyoğlu’nda açıldı.

“altın bir çağ yaşanıyordu; benzersiz maceralar, zengin yaşam ve zor ölüm devriydi bu… ama kimse öyle düşünmüyordu. Servet ve hırsızlıkla, yağma ve çapulculukla, kültür ve
ahlaksızlıklarla dolu bir gelecekti bu… ama kimse bunu kabul
etmiyordu. aşırılıkların çağıydı, hilkat garibelerinin büyüleyici
yüzyılı… ama kimse bundan hoşlanmıyordu.”
(kaplan kaplan, alfred bester)

Giovanni Scognamillo ve Kadriye Burcu Aydın, birlikte kendi
özel dünyalarını izleyiciyle paylaşıyorlar. Burada genel geçer
beğenilere yer yok. Cesur olduğu kadar kırılgan rüyalarını,
kendilerine has ve samimi üsluplarıyla yorumluyorlar. Artık
korkak da olabilirsiniz, asi de, hayallerin içerisine de sığınabilirsiniz, gerçeklerin tam ortasında da durabilirsiniz. Size kalmış! Kendi içine bakabilmek, en büyük başkaldırıdır.
Scognamillo ve Aydın, herhangi bir kaygı içerisine düşmeden,
biricik içsel deneyimlerini “abartmadan”, “azaltamadan” tam
da oldukları gibi, bizimle paylaşıyorlar. Bunu yaparken izleyiciyi kendi farkındalıklarına davet ediyorlar.

Without any concerns of neither holding back nor exaggerating, Scognamillo and Aydın, are sharing their unique
inner experiences with us, just as it is. And as doing so,
they are also inviting the spectators to their level of
awareness.
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Röportaj/Interviewer: Şevval Yıldız - Fotoğraf / Fhotographer: Buse Aras

ÇİZGİYlE RoMAn AnlATMAK
TELLING STORIES BY DRAWING
İllüstratörlüğün dünyada ve Türkiye’deki anlamını çizgi ustası enis Temizel ile konuştuk.
We discussed the meaning of illustration in Turkey and in the world with Enis Temizel,
the illustrator.

Şevval Yıldız: Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Enis Temizel: Manisa’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi bu
şehirde tamamladım. Bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne devam ettikten sonra
Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü’ne geçtim ve buradan mezun oldum. Üniversite yıllarından başlayarak; Limon,
Dıgıl, Kedi, Pişmiş Kelle, Avni ve Leman gibi mizah dergilerinde
karikatürler ve karikatür-romanlar çizdim. Dergilere editoryal
illüstrasyonlar ve ajanslara reklam filmleri için storyboardlar hazırladım. 1990’lı yılların sonunda New York’a giderek,
New York Instıtute of Technology’de komünikasyon sanatları üzerine yüksek lisans eğitimi aldım. New York’ta Cartoon
Network Çizgi-Film Stüdyoları’nda çalıştım, DC Comics’e çizgi-romanlar çizdim. Famous Frames’te (LA) basın ve sinema
endüstrisi için konsept illüstrasyonları hazırladım. 2005’den
beri İstanbul New York arasında gidip geliyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi’nde de illüstrasyon
ve mültimedya dersleri veriyorum.
Şevval Yıldız: Mesleğinizi bize nasıl tanımlarsınız? İllüstratör kimdir?
Enis Temizel: Herhangi bir meslek sahibi illüstratör olabilir aslında. Bu meslek grafik sanatları kapsamında yer alıyor.
Yani basılan ve yayımlanan her tür görselleştirme illüstratör
kapsamına girer. Bunun alanı da dergiler, gazeteler, sinema,
televizyon kanalları, gördüğünüz her türlü basılan ve yayınlanan medya demektir. İllüstratör ortamındaki görselleri hazırlayan sanatçıdır.

Enis Temizel: I was born in Manisa and completed the elementary and secondary education in this town. Studying on
Urban Planning Department at İstanbul Technical University,
I switched my study to Graphic Design at Mimar Sinan University and I graduated from this department. Starting from the
years at university I drew cartoons and comics for the comics including Limon, Dıgıl, Kedi, PişmişKelle, Avni and Leman. I
made editorial illustrations for magazines and story-boards
for advertising agencies. In the late 1990s, I went to New
York City and had masters degree in Communication Arts at
New York Institute of Technology. In New York I worked for
Cartoon Network, and drew comics for DC Comics. I made
conceptual illustrations for media and cinema industry at Famous Frames (LA). I have been rushing from İstanbul to New
York since 2005. I also lecture at İzmir Economy University
and Kadir Has University on multi-media and illustration.
Şevval Yıldız: Could you please describe your profession? who is an illustrator?
Enis Temizel: Anyone having a profession can be an illustrator. This profession is included within the scope of graphic arts. Namely, every kind of visualization printed and published is included in the illustration. The channels where you
can illustrate are magazines, newspapers, cinema, TV channels and every kind of media printed and published/broadcasted. An illustrator is the artist who prepared the images
in any media.
Şevval Yıldız: what is the difference between cartoons
(caricature) and comics?
Enis Temizel: The cartoons in the humor magazines in
Turkey are a far cry from the real cartoon. Generally cartoons are unwritten and used in the competitions. The format in Turkey was introduced by Oğuz Aral in the magazine
“Gırgır” in the early 1980s. It is the adaptation of the periodical named “Mad” published in America during 1960s. It
was highly appreciated by the generation after 1980. It is
called cartoon however it should be called as humor magazine. Comics also is considered close to it. However there
is difference between them like the difference in being an
engineer and doctor. It means making cinema with drawings, telling a story with consecutive film frames. We call the
film frame as “snapshot” cartoon. You have chance to show
your stuff whereas you tell a story in comics where you can
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Şevval Yıldız: Karikatür ve çizgi romanın farkları nelerdir?
Enis Temizel: Türkiye’de gördüğümüz mizah dergilerindeki karikatürün, esas karikatürle aslında çok da fazla alakası
yok. Karikatür normalde yazısız olur. Genelde yarışmalarda
kullanılır. Türkiye’deki formatı 1980’lerin başında “Gırgır”da
Oğuz Aral uygulamaya başladı. O da Amerika’da 1960’lı yıllarda yayınlanan “Mad” mecmuasının Türkiye’ye uyarlanmış
halidir. Bu 1980 sonrası kuşak tarafından çok sevildi. Adı
karikatür diye geçiyor ama aslında ona mizah dergisi demek
lazım. Çizgi-roman da buna çok yakın gibi gözüküyor, oysa
birbirlerinden doktorlukla mühendislik kadar farklılar. Çizgiyle sinema yapmak, ardışık karelerle bir hikayeyi anlatmak da
diyebiliriz. Karikatürde tek kareye “snapshot” diyoruz. Orada bütün yeteneğini konuşturuyorsun ama çizgi-romanda
bir hikaye anlatıyorsun. Aslında çizgi-romanda kamera, ışık,
estetik gibi sinemanın tüm teknikleri kullanılıyor. Yani sen çizerken aslında hem yönetmen, hem oyuncu, hem ışıkçı, hem
de kameramansın. Karikatür ise başlı başına başka bir olay.
Türkiye’de hep birbirine karıştırılıyor ve kitapçılarda bile yan
yana raflarda satılıyor. Bu bence yanlış.

use all kinds of cinematic techniques such as camera, light,
aesthetics. In other words, you are the director, actor, gaffer
and cameraman at the same time as you draw. Cartoon is
completely different. They are confused with each other in
Turkey and they are even sold on the same shelves at bookstores. I think it is not appropriate.
Şevval Yıldız: Do you believe that comics is regarded
as much as it deserves? Is it possible to define it as the
art of comics?

Şevval Yıldız: Çizgi roman dünyada hak ettiği saygıyı
görüyor mu? Çizgi roman sanatı diye bir tanım yapılabilir
mi?
Enis Temizel: Çizgi roman sanatı diye bir tanım yapılabilir.
Dünyada çok ilgi görmesine rağmen bizim ülkemizde aynı ilgiyi gördüğü söylenemez. Ancak eskiye göre kitapçılarda ayrı
bir bölümde satılmaya başlandığını belirtmek isterim. Ama
1960’lı yıllarda ülkemizde çizgi-roman furyası vardı. Bu dönemde bir sürü filmler yapıldı. Anneleriniz, babalarınız bilirler.
Sonra “Gırgır” mizah kuşağıyla bu bitti. Yurt dışında ise hala
çizgi-romana devam ediliyor. Amerika’da bu konuda çok büyük bir endüstri var. Batman’ler milyon adet satıyor. Manga
desen o da çok satılanlar arasında. Bir manga çıktığı zaman
bir-iki milyon satabiliyor. Avrupa’da da durum eskisi kadar olmasa da iyi diyebiliriz.
Şevval Yıldız: Bu konuda tüm dünyada bilinen sanatçılar kimlerdir?
Enis Temizel: Her ülkede bu konuda isim yapmış sanatçılar
var. Örneğin İtalya’da çizgi-roman çizeri Gian Luigi Bonelli’den
kaynaklanan “Bonelli” ekolü diye bir şey var. Boneli, merkezi
Milano’da olan bir çizgi-roman firması. Burası Türkiye’de klişe olmuş “Tommiks”, “Teksas” ve “Zagor” adlı çizgi-romanların karargahıdır. Yeni nesle uygun yeni karakterlerle yollarına

Enis Temizel: It is possible to define it as the art of comics. Although it draws the interest across the world, it is
not drawn the same attention in Turkey. However I want to
underline that it is started to be presented in different section in the bookstores. Comics was popular in Turkey during
1960s. Many movies were produced during those days; your
parents would know. Then it ended with the “Gırgır” humor
generation. However comics (comic books) still continues
abroad. There is a huge industry on this issue. Batman is
among the best-sellers. Manga is also the same. The sales
figure of a manga can reach one-two millions. It is also sold
in Europe although it is not as good as in the past.
Şevval Yıldız: who are the artists known for it across
the world?
Enis Temizel: There are artists making their marks in every
country. For example, in Italy there is school of “Bonelli”
originated from the comic book drawer Gian Luigi Bonelli.
Boneli is a comic book establishment with in Milano. It is the
headquarter of “Tommiks”, “Teksas” and “Zagor”, the comics
became cliché in Turkey. They proceed with the characters
appealing to the new generation. Also I can mention another famous artist, Alejandro Jodorowsky, the Chilean comic
book writer.
Şevval Yıldız: what is the position of our country in
terms of comic book/illustration?
Enis Temizel: During the dayswhen I studied at Mimar Sinan University,comic books/illustration has not expanded in
such a sector yet. There is a huge sector named advertisement in our country just like across the world. What does an
illustrator do in the advertisement sector? There are many
things to do indeed. First of all s/he prepares storyboards.
However, storyboard is considered as a separated field we
also make it. Then s/he creates an idea. The concept creat-
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devam ediyorlar. Bir de size tanınmış sanatçılardan Şili asıllı
çizgi-roman yazarı Alejandro Jodorowsky’nin adını verebilirim.
Şevval Yıldız: Ülkemizin çizgi-roman/illüstratörlük
dünyasındaki yeri nedir?
Enis Temizel: Mimar Sinan Üniversitesi’nde okuduğum yıllarda çizgi-roman/illüstratörlük dünyası bu kadar geniş bir
sektöre sahip değildi. Şimdi dünyada olduğu gibi ülkemizde
de devasa bir reklamcılık sektörü var. Reklam sektöründe illustratör ne yapar? Aslında birçok şey yapar. Önce storyboard hazırlar. Storyboard artistik bir şekil diye ayrılıyor ama biz
onu da yapıyoruz. Sonra bir fikir oluşturulur. Kafada oluşturulan bu konsept yazılı bazlı olur. Yani düşüncenin bir şekilde
görselleşmesi lazım. İllüstre etmek Fransızca canlandırma
anlamına geliyor. Buna biz fikri canlandırma diyebiliriz. Bilgisayar dilinde de kodları simüle etmek, görüntüye dökmek
anlamına gelir. Aslında bilgisayarda gördüğünüz her şey kod
olarak rakamlarla yazılıyor ve sistem tarafından gördüğümüz
programlar ortaya çıkıyor. Yani illüstratör reklam dünyasında
bunu yapıyor. Film dünyasından da örnek verecek olursak;
“Game of Thrones” dizisinin arka planları, kostümleri bu şekilde çiziliyor. Yurt dışındaki sinemanın başarısı da her şeyin
önce görselleştirilmesinden geliyor. Türk sinemasında ise
“Kutsal Damacana” adlı filmden başka storyboard’u yapılan
bir başka film yok. Ama reklam filmlerinde de storyboard’u
yapılmayan reklam yok. Çünkü reklamın süresi çok kısa. Oysa
yüz dakikalık film için yüzlerce kareden oluşan bir çalışma
gerekiyor. Bir Amerikan filmine bakıyorsun; “Konu neydi bilmiyorum.” diyorsun ama seyrediyorsun. İşte bize filmi seyrettiren şey aslında programın oluşması için önden yapılan görsel
çalışmadır. Bunu da illüstratörler yapar. Yönetmen veya yazar
illüstratörün yanına oturur, o sahneleri bilgisayarda renklendirir, sonra yönetmen bakar ve “tamam bunun aynısı kuralım”
der. Yönetmene çok da bir şey kalmıyor ama son kararı yine
de yönetmen veriyor, çünkü asıl beyin o. Özellikle Hollywood’da film sektöründe çok sayıda illüstratör var. Reklamcılık
sektöründeki çizgi roman sanatçısı da bir anlamda illüstratördür.
Şevval Yıldız: Ülkemizden bu işi yapan bir kaç isim sayabilir misiniz?
Enis Temizel: Çizgi roman anlamında eski kuşaktan Ergün
Gündüz ve Suat Gönülay var. Sizin kuşağınıza yakın Kenan
Yarar’ın adını verebilirim. Ayrıca ben de birkaç film yaptım.
Şevval Yıldız: Şu an ülkemizde bu konuyla ilgili eğitim
veren okullar var mı?

ed in the mind is writing-base. Namely, the idea needs to be
visualized somehow. In French ‘to illustrate’ means enliven.
We can call it enlivening an idea. In computer jargon it means
simulating the codes and visualizing it. Indeed everything you
see in a computer is written with the numbers as codes and
the system provides the programmes we use. An illustrator
does the same thing in the advertisement sector. For example the backgrounds, the costumes of “Game of Thrones”,
the TV series are prepared in this way. The success of cinema abroad originates primarily from visualization. There is no
movie with storyboard in Turkish cinema industries except
from the movie from “Kutsal Damacana”. However there is
no commercial film without storyboard; because the time of
commercial film is short. For 100-minute’s movie the work including hundreds of film frames is required. When you watch
a Hollywood movie, you think that ‘I don’t know about the
story of the movie but you just continue to watch it. That
is what makes us watch the movie, the visual works carried
out in advance indeed, which is carried out by the illustrators.
The screenwriter or the director looks the works, including
coloring the scenes on computer, done by the illustrator and
confirms. There is not much work remained for the director
yet s/he is the one making the final decision, because s/he
is the brain of the organization. Especially in Hollywood the
number of the illustrators is very high. The artist of comics in
the advertisement sector is an illustrator in a sense.
Şevval Yıldız: Can you tell some names dealing with it?
Enis Temizel: There are Ergün Gündüzand Suat Gönülay
from the earlier generation in terms of comic books. For example, Kenan Yarar, from your generation.Moreover I worked
for few movies.
Şevval Yıldız: Is there any school in our country providing education on it?
Enis Temizel: There are few schools providing education
on comic books across the world. Besides, there are places
raising illustrators. Unfortunately there is no such school in
Turkey. In New York there is a school named SVA (School of
Visual Arts) founded by the Burne Hogarth, the creator of
Tarzan. I think it is the only school raising illustrators across
the world. There are also other schools but they also provide
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education of graphic design, interior architecture and 3D
besides illustration. In Turkey there are universities including
Mimar Sinan University, Eskişehir Anadolu University and İzmir Dokuz Eylül University providing education of illustration
and comics.
Şevval Yıldız: Finally what are works you suggest from
Turkish and global comics?
Enis Temizel: During 1960s and 1970s, there were
“karaoğlans” and “Tarkans”, the historical heroes. The
generation had gone and humor magazines became popular
during 1980s, which still continue to exist somehow. For sure
the humor magazines should continue to exist but we want
that there will be certain number comic book readers as well
as. Now in Turkey the number of the works on it is quite low.
I try to do something but mostly I work abroad. You can find
my works named ‘Tantalis’in meleği: manisatarzanı” and “Evliya Çelebi’nin İzinde İstanbul” at the bookstores. Moreover
Turkey is insufficient on the issue financially, because a hundred-page comic book is not published in a week. You spend
too much effort and time. This is the reason why could not
suggest you a comic book. For example you go to D&R and
you could not find a section separated for comics. And the
companies are reluctant to invest thinking that it won’t sell.

Enis Temizel: Çizgi roman eğitimi veren dünyada sayılı okullar var. Bunun yanında illüstratör yetiştiren yerler de
var. Türkiye’de ne yazık ki böyle okullar yok. New York’ta SVA
(School of Visual Arts) diye bir okul var. Onu Tarzan’ın çizeri
Burne Hogarth kurmuş ve o okul, bence şu an dünyada sadece illüstratör yetiştiren tek okul. Başka okullar da var ama
oralarda grafik tasarım, iç mimarlık, 3D gibi başka bölümlerde
de eğitim yapılıyor. Türkiye’de ise İstanbul Mimar Sinan, Eskişehir Anadolu ve İzmir Dokuz Eylül Üniversiteleri’nde illüstrasyon ve çizgi roman dalında eğitim veriliyor.
Şevval Yıldız: Son olarak dünya ve Türk çizgi roman sanatından önereceğiniz eserler nelerdir?
Enis Temizel: 1960’lı, 1970’li yıllarda tarihi kahramanlar;
“Karaoğlanlar”, “Tarkanlar” vardı. O jenerasyon gitti, onun
yerine 1980’lerde bir mizah dergisi furyası başladı. O hala bir
şekilde devam ediyor. Tabii ki mizah dergileri olsun, devam
etsin ama onun yanında da biz bir de çizgi roman kitlesinin
olmasını istiyoruz. Şu anda Türkiye’de bu konuda gerçekten
çok az eser var. Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ben
de daha çok yurt dışına çalışıyorum. Benim “Tantalis’in Meleği: Manisa Tarzanı” ve “Evliya Çelebi’nin İzinde İstanbul” adlı
çalışmalarımı kitapçılarda görebilirsiniz. Türkiye bu konuda
finansal anlamda da yetersiz. Çünkü yüz sayfalık bir çizgi roman bir haftada çıkmıyor. Onun için öyle çok zaman ve emek
harcıyorsun ki! Bu yüzden size bir çizgi roman öneremiyorum.
Çünkü D&R’a gittiğiniz zaman Türk çizgi roman bölümü diye
ayrılmış bir bölüme rastlamıyorsunuz. Şirketler de satmaz
diye üretime yanaşmıyor.
Şevval Yıldız: verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür
ederim.

Şevval Yıldız: Thank you very much for the information
you provided.
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Röportaj/Interviewer: Suzan Balkanlı Pehlivan

nAZlI ASPAY SEnER’İn
GİZEMlİ DÜnYASInA YolCuluK
A JORNEY TO NAzLI ASPAY SENER’S MYSTERIOUS WORLD
Nazlı Aspay Sener; Bir sosyolog, bir öğretmen ve şimdi bir yazar… Marmara Koleji Felsefe
Grubu öğretmenlerinden sevgili Aspay Sener ile “Yazmak Üstüne” ve yeni çıkardığı çocuk
kitapları serisi hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Nazlı Aspay Sener; Asociologist, a teacher, and now, a writer… We had a delightful interview
with dear Aspay Sener, one of the teachers of Marmara College Philosophy Department,
regarding “Writing” and her newly published children’s book series.

Suzan Balkanlı Pehlivan: If you wish, let’s start with a
common question. “How did you start writing?”

Suzan Balkanlı Pehlivan: “Yazmaya nasıl başladınız?”diye klasik bir soruyla başlayalım isterseniz.
Nazlı Aspay Sener: Küçük yaşlarda başladığımı söyleyebilirim. İlkokul 5. sınıfta ilk hikâyelerimi yazmaya başladım. İlginç,
gizemli, maceralı olaylara çok büyük ilgim vardı ve duyduğum, gördüğüm, ilgimi çeken her şeyi hayal gücümü de katarak hikâye ediyordum. Bu yazmalar, beni içinde bulunduğum
ve bana göre sıradan olan dünyadan, bambaşka dünyalara
götürüyordu. Yaptığım şey bana çok zevkli ve heyecan verici
geliyordu. Tabii yazmaya beni teşvik eden temel unsurlardan
bir tanesi; kendisi de şair ve yazar olan babam Dilâver Cebeci’ydi. Edebiyatçı bir babanın kızı olmak demek, pek çok şair
ve yazar tanımak, onların dünyasına girmek demektir. Dolayısıyla ben de çocukluğumdan beri bir edebiyat çevresinin içindeydim. Babamla birlikte, şiir şölenlerine, söyleşilere gitme
fırsatı buldum. Bu da benim yazma isteğimi arttırdı. Yazmak,
benim kendimi ifade edebilmemin yollarından biri haline geldi.
İşte o gündür bu gündür yazmayı hiç bırakmadım.
Suzan Balkanlı Pehlivan: Hangi türde kitaplar yazıyorsunuz? İsimleri ve konusu hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Nazlı Aspay Sener: Kitaplarım; bilim-kurgu, macera, gizem
türünde diyebilirim. Bu seri bir roman olacak ve şu ana kadar

Nazlı Aspay Sener: I can say that I started writing at
young ages. I started writing my first stories in the fifth grade
while I was in the elementary school. I had a great interest in
interesting, mysterious and adventurous things, and I turned
everything I heard, saw or everything that interested me
into stories by adding them my imagination. These writings
took me from the world I was in, an ordinary world for me, to
completely different worlds. I thought what I did was very
pleasant and exciting. Of course, one of the main factors
that has encouraged me to write was my father Dilaver
Cebeci who is also a poet and a writer. Being the daughter
of a man of letters means knowing many poets and writers,
and entering their worlds. Therefore, I’ve been in a literature
environment since my childhood. I had the opportunity to go
to poetry events and conferences. This increased my wish
to write. Writing has become a way of expressing myself for
me. I’ve had never stopped writing since those days.
Suzan Balkanlı Pehlivan: which genre does your books
belong to? Can you please give us some information
regarding their names and plots?
Nazlı Aspay Sener: I can say that my books belong to
science fiction, adventure and mystery genres. This series
will be consisted of novels, and for now, only 2 of them
are published. The name of the series is “Uzay Gezginleri
(Space Voyagers).” The name of the first book is “Karanlıklar
Ülkesi Kinya (Kinya, the Country of Darkness).” The second
one is “Yutayiler Adası’nın Gizemi (The Mystery of Yutayiler
Island).” Regarding the plot: The story is mainly aboutsaving a
technologically-superior planet called “Uçukkaçıkya” by
bringing elements from different planets since it starts to
run out of its own energy sources. Therefore, the adventure
develops around a series of events in ten different planets.
The adventure starts when the siblings called “Aygez and
Güngez” who live on the planet of “Uçukkaçıkya” cannot
restrain their curiosity and get in a space shuttle called “Kaşif
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iki tanesi çıktı. Serinin adı
“Uzay Gezginleri”. Birinci
kitabın adı “Karanlıklar
Ülkesi Kinya”. İkincisi ise
“Yutayiler Adası’nın Gizemi”. Konusuna gelince;
ana hikâyemiz; “Uçukkaçıkya” isimli teknolojik bakımdan üstün bir gezegenin, tükenmeye başlayan
enerji kaynaklarının, farklı
gezegenlerden getirilecek olan elementler vasıtasıyla kurtarılmasını anlatmaktadır. Bu sebeple
de maceramız, on değişik
gezegende yaşanan bir
dizi olaylar çerçevesinde
gelişmektedir.
Macera, “Uçukkaçıkya”
isimli gezegende yaşayan “Aygez ve Güngez” isimli kardeşlerin, meraklarına yenilerek, “Kâşif 1” isimli büyük bir uzay mekiğinin içine binmeleri ve kaza ile çalıştırdıkları mekiğin yanlışlıkla “Dünya” adlı hiç bilmedikleri bir gezegene gitmesiyle
başlar. Mekik, İstanbul’da Çengelköy semtinde oturan Cevriye Teyze’nin evinin bahçesine iner. Semt pazarından ellerinde
poşetleriyle dönen Cevriye Teyze, bahçesine inen bu devasa uzay aracının içini merak edip biner. Ardından tembel ve
meraksız torunu Şakir Burak, mekiğe biner. Bu arada Aygez,
Güngez ve robotları Şabalak, dışarıda etrafı gezmektedir.
Mekiğin tehlike sinyali vermesiyle, hepsi uzay araçlarına geri
dönerler. Cevriye Babaanne ve Şakir Burak korkudan uzay
aracının içinde bir yere sindiklerinden, Aygez, Güngez ve Şabalak onları ilk etapta fark etmezler. Böylece, Uçukkaçıkyalı
çocuklar ve Dünyalı Cevriye Teyze ile torunu Şakir Burak’ın
uzay yolculukları başlar. Fakat nereye gittiklerini onlar da
bilmemektedir. Kâşif 1, onu yapan bilim adamlarınca programlandığı üzere başka bir gezegene iner. Burada “Kinya” ve
“Hoşbeşistan” isimli iki ülkede macera dolu olaylar yaşarlar.
Kinya, kin duygusunun yoğun olduğu bir ülkedir. Bu romanımda kinin, kindarlığın insanlara nasıl zarar verdiğini macera ve
mizah bütünlüğü içinde vermeye çalıştım.
İkinci kitap olan “Yutayiler Adası’nın Gizemi”nde ise günümüz
dünyasının içine düştüğü ve insanları tutsak ettiği tüketim
çılgınlığının, gelecekte insanları ne hale getirebileceğine ilişkin fikir veren bir hikâye anlattım. Tabii yine mizah ve macera
ile yoğurarak. Üçüncüyü de yazmaya henüz başladım.
Suzan Balkanlı Pehlivan: Çocuk kitapları yazmak sizin
için neden bir tercih oldu? Bir de okumaktan zevk aldığınız/esinlendiğiniz sanatçılar kimlerdir?
Nazlı Aspay Sener: Aslında sadece çocuklar için yazmadım. Üniversite yıllarımda çeşitli dergi ve gazetelere de yazılar
yazdım. Bunların bir kısmı-sosyolog olmamdan dolayı- sosyolojik makalelerden, bir kısmı da mizahi yazılardan oluşuyordu.
Daha sonraları da çeşitli dergilerde yazılar yazdım. Fakat bu
arada, fantastik, macera, gizem, uzay, bilim-kurgu türünde
hikâyeler yazmayı da sürdürdüm. Bu tarz hikâyelerimi yazdığım bir defterim vardı ve defter dolduğunda bir yenisine başladım. O da dolduğunda bir başkasını alıp yazmaya devam et-

1 (Explorer 1)”, they start
the space shuttle by
accident and the shuttle
goes to a planet they do
not know, “The Earth.”
The shuttle lands on a
garden, the garden of
Cevriye Teyze’s (Aunty
Cevriye) house. Aunty
Cevriye returns with
bags from the district
bazaar and gets in this
huge shuttle in her
garden after becoming
curious about it. Then
her lazy and incurious
grandson, Şakir Burak,
gets in the shuttle,
too. Meanwhile, Aygez,
Güngez and their robot,
Şabalak walk around outside. When the shuttle sends a danger
signal, they all return to the space shuttle. Since Grandma
Cevriye and Şakir Burak cowers in some place in the space
shuttle, Aygez, Güngez and Şabalak do not notice them at
first. Thus the space journey of the children from Uçukkaçıkya
and Aunty Cevriye and her grandson, Şakir Burak from the
Earth starts. However, they also do not know where they
go. Explorer 1 lands on another planet as it is programmed
by the scientists who has made it. Here, they spend their
times full of adventure in two countries called “Kinya” and
“Hoşbeşistan.” Kinya is a country which bristles with an
intense grudge. I tried to show how grudge and vindictiveness
are hurtful with adventure and humour elements. Of course
it is also constituted with humour and adventure.
In the second book “Yutayiler Adası’nın Gizemi (The Mystery
of Yutayiler Island)”, I told a story that gives an idea regarding
how people may become in the future because of the
consumption frenzy which our modern world has gotten into
and enslaved by it. I’ve started writing the third one recently.
Suzan Balkanlı Pehlivan: why do you prefer writing
children’s books? And who do you enjoy reading or
which artists inspire you?
Nazlı Aspay Sener:Actually I didn’t write only for the
children. I wrote articles for various magazines and
newspapers in my college years. Some of them were
sociological articles, since I am a sociologist, and some of
them were humour columns. Later on, I continued to write for
various magazines. However, I also continued to write stories
which belong to the genres of fantastic, adventure, mystery,
space and science fiction. I had a notebook in which I wrote
these kinds of stories and I started a new one when I filled
the one I was writing. After that onewas finished, too, I
continued writing in another. Meanwhile, I was reading
fantastic, science fiction and adventure novels. I also read
those kind of novels in children’s literature. For example, I
thought Jules Verne’s novels are amazing. Of course I was
also reading Ömer Seyfettin’s novels and stories which have
an emotional and social context. Gülten Dayıoğlu was also
one the writers I loved. By this way, I started to think about
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writing children’s books around that time. The genre was
also clear to me: “Adventure, science fiction and fantastic.”

tim. Bu arada, fantastik, bilim-kurgu ve macera romanları da
okuyordum. Çocuk edebiyatında da bu tarz romanları takip
ediyordum. Meselâ Jules Verne’in romanları benim için muhteşemdi. Tabii yerli yazarlarımızdan Ömer Seyfettin’in duygusal, sosyal içerikli roman ve hikâyelerini de okuyordum. Bir de
Gülten Dayıoğlu sevdiğim yazarlar arasındaydı. Böylece, çocuk kitapları yazmak fikri o sıralarda bende oluşmaya başlamıştı. Türü de belliydi: “Macera, bilim-kurgu ve fantastik”.
2010 Yılında TRT Çocuk Dergisi’ni eşim ve kardeşim ile birlikte çıkarmaya başladığımızda “Gizem ve Macera” türünde
ilk çizgi roman serisini yazmaya başlayarak, çocuk edebiyatı
alanına girmiş oldum. Çizgi romanın adı “Gizemler Diyârına
Yolculuk” adını taşıyordu. Böylece bu alanda tam da yapmak
istediğim şeyi yapmış oldum. Bunu yazmaya devam ederken
TRT Çocuk kanalından hikâyeyi çizgi film yapma teklifi geldi.
Böylece yaklaşık 3 sene boyunca dergide çizgi romanı, televizyon kanalında da hikâyenin senaryolarını yazmayı sürdürdüm. Bu durum benim, yazma isteğimi ve hevesimi daha da
arttırdı. Sonunda da çocuk romanı yazmaya itti.
Suzan Balkanlı Pehlivan: Günümüz çocuklarının ilgisini
kitaplarla yakalamak artık çok kolay olmuyor. Siz bu işin
üstesinden nasıl geldiniz?
Nazlı Aspay Sener: Çok iyi gözlem yaparak diyebilirim.
Kendi çocuklarım da olduğu için, günümüz çocukları ne tür
kitaplar okur ve nelere ilgi duyarlar, televizyonda hangi film
ya da çizgi filmleri seyreder, hangi konular ilgilerini çeker, teknoloji ile kurdukları bağlantı onların zihin dünyasına nasıl etki
eder, mizah anlayışları nasıldır hep takip ettim. Tüm bunlar,
benim dikkatimi verdiğim konular olduğundan, romanlarımı
yazarken gözden kaçırmamaya büyük özen gösterdim. Onların dünyalarından kopuk, uzak olursanız, bu alanda yazmak
da zorlaşır, hatta imkânsız hâle gelir; çünkü günümüz çocuklarının dört bir yanı hızla gelişen ve değişen bir teknoloji ile
çevrilmiş vaziyette. Bu sebeple ilgi alanları da aynı oranda bir
hızla değişkenlik gösterebiliyor. 43 yaşında biri olarak bu hıza
yetişebilmek için, onları takip etmeniz ve kendinizi de sürekli
yenilemeniz gerekiyor.

When we started to issue TRT Çocuk Dergisi (TRT Children’s
Magazine) with my husband and my sibling in 2010, I entered
the field of children’s literature by writing the first comic
book series in the genres of “Mystery and Adventure.” The
name of the comic book was “Gizemler Diyarına Yolculuk
(Journey to the Realm of Mysteries).” By this way, I did
what I exactly wanted to do in this field. While I continued
writing it, I received an offer to turn the story into a cartoon
from TRT Çocuk kanalı (TRT Children’s channel). Thus I
continued to write for the comic book in the magazine and
for the scenarios of the story on the television channel. This
situation increased my desire and enthusiasm for writing.
Then it led me into writing children’ books.
Suzan Balkanlı Pehlivan: It isn’t very easy to get
today’s children interested in books. How did you
succeed in achieving it?
Nazlı Aspay Sener: I can say that by being a good
observer. Since I also have children, I’ve always followed the
kinds of books today’s children read, and are interested with,
the movies or cartoons they watch, the subjects they are
interested with, their connection with technology and how it
affects their mind, and how their sense of humour is. Since
I’ve always focused on these subjects, I pay strict attention
not to overlook them while I write. If you are disconnected
and distant from their world, it becomes difficult to write in
this field, as a matter of fact, it becomes impossible to write,
because today’s children are surrounded with developing
and changing technology all around them. For this reason,
their interest may change with the same speed. As a
43-year-old person, I have to follow them and adapt myself
to them constantly so that I can keep up with this speed.
Suzan Balkanlı Pehlivan: It is noticeable that you forge
a didactic connection between things such as constant
developments of technology, negative environmental
conditionsand your themes. Can you explain us how you
are able to constitute such fiction?
Nazlı Aspay Sener: I’ve kept away from a didactic attitude
that may repulse the children in my novels. I’ve tried to give
the message or the theme I want to get across by mixing
them with humour and adventure. Therefore, a child reading
my novel receives moral and human values during the
journey consisting of adventure and humor.
Suzan Balkanlı Pehlivan: How is your communication
with your children? How would you describe yourself as
a mother?

Suzan Balkanlı Pehlivan: Teknolojinin her geçen gün
hızla gelişmesi, yaşanılan olumsuz çevresel koşullar,
ahlâki değerler vb. durumlarla temalarınız arasında didaktik bir bağ kurduğunuzu görüyoruz. Bu kurguyu nasıl
oluşturduğunuzu bize biraz anlatabilir misiniz?

Nazlı Aspay Sener: I can say that my communication with
my children is quite good. I have three daughters. Their ages
are 14, 11 and 4,5. Therefore I have a relationship style I’ve
established with all three of them differently according to
their personal qualities. As I try to catch on to their way of
talking and try to understand them after I enter their worlds,
I see that we have a more solid communication.

Nazlı Aspay Sener: Ben romanlarımda çocuklara itici gelebilecek bir didaktik tavır göstermekten uzak durdum. Vermek istediğim mesajı ya da temayı mizah ve macera ile yo-

Suzan Balkanlı Pehlivan: How were you when you
were a child? I wonder if there were some things that
prompted or inspired you to writing in your childhood.
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ğurarak vermeye çalıştım. Yani benim romanımı okuyan bir
çocuk, bir macera ve komiklik içinde yoluna devam ederken,
ahlâki ve insani değerleri de bu yolculuk sırasında almaktadır.
Suzan Balkanlı Pehlivan: Sizin çocuklarınızla iletişiminiz nasıl? nasıl bir annesiniz?
Nazlı Aspay Sener: Çocuklarımla olan iletişimim gayet
iyi diyebilirim. Benim biri 14, biri 11 ve diğeri de 4,5 yaşında olmak üzere üç kızım var. Dolayısı ile de bu üç farklı yaş
grubundan 3 kızla, ayrı ayrı ve her birinin kişisel özelliklerine
göre oluşturduğum ilişki biçimim var. Onların dilini çözmeye
çalıştıkça, onların dünyalarına girip anlamaya çalıştıkça daha
sağlam bir iletişimimiz olduğunu görüyorum.
Suzan Balkanlı Pehlivan: Siz nasıl bir çocuktunuz?
Acaba sizi yazmaya iten, esinlendiğiniz bir şeyler var mıdır çocukluğunuzdan?
Nazlı Aspay Sener: Ben çocukken ilginç, tuhaf, gizemli her
türlü nesneye ve olaya meraklı, hayal gücü yüksek ve dolayısı
ile hayal kurmayı seven; neşeli, iç huzuru olan, kendiyle barışık ve her şeye olumlu bakabilen bir çocuktum. Ayrıca çocukken çok muzip olduğumu da söyleyebilirim. Özellikle erkek
kardeşim Çağrı’ya, sonra da anne ve babama şakalar yapmayı çok severdim. Bir de en çok aklımda kalan ve hiç unutamadığım şey; rahmetli babamla, gece geç vakitte, evimizin
balkonunda oturup yıldızlarla dolu gökyüzüne bakarak evren,
gezegenler, kara delikler, ufolar, uzaylı varlıklar gibi konularda
konuşup tartışmaktı. Uzay merakım bu şekilde başlamış ve
gelişmiştir. Bir gün, yazacağım ilk çocuk romanının, 2040 yılında geçen bir uzay macerası olacağını aklımın ucundan bile
geçirmemiştim. Bu sebeple Uzay Gezginleri serisi benim için
ayrı bir önem taşıyor.

Nazlı Aspay Sener: When I was a child, I was curious about
every object and event, I was very imaginative, therefore I
loved to imagine; I was cheerful, I had an inner calm, I was at
peace with myself and I was a positive child. Also I can say
that I was a complete joker. I especially loved making jokes
to my brother Cagri, and then to my mother and father. Also
the thing that remains most in my mind and I’ve never been
able to forget is talking and discussing about the universe,
planets, black holes, UFOs, alien beings and so on with my
father while looking at the starry sky, sitting on the balcony
at our house late in the night. My curiosity for space has
started like that and developed from there. Inever thought
that someday the first children’s novel I’ll be writing will be
about a space adventure happening in the year of 2040.
For this reason, the Space Voyage series is of a particular
importance for me.

Suzan Balkanlı Pehlivan: Kitaplarınızdaki temaları nasıl belirliyorsunuz?

Suzan Balkanlı Pehlivan: How do you determine the
themes in your books?

Nazlı Aspay Sener: Gündemi çok iyi takip ederek. Belirttiğim gibi, günümüz çocuklarının ilgi alanlarını elimden geldiğince takip ediyorum. Bunlar içinde onların zihinsel, duygusal
ve kişisel yanlarına zarar verebilecek olumsuz etkenlerin tespitini yapıyor, yazdığım kitapta da maceramın içine bu olumsuzluğu irdeleyen temamı yerleştiriyorum. Tabii bir eğitimci
olmamın bunda çok büyük katkısı olduğunu da söyleyebilirim.

Nazlı Aspay Sener:By being up to date. As I said, I follow
the interests of today’s children as best as I can. I identify
the negative factors that may harm their mental, emotional
and personal sides in them, and I place the theme by which
I examine this negativity in the adventure elementin my
books. Of course, being an educator helps me greatly with it.

Suzan Balkanlı Pehlivan: Bu alanla ilgili olarak sonraki
hedefleriniz nelerdir?

Suzan Balkanlı Pehlivan: what is your next objective
regarding this field?

Nazlı Aspay Sener: Eskiden beri hayalini kurduğum bir şey
vardı: Yazdıklarımı bir gün mutlaka çocuklarla paylaşmak. Bu
hayalim artık gerçekleşti. İlk kitabım çıktıktan sonra, ikinciyi
yazmak için sabırsızlanmaya başlamıştım; çünkü birinciyi yazarken çok eğlendim ve çok büyük bir zevk aldım. Bu heyecan ve istekle serinin ikinci kitabını da kısa sürede bitirdim.
Şimdi üçüncünün heyecanı sardı; yani artık istediğim tarzda
çocuk romanı yazmanın ve bunu yayımlatmak suretiyle paylaşmanın tadını aldım. Bundan sonra artık kimse beni durduramaz. Yazmaya devam edeceğim. “Uzay Gezginleri” serisi
bitince başka türde yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum.
Tabii bir de 14-17 yaş grubuna hitap eden gençlik romanları
yazmak da hedeflerim arasında.

Nazlı Aspay Sener:I imagined something for a very long
time: Sharing the things I write with the children for certain.
This dream of mine has come true. After my first book was
published, I was getting anxious to write the second one;
because I had a great fun while I was writing the first book
and I enjoyed it immensely. I finished writing the second book
with this excitement and enthusiasm. Now I am filled with
the excitement of the third book; I mean, I now know how
it feels to write a children’s book in the style I want and to
share it by making it published. From now on, no one can
stop me. I’ll continue to write. When “Uzay Gezginleri (Space
Voyagers)” series is over, I’m thinking of starting a new series
in another genre. Of course, writing young-adult books for
the ages of 14-17 is also one of my objectives.

Suzan Balkanlı Pehlivan: Aspay Hocam, bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyor, başarılarınızın ve bu güzel kitapların devamını diliyoruz.

Suzan Balkanlı Pehlivan: Dear Mrs. Aspay, thank you
for this pleasant interview. we wish you the continuation
of your success and your great books.
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MoDADA YEnİ BİR İSİM
SEZİn KARABuluT
NEW BRAND NAME IN FASHION WORLD: SEzİN KARABULUT
Marmara Koleji’nden 2006 yılında mezun olan 19 Mayıs 1988 doğumlu, 27 yaşındaki
Sezin Karabulut moda dünyasına kendi adını verdiği markasıyla katıldı. Kendisini modanın
merkezi Teşvikiye’deki mağazasında ziyaret ettik. Onun ilk koleksiyonunu Avaz sayfaları için
görüntüledik.
Sezin Karabulut who graduated from Marmara College in 2006 got involve in the fashion
world with the brand under her own name. We visited her in the store in Teşvikiye, the heart
of fashion. We took the picture of her first collection for Avaz.
My education journey in Marmara College started in the
8th grade. As a result of deep searches, my mother and
I decided on Marmara College. I was pretty far behind the
other students in terms of English Language since I was
transferred from a public school. Thanks to the intensive
training with my teachers I caught up with the classes. I
mean it was a tough start for me. Since I painted, took part
in many competitions and came out in the competition
since I was a little child, I dreamed of a job related to painting
and drawing. I frankly told my teachers that I would took
the talent examination and I would need support and time.
They all helped me and I would like to thank all my teachers.
Especially I would never forget the support of the dearest
teacher, Zuhal Atagün.

b

enim Marmara Koleji maceram 8. sınıfta başladı. Annemle yoğun araştırmalar sonucu Marmara Eğitim
Kurumları’nı seçmiştik. Devlet okulundan geldiğim
için tabii İngilizce olarak gerideydim. Öğretmenlerimle sıkı bir çalışma yaptık ve beni hızlıca derslere yetiştirdiler.
Yani sıkı bir çalışma ile başladım Marmara Koleji’ne. Ben küçüklüğümden beri resim yapıp çok fazla yarışmaya katıldığım
ve küçük dereceler aldığım için hayallerimi resimle ilgili bir iş
süslüyordu. Ben de öğretmenlerime yetenek sınavlarına gireceğimi ve bu konuda desteğe ve zamana ihtiyacım olduğunu
açık açık belirttim. Sağ olsun tüm öğretmenlerim bana çok
yardımcı oldular. Özellikle sevgili Zuhal Atagün öğretmenimin
desteklerini hiç unutamam.
Üniversite sınavları için ciddi bir hazırlık aşamasından sonra
2006 yılında kolejden mezun oldum. Aynı yıl İstanbul Teknik
Üniversitesi Tekstil ve Tasarımı Fakülteleri Moda Tasarım Bölümü’ne girdim. SUNY programı ile okuduğum bölümde New
York Eyalet Üniversitesi ile ortak gerçekleştirilen bir programa katıldım. Dolayısıyla üç yıl İTÜ’de ve son yıl da New York
Fashion Institute of Technology’de okudum. Bitirince de her
ikisinden ayrı ayrı lisans diploması aldım. Moda ve marka yaratma becerisine sahip tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlayan bu programdan mezun olunca da kendi markamı yaratma sürecine girdim. Çocukluk hayallerimi gerçekleştirme

After a challenging preparation period for the university
entrance exam I graduated in 2006. I enrolled in Department
of Fashion Design, Faculty of Textile Technologies and
Design in İstanbul Technical University in the same year. I got
involved in a program carried out in cooperation with New
York State University thanks to SUNY program provided
by my department. Therefore, I studied in ITU for three
years and in New York Fashion Institute of Technology for a
year. As I completed my education I received two separate
diplomas from the institutions. As I graduated from the
program aiming the training of the designers who have the
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zamanı gelmişti artık. Markam henüz çok yeni. Daha çok kendi koleksiyonumla başlayarak bir marka yaratma sürecindeyim. Çünkü şu anda başında ismim var ama bunu markalaştırmak zaman alacak. Bu konuyla ilgili ilk girişimi yaptık. Yeni
başlamakta olan bazı dizilerin oyuncularını giydiriyorum. Örneğin Kertenkele, Aşkın Kanunu ve Fatih Harbiye dizilerinde
oyuncular benim koleksiyonumdan parçaları giyiyorlar.
Şu an gördüğünüz koleksiyonumu hazırlarken herhangi bir
modacıdan etkilenmedim ama tabii ki benim de beğendiğim
modacılar var. Bir koleksiyon hazırlamak oldukça zorlu bir yolculuk. Önce araştırıyorsunuz. Bizim mağazalarda bir koleksiyonu gördüğümüz tarihten tam bir sene öncesinden firmalar
çalışmaya başlıyorlar. Koleksiyon, üretim adım adım oluşur.
Bu yüzden trend raporları, renk raporları ve moda haftaları
sezon gelmeden önce çok geriden başlar. Önce kumaş fuarları oluyor. Onun çok daha öncesinde de renkler belirleniyor.
İşte ben de diğer modacılar gibi tüm bunların araştırmalarını
yapıp, defileleri de takip ederek trendi, renkleri bir şekilde yakalayıp koleksiyonumu şahsi seçimlerimle hazırladım.
Tabii ki adımı en yakın gelecekte bir markaya çevirmek istiyorum. Yurt dışında satabilmeyi çok istiyorum. Bunu için sırada
yurt dışı fuarlarına katılmak gibi projeler var. Markamı daha
bilinir, daha gerçekten insanların tercih edeceği, kullanılır bir
noktaya getirmek, üretimimi arttırmak istiyorum.
Kendimden yola çıkarak söylüyorum. Eğer gençler hayallerinde bir şey varsa bunu mutlaka kovalasınlar. Eğer ki aileleri ya
da hocaları bir şekilde buna itiraz dahi ediyorsa ama kendileri
inanıyorlarsa gerekçelerini anlatıp, ikna etsinler. Mutlaka hedeflerini doğru belirleyip yapabilecek şeylerin peşinden koşsunlar.

competence of creating fashion and brand I entered into
the process of creating my own brand. It is time to realize
my childhood dreams. My brand is quite new now. Namely
I am in the process of creating a brand by starting with
my own collection. The brand includes my name however
brandization will take some more time. We have reached
first base. I design the clothes of the actress/actors of TV
series which are recently released. For example the actress/
actors of the TV Series Kertenkele, Aşkın Kanunu and Fatih
Harbiye wear clothes from my collection. I was not inspired
by any designer as I was preparing my collection that you
see however there are designers that I admire. Preparing a
collection is a tough and challenging journey. The collection
shows itself step by step. The first step is searching process.
The companies start working a year before the date we
see the collection in the stores. Therefore, trend reports,
color reports and fashion weeks start quite earlier than
the seasons. At first there are fabric fairs. The colors are
determined much earlier. I, like the other designers, carried
out the searching processes, followed the fashion shows
closely, caught up with the trends and colors somehow and
prepared my collection with my personal choices.
Of course I would like my name to become a brand in the
nearest future. I desire that I sell my collection abroad.
Therefore I have projects including attending the fairs
abroad. I would like to make my brand widely known and
preferable by the people. I would like to increase production.
Based on my personal experiences, I would like the students
of Marmara College to pursue their dreams. Although your
families or teachers raise an objection to your dreams,
convince them by expressing your justifications if you
believe in yourselves. Determine your targets appropriately
and pursue your dreams.
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TÜRK SİnEMASInDA BİR MARMARAlI
A MARMARIAN AT TURKISH FILM INDUSTRY

Çağan Irmak’ın “Issız Adam” ile “Karanlıktakiler”, Yağmur ve Durul Taylan kardeşlerin “Vavien”
ve Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir zamanlar Anadolu’da” filmlerinde yardımcı yönetmenlik yapan,
Marmara Radyo Televizyon Gazetecilik Anadolu Meslek Lisesi 2002 mezunu şahin Çetinkaya
ile sinema üzerine sohbet ettik.
We interviewed with Şahin Çetinkaya on cinema, graduating from Marmara Radio Television
Journalism Anatolian Vocational High School in 2002 and the assistant director of the
movies including “Issız Adam” and “Karanlıktakiler” by Çağan Irmak, “Vavien” by Yağmur ve
Durul Taylan Bros and “Bir Zamanlar Anadolu’da” by Nuri Bilge Ceylan.
İlayda Yaşaraşkın: where did you study after
graduating from Marmara Private Radio Television
journalism Anatolian vocational High School? You
started studying on the profession today you are
occupied with during the high school years. what did
inspire you for the decision at that age?

İlayda Yaşaraşkın: Özel Marmara Radyo Televizyon Gazetecilik Anadolu Meslek lisesi’nden mezun olduktan
sonra eğitiminize nerede devam ettiniz? Bugün yaptığınız
işin eğitimine henüz lise yıllarında başlamışsınız. o kadar
küçük yaşta bu kararı vermenize neler etki etmişti?
Şahin Çetinkaya: Ben 1994 yılında “Mahallenin Muhtarları”
adlı dizide çocuk oyuncu olarak görev aldım. On yıl süren bu
dizide “ Kemik Kıran Kadriye Hanım”ın torununu oynadım. 8
yaşından 18 yaşına kadar hemen hemen bütün tatillerimi bu
dizinin setinde geçirmiştim. Lise eğitimimi de Özel Marmara
Radyo Televizyon Gazetecilik Anadolu Meslek Lisesi’nde tamamladım. Lise bittikten sonra yükseköğrenim için Londra’ya
gittim. Burada ilk bir sene hazırlık okuduktan sonra İngiltere’nin en iyi medya okulu olan University of Westminster’ın
sınavını kazandım ve eğitimimi bu üniversitede tamamladım.
Bu aşamada Londra’da BBC’de staj yaptım. Tam İstanbul’a
dönmek üzereyken BBC bana kadrolu iş teklifinde bulundu.
Ancak ben tercihimi Türkiye’ye dönme yönünde kullandım.
Çünkü aynı dönemde “Mahallenin Muhtarları” dizisinin çekimlerinden tanıdığım, o zamanlar üçüncü yönetmen asistanı
olan ve çekimlerde bize sufle veren Çağan Irmak da çekeceği
“Issız Adam” filminde yardımcı yönetmen olarak çalışmamı
teklif etmişti. “Issız Adam” filminden sonra Çağan Irmak’la
onun “Karanlıktakiler” adlı filminde de yardımcı yönetmen

Şahin Çetinkaya: In 1994 I had a role as a child actor in
the TV series named “Mahallenin Muhtarları” which lasted
for ten years. I played the role of the grandson of “Kemik
Kıran Kadriye Hanım”. I spent almost all my holidays at
the set of the series from the age of 8 to the age of 18.
I graduated from Marmara Private Radio Television Journalism
Anatolian Vocational High School. I went to London for higher
education after graduating from high school. Studying at the
prep class for a year there, I passed the exam of University of
Westminister, the best school on media in England and where
I completed my academic education there. At the same time
I had intern at BBC in London. As I was about to come back
İstanbul, BBC offered me permanent job. However I chose
to be back in Turkey. Since at the same time Çağan Irmak,
whom I know from “Mahallenin Muhtarları” and who was
the third assistant director and prompting for us offered
me work with his as an assistant director in the movie he
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olarak çalıştım. Bu filmden sonra Yağmur ve Durul Taylan
biraderlerin “Vavien” adlı filminde yardımcı yönetmenlik yaptım. Sonrasında da Taylan biraderlerin yönetmen yardımcısı
olarak Gülse Birsel ile Turkcell reklamlarını çektik. Bu işlerin
ardından da Nuri Bilge Ceylan’ın 64. Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü alan “Bir Zamanlar Anadolu’da” filminde
yardımcı yönetmenlik yaptım. Bu filmin ardından yine Taylan
biraderlerle “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde çalışma teklifi aldım ama buradaki çalışmam yapımcıyla anlaşamadığım için
daha provalar aşamasında son buldu. Bu dizinin peşinden Ay
Yapım’ın “Kuzey Güney” dizisinin ilk sezonunda yardımcı yönetmenlik ile ikinci ekip yönetmenliğini yaptım. İkinci sezonda
devam edemedim. Şu an beni ziyaret ettiğiniz ofisteki işlerimin artmasından dolayı sinema ve televizyon işlerine virgül
koydum.
İlayda Yaşaraşkın: İngiltere’deki sinema televizyon
eğitimi nasıl? Yükseköğrenime yurt dışında devam etmek isteyen gençlere neler önerirsiniz? Örneğin liseden
sonra mı, yoksa Türkiye’de dört yıllık eğitim aldıktan
sonra yüksek lisans yapmak için mi yurt dışına çıkmalılar?
Şahin Çetinkaya: Sinema sektöründe aktif olarak setlerde çalışılması gerekiyor. Eğer akademisyen olmayacaksanız
yüksek lisans diplomasına ihtiyacınız yok. Bizim işte yüksek
lisans dediğiniz şey yaptığınız işin tecrübesi oluyor. Eğer
yurt dışında eğitim almak istiyorsanız İngiltere’deki eğitimi
önerebilirim. Her ne kadar Amerika’daki üniversitelerin adını söyleseler de aslında birkaç üniversite dışındaki okulların
çoğu sertifika programı diploması veriyor. İngiltere’de medya ile ilgili en iyi okulun benim mezun olduğum University
of Westminster olduğunu söyleyebilirim. Örneğin bu okulun
stüdyoları donanım bakımından yüksek teknolojiye sahip,
Amerika ile canlı yayın bağlantısı bile yapılabiliyor. Projelerde
öğrencilere verdikleri kameralar Türkiye’de kolay kolay görebileceğiniz kameralar değil. Ben Türkiye’de çalıştığım yüksek
bütçeli ekipmanları, orada proje bazlı derslerde proje çekmek
için kullandım. Ancak Avrupa’ya ilk gittiğimizde biz Türkleri
bir yıl boyunca matematik, fizik, akademi İngilizcesi, Avrupa
kültürü gibi derslerin zorunlu olduğu bir hazırlık sürecinden
geçiriyorlar. Fakat siz üniversitede teknik bölüm okuyacağınız için bunların hiçbiriyle karşılaşmayacaksınız. Size önerim
daha çok proje üretmeniz, film çekmeniz ya da tez yazmanız.
Benim için bu süreç kolay geçti. Çünkü ben mesleki donanıma da lise yıllarımda sahip olduğum için İngiltere yılları benim
için çok güzel bir tecrübe oldu.

would shoot which is called Issız Adam. After the movie
“Issız Adam” I co-worked with Çağan Irmak in his next movie
named “Karanlıktakiler”. Later on I was the assistant director
in the movie named “Vavien” by Yağmur and Durul Taylan
Bros. Then we, with Gülse Birsel, shot the commercial films
for Turkcell directed by Taylan Bros. After all these, I was the
assistant director in the movie, the winner of the Grand Prix
“Bir Zamanlar Anadolu’da” (Once Upon a Time in Anatolia)
by Nuri Bilge Ceylan. After the movie I was offered to work
in the series named “Muhteşem Yüzyıl” with Taylan Bros;
however it was ended during the rehearsals since I could not
agree with the producer. After the TV series I worked as an
assistant director and secondary team director in the first
season of the TV series named “Kuzey Güney” produced by
Ay Yapım. I could not continue for the second series. I have
paused the cinema and TV works since the jobs here where
you visit me increases a lot recently.
İlayda Yaşaraşkın: How is the education on cinema and
Tv in England? what do you suggest the youngsters
who want to go to abroad for university? For example
should day go immediately after the high school or go
after four year undergraduate education in Turkey for
master’s degree?
Şahin Çetinkaya: For cinema industry it is required to
work in the sets actively. Unless you will be an academician,
you do not need the diploma of master’s degree. Master’s
degree in our sector means the experience in the job. If you
want to study abroad I recommend the education in England.
Although the universities in America is more famous, many
of the universities except from few of them grant you with
a diploma of a certification programme. At least I can claim
that the best school on media in England is University of
Westminister where I graduated. For example, the studios of
the school have advanced technology in terms of equipment.
Even it can be made broadcast connection with America.
The cameras provided for the students for the project are
the ones you cannot see in Turkey. I used the equipment
with high costs which I used for working in Turkey, for the
project based courses to shoot the projects. However we as
the Turks are required to have preparation process for a year
including the courses consisting of physics, mathematics,
academic English and European culture as we go to Europe.
However you will not encounter with any of them since you
will study on technical department. I recommend you to
produce more projects, shoot more films or write thesis. The
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process was easy for me. The years I spent in England were
good experience for me since I have professional knowledge
thanks to my high school education.
İlayda Yaşaraşkın: Is it better to study abroad in order
to be successful in the cinema sector?

İlayda Yaşaraşkın: Sizce sinema sektöründe başarılı
olmak için yurt dışında eğitim almak daha mı mantıklı?

Şahin Çetinkaya: It is completely about the selfimprovement. As I applied for University of Westminister,
there were three thousand people applying like me; however
only 150 of them were accepted. The reason why I was one
of the 150 persons was my personal experiences I gained
until that day. I can say that the most important factor for
being offered a work by Çağan Irmak is I studied in London,
however if I failed in Issız Adam, Çağan Irmak would not work
with me for the second project, although I studied in London.
In short everything depends on the person.

Şahin Çetinkaya: Bu tamamen kişinin kendisini geliştirmesiyle alakalı bir durum. Ben University of Westminister’e
başvurduğumda benim gibi üç bin kişi bu okula başvurmuştu
ve sadece 150 öğrenci kabul edildi. Bu 150 kişi arasında yer
almamın en önemli nedeni de o güne kadar edindiğim tecrübelerdi. Çağan Irmak’ın beni çağırmasındaki en büyük etkenin Londra’da okumam olduğunu söyleyebilirim ama eğer
ben “Issız Adam” filminde işimi iyi yapmasaydım, her ne kadar
Londra’da okumuş olsam da Çağan Irmak ikinci projesinde
bana iş vermeyecekti. Yani her şey kişinin kendinde bitiyor.
İlayda Yaşaraşkın: Üniversite eğitiminiz tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndünüz ve Çağan Irmak’la iki
güzel filmde çalıştınız. Her yönetmen bir okuldur diye
düşünürsek Çağan Irmak’tan öğrendiklerinizi bizimle
paylaşır mısınız?
Şahin Çetinkaya: Çağan Irmak bugün Türkiye’nin önemli ilk
üç yönetmeninden biri. Kendisini daha çocukluk yıllarımdan
tanıdığım için ona karşı bir yakınlığım vardı ama Çağan Irmak
aslında disiplinli ve çok sert bir yönetmendir, ondan çok şey
öğrendim. Çağan Irmak’ın öğrencisi olmak, onunla birlikte çalışmış olmak bir kere bu sektörde size iyi tekliflerin gelmesine
neden oluyor. Zaten Yağmur ve Durul Taylan biraderlerin ve
Nuri Bilge Ceylan’ın benimle çalışmak istemelerinin en önemli
nedeni de Çağan Irmak’la çalışmış olmamdır.
İlayda Yaşaraşkın: nuri Bilge Ceylan’ın 64. Cannes
Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü kazanan “Bir Zamanlar
Anadolu’da” filminde de çalıştığınızı söylediniz. Peki
nuri Bilge Ceylan için neler söylemek isterdiniz?
Şahin Çetinkaya: Reklamlardan sonra Nuri Bilge Ceylan’ın
teklifi gelince hemen kabul ettim. Nuri Hoca’yla çok farklı bir
deneyim yaşadık. “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmini çok zor
şartlarda çektik. Gece sahneleri yoğunlukta olan bir filmdi.
Beş haftada biter diye yola çıktık fakat çekimleri yedi haftada bitirebildik. Ama bu filmi çekerken, bu zorlukları yaşarken
hepimiz Cannes’da Robert De Niro’nun bile roll caption’da
adımızı göreceğini biliyorduk. Bu filmde Nuri Bilge Ceylan’a
yönetmen yardımcılığımın dışında montaj aşamasında da çok
yardımcı oldum.
İlayda Yaşaraşkın: Bir film yapım sürecinde hangi aşamalardan geçmektedir?

İlayda Yaşaraşkın: After completing the education
at the university, you came back in Turkey and worked
with Çağan Irmak in two beautiful movies. Based on the
idea that every director is an ecole could you please the
things you learnt from Çağan Irmak?
Şahin Çetinkaya: Çağan Irmak is one of three most
important directors in Turkey today. I feel close to him since
I know him from my childhood. However Çağan Irmak is a
disciplined and strict director. I have learnt many things
thanks to him. Being the student of Çağan Irmak and
working with him pave the way for good works offered to
you in the sector. Indeed the most important reason why
Yağmur and Durul Taylan Bros and Nuri Bilge Ceylan wanted
to work with me is my works with Çağan Irmak.
İlayda Yaşaraşkın: You have mentioned that you
worked in the movie the winner of the Grand Prix at the
64th Cannes Film Festival “Bir Zamanlar Anadolu’da”
(once upon a Time in Anatolia) by nuri Bilge Ceylan.
well, what do you want to tell us about nuri Bilge
Ceylan?
Şahin Çetinkaya: After the commercial films, I accepted
the proposal of Nuri Bilge Ceylan immediately. It was quite
different experience for me with Nuri, the master. We shot
the movie “Bir Zamanlar Anadolu’da” (Once Upon a Time
in Anatolia) under difficult conditions. It was a movie full
of night scenes. We thought that the shooting would be
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Şahin Çetinkaya: Film yapımı önce senaryonun oluşmasıyla başlar. Ardından oyuncular seçilir. Oyuncular seçildikten sonra yönetmen ile yapımcı çalışacakları ekibi kurarlar.
Bu aşamada kimse birbirine müdahale etmez. Sonrasında da
hazırlık süreci başlar. Bu hazırlık süresinde aslında bütün ekip
çalışmaz. Yönetmen ve yardımcıları reji grubuyla birlikte çalışır. Onun dışında prodüksiyon grubu mekanları ayarlar, çekim
için gerekli izinler alınır. Tüm bu çalışmalardan sonra da reji
grubu ve oyuncularla birlikte okuma provalarına başlanır. Provalar sırasında yönetmen oyunculara kağıdı nasıl okuyacaklarını, nerede, nasıl vurgu yapmaları gerektiğini anlatır. Provalar bitince de çekim tarihi belirlenir. Sete çıkmadan önce
filmde görev alacak tüm ekip toplanıp birbirleriyle tanıştırılır.
Bu toplantıda yönetmen isteklerini dile getirir. Her departmanın bir şefi vardır. Yardımcı yönetmenin sırtında ise çok büyük
bir yük bulunur. Çünkü yetmiş, seksen kişilik ekibin bütün sorumluluğu ondadır. Bir şey aksadığı an yapımcı direkt olarak
yardımcı yönetmene gider. Bir filmin çekim aşamasında belirlenen tarih çok önemlidir. Bir filmin çekimi belirlenen günden
en fazla bir iki gün aksama yapılabilir. Çünkü gecikilen her
gün maliyetin artması demektir.

İlayda Yaşaraşkın: Son olarak sinema ve televizyon
sektöründe çalışmak isteyen gençlere “iyi bir yönetmen
olmak” için izlemeleri gereken yol hakkında neler önerirsiniz?

completed in five weeks but it took seven weeks. However
as we were shooting the movie and struggling we all knew
that even Robert De Niro would see our names on the roll
caption at Cannes. Besides being assistant director, I helped
Nuri Bilge Ceylan during the montage.
İlayda Yaşaraşkın: what are the processes for making
a film?
Şahin Çetinkaya: Making a film starts with the creation
of the scenario. Then the casting comes. After the casting
process the director and the producer create the team they
work. In this stage no one interferes each other. Then the
preparation process starts. In the preparation process the
whole team does not work. The director and the assistant
directors work with the stage management group. The
production group arranges the places; the permissions
required for shooting are taken. After all these works the
reading rehearsals with the stage management group and
the actors start. During the rehearsals the director shows
and explains the actors how to read the papers and where to
emphasize. As the rehearsals end, the date of the shooting
is determined. Before the set starts all the team having
task in the movie meet with each other. In the meeting the
director expresses what s/he likes. Each department has a
chief. The assistant director has albatross round the neck.
S/he undertakes the responsibility of a team consisting
of seventy-eighty persons. If something fails the producer
directly goes to the assistant director. The date determined
during the shooting stage of the movie is crucial. The day of
the shooting can only be delayed for one or two days. Since
each delayed day means the increase in the costs.
İlayda Yaşaraşkın: Finally what do you recommend to
the youngsters who would like to work in cinema and
television sector about the way they should follow in
order to be a ‘good director’?

Şahin Çetinkaya: Türkiye’de her sinema televizyon okuyan
yönetmen olacak diye bir algı var. Yani kimse “Ben prodüksiyon yapacağım”, “Prodüksiyon amiri olacağım” ya da “Yürütücü yapımcı olacağım” demiyor. Herkesin amacı rejiden
başlayıp yönetmen olmak. İşte bu noktadan sonra birçoğu
bunun gerçek olmadığını yaşayarak anlıyor ve büyük hüsrana
uğruyor. Çünkü kimse sizi yönetmen yapmıyor, siz yönetmen
oluyorsunuz. Önce bir filmin setinde çalışmaya başlarsınız. Bu
sırada yönetmen sizin bilgilerinizi, işe hakimiyetinizi, onu asiste etmenizi görür ve işi size bırakabilir. Yani yönetmen olabileceğinizi çalışarak göstermelisiniz. Bir de iyi yönetmen olabilmek için çok film izlemeniz gerekiyor. Özellikle de dünyada
kült olmuş filmler izlenmelidir. Çünkü sadece dizi izleyerek
yönetmen olunmaz. Bir oyuncuya baktığınız zaman kamerayı
nereye koyacağınızı, hangi açıyla çekim yapacağınızı bilmeniz lazım. En önemlisi senaryoda yazılanları oyuna dökmeniz,
oyunu kurmanız gerekiyor. Bu oyunu kurmak için de iyi bir
belleğe sahip olmalısınız. Özetlersek okullarda hocaların öğrettiği teknik derslerin dışında pratik yapmalı ama öncelikle
de iyi filmleri izlemelisiniz.

Şahin Çetinkaya: There is a common perception in
Turkey that everyone studying on cinema and television will
become a director. In other words no one says ‘I will carry
out production’, ‘I will be the chief of production’ or ‘I will be
the executive producer’. Everyone targets to be the director
starting from stage management. Then many of them
realize the reality and get disappointed. Since nobody makes
you the director, but you become the director. First of all you
will start to work in a movie set. The director observes your
knowledge, your dominance on the job and your assists and
leave the work to you. In other words you have to prove by
working that you can be a director. Moreover in order to be a
good director you need to watch movies a lot. Especially the
movies regarded as cult classics should be seen. Since one
cannot be a director by watching only the series. You should
know where to place the camera and with which angle you
will shoot as you just look at the actor. The most important
thing is to enliven the scenario; you are expected to set the
play. In order to set the play you require a good memory. In
short besides the technical courses given by the teacher
at schools, one should make practice but firstly watch the
good movies.

İlayda Yaşaraşkın: Bu keyifli sohbet için çok teşekkür
ederim.

İlayda Yaşaraşkın: Thank you for the pleasant
conversation.
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Röportaj/Interviewer: Mert Osman Sürmen

TARİHİ DİZİlER nE KADAR GERÇEK?
TARİHİ DİZİlER MERCEK AlTInDA
HOW REAL ARE HISTORICAL TV SERIES? HISTORICAL TV SERIES UNDER THE SCOPE
139 bölüm boyunca insanları ekrana bağlayan Muhteşem Yüzyıl dizisi tarihi dizilere olan
ilgiyi arttırdığı gibi saray hayatına ait yaşananların gerçek mi kurgu mu olduğu söylentilerini
de beraberinde getirdi. Biz de Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve
Temel Sanat Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fulya Bayraktar ile dönem dizileri, sinema ve
belgeseller üzerine bir söyleşi yaptık ve merak ettiklerimizi kendisine sorduk.
Muhteşem Yüzyıl, the TV series hooking the people on the TV for 139 episodes increased
the interest in the historical series as well as it brought the rumors whether the life in the
palace was real or just fiction. We interviewed with Assoc. Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Fine Arts
Faculty Vice Dean and Basic Arts Sciences Department Head at Gazi University about the
costume drama series, cinema and documentaries and asked her what you would wonder.

Mert Osman Sürmen: Before starting the interview,
could you please introduce yourself?

Mert Osman Sürmen: Söyleşimize başlamadan önce
bize kendinizi tanıtır mısınız?
Doç. Dr. Fulya Bayraktar: Ben bir felsefeciyim. Felsefe okumak istediğim için girdiğim Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden 1993 yılında
birincilikle mezun oldum. Aynı üniversitede yüksek lisansımı
ve doktoramı tamamladım. Lisans, yüksek lisans ve doktora
çalışmalarımı, hala talebesi olduğum Hocam Prof. Dr. Kenan
Gürsoy danışmanlığında hazırladım. Halen Gazi Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Temel Sanat Bilimleri Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu fakültede sanat felsefesi, sanat ontolojisi, estetik, sanat kuramları, sanat yapıtı çözümlemeleri gibi dersler veriyorum. Esasen,
sanat, ahlâk, din felsefeleri ve insan felsefesi alanlarında
çalışmalarım bulunmakta. Sanat, tasavvuf ve felsefe ilişkileri
özel ilgi alanlarım. Aynı zamanda Aktif Düşünce Yayınları’nın
editörlüğünü yapıyorum.
Mert Osman Sürmen: Sizinle özellikle dönem dizileri
hakkında konuşmak istedik. Bir sanat felsefecisi olarak
dönem filmleri ya da dizilerinin o dönemi tam olarak yansıttığını düşünüyor musunuz?

Assoc. Prof. Dr. Fulya Bayraktar: I am a philosopher.
I graduated with a first in 1993 from Faculty of Language
and History-Geography at Ankara University where I enrolled
since I wanted to study on philosophy. I completed the master’s degree and doctor’s degree in the same university. I
presented my studies in bachelor’s degree, master’s degree
and doctor’s degree under the consultancy of Prof. Dr. Kenan Gürsoy who is still my lecturer. Now I am working as, Fine
Arts Faculty Vice Dean and Basic Arts Sciences Department
Head at Gazi University. I lecture at the university on philosophy of art, ontology of art, aesthetic, art theories, and analysis of work of art. Basically I have studies on art, morality,
philosophy of religion and philosophy of human. I specialize
in the relations of art, Sufism and philosophy. At the same
time I am the editor of Aktif Düşünce Publishing.
Mert Osman Sürmen: we want to talk to you especially
about costume drama series. As a philosopher of art, do
you think that costume movies or series are fully able to
reflect those periods?
Assoc. Prof. Dr. Fulya Bayraktar:I am not a historian. In
this regard it is not appropriate to tell whether the works in
question reflect the historicity or not. However in general I
can say that the works of art do not have concern with reflecting the current authenticity or historicity fully. The artist, the scripter and the director within this scope, tells the
authenticity through his/her conception and perception.
In the case that the subject includes a historical period or
event, s/he turns it out to the work by looking to that date
from the perspective of today and through his/her interpretation. This could be the data in relation to the perception of
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Doç. Dr. Fulya Bayraktar: Ben bir tarihçi değilim. Bu bakımdan söz konusu eserlerin tarihsel gerçekliği tam olarak
yansıtıp yansıtmadıklarını söylemem doğru olmaz. Fakat genel anlamda şunu söyleyebilirim; sanat eserlerinin tarihsel
ya da güncel, gerçekliği tam olarak yansıtmak gibi bir kaygısı yoktur. Sanatçı ki burada söz konusu olan metin yazarı,
yönetmen, gerçekliği kendi algılayış biçimi üzerinden anlatır.
Eğer konu tarihsel bir dönem ya da olay ise bunu da bugünden o tarihe bakarak ve yine kendi yorumlayışı ile esere
dönüştürür. Bu, o sanatçının ya da daha genel olarak belki
bugünün insanının, o dönemi nasıl algıladığına ilişkin bir veri
olabilir. Ancak, tarihsel anlamda o dönemin nasıl olduğuna
ilişkin gerçek bir veri teşkil etmez. Zira sanat, zaten tanımı
gereği sanatçının duygu ve anlam dünyasını ifade eder. Diyelim ki sanata konu olan gerçek bir dönem ve gerçek kişilerdir,
o zaman da bu dönemin ve kişilerin yine o sanatçı tarafından
yorumlanışı söz konusu olur. Belki böyle bir eser, kişiler ve dönem gerçek olduğu için, tarihsel olarak ana hatları ile olaylar
gerçek olduğu için, bizde bir algı yanılmasına yol açabilir. Dikkat edilmelidir ki, tarihi belgelerden hareket edilse dahi, hiçbir tarihi belgesi bulunmayan ve zaten bulunamayacak olan
ayrıntılar, diyaloglar, duygular, bu tarihsel zemine sanatçı
tarafından ilave edilecektir. Sanat muhayyile işidir. Tefekkür
zeminine de dayanır elbette, fakat tarih, belgelere dayanılarak gerçekleştirilen bir okumadır. Kaldı ki, tarihçilerin dahi
belgelerde olanları naklederken kendi bakış açılarına göre
nakletmiş olmaları mümkündür. Aynı bir tarihsel olayı iki farklı tarihçi, aynı belgenin farklı cümlelerinden hareketle farklı
yorumlayabilirler. Bu nedenle tarih, yoruma açık olmayacak
şekilde, belgeye dayanılarak ve karşılaştırmalı biçimde bütün

the artist or more generally today’s individual on that period.
However, it cannot constitute a realistic data in relation to
the period in terms of historical approach. Since, the art by
definition expresses the feeling and semantic world of the
artist. Supposing that the real period and persons are the
subject of the art, then the period and the persons also are
subjected to the interpretation of the artist. It probably causes illusion and misunderstanding for us since such a work,
persons and the period is real and the events are real generally and historically. It should be remembered that although
the work is prepared on the basis of historical documents,
the details, dialogues and the feelings for which there is no
historical document available are added by the artist to this
historical ground. Art is the work of imagination. It also bases on meditation, however history is a study realizing on the
basis of the documents. Besides, it is possible that even the
historians might transfer the data in the documents in accordance with their own perspectives. Two historians might
interpret the same historical event differently based on
the different sentences of the same document. Therefore
unless the history is made in a manner open to the interpretation, on the basis of documentation and by evaluating
all the documents entirely and comparatively, it can be still
questionable what the authenticity is. Therefore it is hard to
mention authenticity, if a historical event is not transferred
in the same way with the events in the documents. Or else if
it bases on the oral historical works, the subjective perception of narrator cannot be denied although the statements
overlapping with each other are caught.
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belgeler, bütünü ile ele alınarak yazılmadıkça, orada dahi gerçekliğin ne olduğuna ilişkin sorular olmaya devam edebilir. Bu
nedenle, eğer bir tarihsel olay, aynen belgelerde olduğu biçimi ile aktarılmıyorsa, burada gerçeklikten söz etmek zordur
ya da mesela sözlü tarih çalışmalarına dayanılıyorsa, burada
birbiri ile örtüşen anlatımlar yakalanmış olunsa dahi, anlatanın subjektif algısı göz ardı edilemez.
Mert Osman Sürmen: o halde dönem filmleri belge niteliği taşımaz mı demek istiyorsunuz?
Doç. Dr. Fulya Bayraktar: Tarihi olarak iyi bir incelemeye
dayanıyorsa, mesela dönemin sosyal yapısını ya da kültürünü aktarabilir, kronolojik bilgi verebilir. Ancak sanat eserinin
kendisi belge niteliği taşımaz. Zorunlu olarak değil fakat eğer
tarihi yansıtıyorum iddiası varsa, belgelere dayanır. Belgeleri
sanatçının yorumu ile izlemekte olduğumuz gerçeği unutulmamalıdır. Belgesi olmayan meselelerin de sanat eserinde
bulunduğu unutulmamalıdır. Gerek kurtuluş mücadelesini
anlatan, gerekse Osmanlı dönemini anlatan çalışmalar daha
ziyade tarihi bir karakter ya da olay üzerinden sanatsal ya da
siyasi yorumlarla zenginleştirilerek yapılmıştır.
Mert Osman Sürmen: Hepimizin merak ettiği konu şu;
osmanlı dönemini konu alan diziler osmanlı sarayındaki
yaşamı ne kadar yansıtıyor?
Doç. Dr. Fulya Bayraktar: Osmanlı döneminde saray hayatını incelemiş olan bir tarihçi değilim ama bu konuyu incelemiş bir tarihçi olsaydım da sadece ana hatları ile saray
adabı hakkında bir fikrim olurdu. Örneğin bir padişahın özeli
hakkında bilgim olamazdı. Hangi padişahın, kiminle evlendiğini bilirdim, bir şairse, nasıl şiirler yazdığını bilebilirdim, fakat

Mert Osman Sürmen: So, you mean that the costume
movies are not regarded as the documents, don’t you?
Assoc. Prof. Dr. Fulya Bayraktar:If it is based on a historically good analysis, it can reflect the social structure or
the culture of the period and it can provide chronological
information. However, the work of art is not a document itself. It is not obligatory but if it claims to reflect the history, it shall be based on the documents. The fact we have
the documents by means of the interpretation of the artist
should not be forgotten; and it should be remembered that
the work of art includes the matters which are not based
on the documents. Either the works depicting the independence struggle or the works depicting the Ottoman period is
made by enriching with the artistic or political interpretation
through a historical character or event.
Mert Osman Sürmen: The matter we all want to know
is; how much does the Tv series about the ottoman period reflect the life in the palace?
Assoc. Prof. Dr. Fulya Bayraktar:I am not a historian
who analyzes the palace life during the Ottoman period,
yet, even if I were the historian studying on the subject, I
would only know about the decency in the palace in general
terms. For example I would not know about the private life
of a sultan. I would know the woman that the sultan married; if he was a poet, I would know what kind of poems he
wrote. However I would not know how he addresses the female sultan, what they talked about and the influence of
her on him. I guess none of the scriptwriter claims that they
ground the dialogues on the documents, but they say that
they use imagination. We, as the individuals of this age and
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bir hanım sultana nasıl hitap ettiğini, onunla hangi konuları
konuştuğunu, kendisi üzerindeki tesirini bilemezdim. Sanırım hiçbir senarist de bu diyalogları belgelere dayandırdığını
söylemiyor, hayal gücünü kullanma hakkını kullandığını söylüyor. Biz bu günün, bu çağın, bu sosyal ve kültürel ortamın
insanı olarak o dönemi hayal ediyoruz. Hayallerimiz, bugünden bağımsız olamıyor. Örneğin bir cihan imparatorunun, kim
tarafından ne kadar manipüle edilebileceği konusu ciddi bir
tartışmanın konusudur. Son derece iyi bir eğitim almış, dünya
tarihini, siyasetini bilen, birkaç dil bilen, sanattan, felsefeden
anlayan, hem de İslam’ın halifesi olan bir padişahı konu edinirken, onu fikirleri ile etkilemiş olabilecek karakterleri de doğru
tayin edebilmek gerekir. Bu anlamda, söz konusu sanat eserlerinin sadece sanat eseri olmak için yapılmadıklarını, aynı zamanda bir ticari ürün olduklarını da düşündüğümüzde, daha
az ilgi çekebilecek ve alıcıyı daha az etkileyecek gerçekliğe
bağlı kalmak yerine muhayyel olanı pazarlamayı tercih etmiş
olmaları da söz konusu olabilir. Bir padişahın eğitim süreci,
donanımı, siyasi ve askeri başarıları, sanatçı kimliği daha az
dikkat çekebilir. Bu bakımdan özel yaşantısı ele alınıyor olabilir fakat bu noktada da sorunuza geri döneyim, saray yaşantısını ne kadar yansıtıyor olabilir diye sizinle beraber tekrar
sormak isterim. Bütünü görmezden gelerek özeli anlamlandırmak kolay değildir.
Mert Osman Sürmen: Dizilerdeki osmanlı padişahlarının göründüğü gibi olmadığını mı söylemek istiyorsunuz?
Doç. Dr. Fulya Bayraktar: Dizilerde göründükleri gibi olmadıklarını söylemek istiyorum, yoksa oldukları gibi görünüp,
göründükleri gibi de olduklarına dair bir hissiyatım var. Elbette latife bir yana, orada gördüğümüz padişah, onu canlandıran aktör değiştiğinde bile bambaşka biri olur. Çünkü oyunculuk da böyle bir sanattır. Üstlendiğiniz karaktere yeniden can
verirsiniz. Onu yeniden yorumlarsınız. Aşırı yorum yoksa bile,

this social and cultural environment imagine that period. Our
imagination cannot be independent from today. For example
it is a matter of debate that how much and by whom the
emperor of the world would be manipulated. It is required to
nominate the correct characters who may influence the sultan who was well educated, knowing the history of the world
and politics, who was able to speak in a few languages, understanding philosophy and art and who was the caliph as
he is mentioned. In this regard, as it is considered that the
works of art in question are created not only as the work of
art but also they are the commercial products, it comes into
question that they might prefer to commercialize the fancied and imaginary work rather adhering to the authenticity
which probably catches less attention and influence less
audience. The education period, equipment, political military achievements of a sultan probably draw less attention.
Therefore, it is mentioned about his private life; however let’s
back to your question, I want to ask again to what extend it
reflects the imperial life. It is not easy to make the sense of
private without taking the whole into consideration.
Mert Osman Sürmen: Do you mean that the sultans of
the ottoman Empire in the Tv series are not as it seems?
Assoc. Prof. Dr. Fulya Bayraktar: I want to underline
that they are not like in the TV series. I believe that they both
seemed as they were and they were as they seemed. All
joking aside, for sure, the sultan we see on TV becomes a
completely different character as the actor playing the role
of him changes; since this is what the acting is. You enliven
the character you play. You reinterpret it. Unless the interpretation is excessive, the character is what you feel indeed.
It cannot be what itself is. This is the point makes the acting
a kind of art. Moreover a good actor/actress changes your
perception and makes you feel that s/he is the character
her/himself. It should be remembered that there is the in-
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o sizin hissettiğiniz karakter olur. Kendinde ne ise o olmaz.
Oyunculuğu sanat kılan da budur. Hatta iyi bir oyuncu, neredeyse sizin bütün algınızı değiştirerek, kendisini o karakter
zannetmenize bile yol açabilir. Unutulmamalıdır ki, karakterin aktarılmasında oyuncunun yorumu, yönetmenin yorumu,
hatta cast seçimini yapan sanatçının yorumu vardır. Şunu
söylemek istiyorum; bu rolü kim oynayacak sorusuna cevap
vermek dahi bir yorum ve algı işidir ve subjektiftir. Tarihi tam
olmasa da yansıtmak kaygısı ile benzer bir oyuncu seçilmiş
olsa bile, birbirine benzeyen iki oyuncu dahi aynı karakteri
aynı şekilde canlandırmaz.
Mert Osman Sürmen: Bu dizilerde özel hayatların ve
saray yaşantısının kurgu olduğunu söylüyorsunuz. Peki
bu eserlerde dönemin siyasi haritasını görebilir miyiz?
Doç. Dr. Fulya Bayraktar: Bu mümkün fakat aynı şekilde
hayal gücümüzü kullanarak boşlukları doldurduğumuzda, siyasi hayatı dahi tam olarak yansıtamayız. Belki sadece, kim
kimin nesi, kim hangi tarihte yaşadı, hangi tarihte Hakka yürüdü, hangi savaş ya da hangi anlaşma kimlerle yapıldı, ne zaman yapıldı, sonuç kimin lehine oldu gibi sorulara cevap bulabiliriz ana hatlarıyla. Fakat bu eserlerde sıkça rastlandığı gibi,
kim kiminle hangi gizli ittifakın içindeydi, kim ne düşünüyordu,
bunları bilemeyiz. Bir sultanın, herhangi bir devlet meselesini, herhangi bir devlet adamı ile gizli bir yerde görüşüp görüşmediğini bilemeyiz fakat bunun mümkün olup olmadığını
sorgulayabiliriz. Dönemin siyasi haritasını anlamak için yazılmış mektuplar, divan tutanakları gibi belgeler, uluslararası
yazışmalar, kayıtlar yol gösterici olabilir. Fakat bunlardan hareketle, tekrar ifade edeyim; boşlukları doldurarak ilerlersek,
gerçekliği yansıtmış olmayız. Bu bağlamda ne özel hayatlar
bakımından ne de dönemin siyasi tablosu bakımından diziler
tarihi tam olarak yansıtan belge niteliği taşımazlar diyebiliriz.
Ayrıca dönemin sosyal yapısını, dini hayatını ya da bilim, sanat, felsefe hayatını da hiç konu edinmedikleri düşünülürse,
bu bağlamlardan soyutlanmış bir saray ve dönem tasviri ne
kadar gerçekçi olur, biraz düşünmek gerekir.

terpretation of the actor/actress, director and even of the
artist determining the cast in the conveyance of a character.
I would like to emphasize that the answer of the question
‘who will play the role’ is an interpretation and perception
work, which is subjective. Even if the casts are selected with
the concern to reflect (but not completely) the history, the
two actors looking like each other cannot present the same
character in a same way.
Mert Osman Sürmen: You say that the private and imperial lives in the series are fiction. well is it possible to
see the political conditions of the period in these works?
Assoc. Prof. Dr. Fulya Bayraktar:Yes, it is possible however we cannot reflect even the political life correctly as we
fill in the blanks by using our imagination. Maybe we can only
have the answers for the questions including the relationship between the people of the palace, when any people in
the palace lived, when they died, the questions about wars.
However, we cannot know that with whom anyone conspired,
what anyone thought likewise we always see in these works.
We cannot know whether a sultan met with any statesman
to discuss any matter of state in a secret place; however
we can ponder whether it is possible. In order to understand
the political map of the period, the letters, the documents
like the council records, international correspondences and
the records might be instructive documents. However from
this point of view, let me underline again, if we progress by
filling the blanks we cannot reflect the reality. In this context
we can say that the TV series are not the documents which
completely reflect the history in terms of private lives and
the political map of the period. Moreover if it is considered
that they do not mention the social structure, religious life
or scientific, artistic and philosophical lives of the period, one
should think that how real the depiction of the palace and
period abstracted from these concepts is.
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Mert Osman Sürmen: vakit ayırdığınız için teşekkür
ederken, son bir soru sormak istiyorum. osmanlı dönemini konu alan filmler mi yoksa yakın tarihimizi konu
alan filmler mi izleyici kitlesine daha çok hitap ediyor?
Doç. Dr. Fulya Bayraktar: Tabii bu soruyu filmlerin reytinglerini takip edenlere sormak gerekir. Buna ilişkin bir belgem yok. Fakat kendi gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim,
ne kadar çok masal anlatırsanız o kadar çok ilgi çekiyor. Yani
masalsı bir gerçekliği dinlemek merakı var insanlarda. Biz
masal anlatmayı da dinlemeyi de seven bir toplumuz. Bu bir
edebi tür olarak da son derece zengin olduğumuz bir alan.
Biz hikâye dinlemeyi seviyoruz. Bunu olumsuz bir anlam yüklemek için söylemiyorum, bir tespit olarak söylüyorum. Bunun olumlu tarafları da çoktur. Muhayyileyi güçlendirir, dili
aktarmakta etkilidir v.b. Biz görsellikten çok, dinlediğimiz
hikâyeyi önemsiyoruz. Bu nedenle filmlerde görsel yapı kadar hatta daha çok hikâyeden etkileniyoruz. Bu bakımdan,
hangi dönem konu edinilirse edinilsin, hikâyesi sağlam filmler
ilgi çekiyor diyebilirim. Hikâyenin gerçekliği yansıtıp yansıtmadığından çok hikâye ile ilgileniyoruz. Belki sinema sanatı
açısından bakıldığında, görselliğiyle de çekim teknikleriyle
de etkilenme ve beğenme oranımız değişiyor. Her durumda
izlediğimizin bir film olduğunu ve bu hikâyenin, yazarın, yönetmenin, oyuncunun, kameramanın, kostümcünün, dekor
tasarımcısının, makyözün hikâyesi olduğunu unutmamalıyız.
Gerçek bir dönem ve karakterler söz konusu olsa bile, bunu
sanatçının yorumuyla dinlediğimizi unutmamalıyız ve o yorumdan sanatsal bir tat almayı beklemeliyiz, tarihsel bir bilgi
edinmeyi değil...
Mert Osman Sürmen: Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim.

Mert Osman Sürmen: Before thanking you for allocating time, I would like to ask the final question. which
movies appeal the audiences; the ones based on the ottoman period or the ones based on the recent history?
Assoc. Prof. Dr. Fulya Bayraktar:For sure it would be
better to ask the question to the specialists on TV audience
measurement. I have no record or document in relation to it.
However based on my personal observation I could say that
the more you tell the tales the more attention you catch. In
other words people are curious in seeing or listening the epic
reality. We are such a society that loves listening and telling
tales/stories. We are very good at it as a literary genre. We
like listening the stories. I do not mean negatively. It is only a
determination as a result of observation. For sure it has many
positive sides. It reinforces the imagination, it has influence
on transferring the language etc. We are curious about the
story we listen rather than the visuality. Therefore we are influenced by the stories of the movies as much as the visual
and artistic structure, even it is more. In this respect no matter the period subjected to the movie, the movies with good
stories catch the attention. We do not deal with whether the
story reflects the reality but the story itself. If it is considered from the point of cinema artist, the rate of influence
and appreciation changes in accordance with the visuality
and shooting techniques. In every cases we should remind
that it is only a movie we watch and the story of it is the story of the director, writer, actor/actress, cameraman, stage
designer and the make-up artist. Although a real period and
characters are in question we see it via the interpretation of
the artist. We should not expect the historical information
but the artistic pleasure by the interpretation.
Mert Osman Sürmen: Thank you for this pleasant conversation.
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Röportaj/Interviewer: Hazal Çıkar - Fotoğraf/ Fhotographer: Melis Büyükoğlu

YIllARIn SAnATÇISI SunA KESKİn
MÜZİKSİZ Evİn KonuKlARI’nDA
THE ExPERIENCED ARTIST SUNA KESKİN IN THE PLAY NAMED LOST IN YONKERS
23 yıl önce kurulan Tiyatrokare’nin kuruluş oyunu olan “Müziksiz Evin Konukları”, yoluna
yeni oyuncularla devam ediyor. Rolün ilk sahibi Macide Tanır anısına tekrarlanan Pulitzer
Ödüllü oyunda sevgisiz babaanneyi bu kez usta oyuncu Suna Keskin oynuyor. Biz de
Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sahnelenen oyun
öncesi Suna Keskin’e rolüyle ilgili sorularımızı yönelttik.
The Lost in Yonkers, which was the opening play of Tiyatrokare established 23 years ago
proceeds on its way with the new actors/actress. Suna Keskin plays the role of Grandma
Kurnitz in the Pulitzer prized play repeated in commemoration of Macide Tanır, the first
owner of the role. We asked the questions about the role to Suna Keskin before the play
starts at Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi.

Hazal Çıkar: You have been on the stage for years and
now you have the leading role in the play named lost in
Yonkers which is globally known. How were you offered
to play the role?
Suna Keskin: I have been working with Nedim Saban for
five years at Tiyatrokare. I have played in many of his plays.
‘Lost in Yonkers’ is also one of them however at the same
time I am acting another game called “Annemin Şoförü”. I did
not want to hurt Nedim as he offered me two roles. Moreover “Lost in Yonkers” is a globally known play which has Pulitzer Prize. It was written by Neil Simon in 1990 and staged
across the world including Broadway and London. The celebrities including Irene worth, Mercedes Ruehl and Richard
Dreyfuss had roles in the movie of the play which is the winner of Pulitzer Prize in 1991. It is quite something to play in
such a game. I think that we as the players of Tiyatrokare put
the well-written play on the stage successfully. Being part of
such a work is enjoyable for me.
Hazal Çıkar: How could you describe the character you
play in this game? Also with whom do you share the stage?
Hazal Çıkar: uzun yıllardır sahnelerdesiniz ve şu anda
dünyaca ünlü “Müziksiz Evin Konukları” adlı oyunda başrol oynuyorsunuz. Bu oyunda oynama teklifini nasıl aldınız?
Suna Keskin: Ben beş senedir Tiyatrokare’de Nedim Saban’la birlikte çalışıyorum. Onun birçok oyununda oynadım.
“Müziksiz Evin Konukları” da onlardan biri fakat “Annemin
Şoförü” adlı bir başka oyunda daha oynuyorum. Nedim, bu iki
oyunda bana rol teklif edince onu kırmak istemedim. Üstelik
dünya çapında bir üne sahip, Pulitzer Ödülü almış, çok güzel bir oyun “Müziksiz Evin Konukları. 1990 yılında Neil Simon
tarafından yazılmış ve “Lost In Yonkers” adıyla Broadway ve
Londra başta olmak üzere tüm dünyada oynanmıştı. 1991’de
Pulitzer Ödülü kazanan oyunun filminde ise Irene Worth, Mercedes Ruehl, Richard Dreyfuss gibi ünlü isimler rol almıştı. İşte

Suna Keskin: Ebru Cündübeyoğlu plays the role of my
daughter, she is very successful. Bülent Seyran plays the role
of my son, moreover I have two grandchildren. The grandma
character I play actually has five children but she struggles
after the war and migrates from Germany to America in order to have a good life with her children. Although they escape from the war, they encounter with many problems in
the new country. As a result of all the grandma character
I play becomes a rigid and strict person. Actually she has
motherly love under her tough-look, trying to survive and
standing on by herself. She lost her husband and two children in time. The other children are not healthy. One of them
is 35-year-old woman having psychological problems played
by Ebru Cündübeyoğlu. Although she has normal physical
developments, there are problems in terms of mental development. The other child is introvert; and the last one takes
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böyle bir oyunda rol almak herkese nasip olmaz. Sağlam temeli olan, iyi yazılmış bu oyunu Tiyatrokare oyuncuları olarak
iyi de sahnelendiğimizi düşünüyorum. Böyle bir işin içinde olmak benim için de çok keyifli.
Hazal Çıkar: Bu oyunda canlandırdığınız karakteri nasıl
tanımlarsınız? Ayrıca bu oyunda kimlerle aynı sahneyi
paylaşıyorsunuz?
Suna Keskin: Ebru Cündübeyoğlu kızım rolünde, çok başarılı bir oyun çıkardı. Bülent Seyran oyunda benim oğlumu
oynuyor, ayrıca iki de torunum var. Canlandırdığım babaannenin aslında beş tane çocuğu var fakat savaş sonrasında
bir sürü zorluklar yaşamış ve Almanya’dan Amerika’ya daha
iyi bir hayat yaşayabilmek için çocuklarıyla birlikte göç etmiş.
Savaştan kaçmalarına rağmen yeni yerleştikleri bu ülkede de
bir sürü sorunla karşılaşmışlar. Tüm bu yaşanılanlar sonunda
canlandırdığım babaanne sert bir kimliğe bürünmüş. Aslında o sert görüntüsünün altında her şeye rağmen çocuklarıyla hayatta kalmaya, ayaklarının üstünde durmaya çalışan
bir annenin yüreği var. Çok fazla sorunla karşılaşan bu kadın
hepsinin üstesinden gelmeye çalışıyor. Zaman içinde hem
eşini, hem de iki çocuğunu kaybediyor. Geriye kalan çocuklar da sağlıklı çocuklar değil. Birisi Ebru’nun oynadığı, psikolojik sorunları olan, 35 yaşına gelmiş bir kız. Bu kızın fiziksel
gelişimi normal olmasına karşın zihinsel gelişimi geri kalmış,
çocuksu tavırları var. Bir diğer çocuğu içine kapanık, üçüncü
çocuğu da mafyaya dahil olmuş. Oyunda Amerika’da pastane işletip hayat mücadelesi veren bu kadının dramı anlatılı-

part in mafia. In the play the drama of the woman operating
a bakery in America and trying to survive is depicted. At the
same time the play shows hoe cruel and evil the war is.
Hazal Çıkar: You have been on stage for years, we also
see you on movies and series. which of them is your priority?
Suna Keskin: For sure theater, doesn’t it seem so? I could
not find the joy anywhere but theatre. To speak frankly I think
theatre is delicious. For sure acting for a movie is also good
but I have played seven-eight movies. I played the role of the
mother of Nazım Hikmet in the movie “Mavi Gözlü Dev” by
Biket İlhan. I played in TV series including “Avrupa Yakası”;
however theatre/stage is the place where I feel the happiest.
Hazal Çıkar: It’s your 50th anniversary on the stage.
Congratulations! How did you start your acting adventure and who was your guiding spirit?
Suna Keskin: I graduated from State Fine Arts Academy,
today known as Mimar Sinan University. At first I studied on
painting in the university; then I transferred to the graphic
arts and graduated from the department. However during
those days there was a theatre club where the artists came
to the Academy to stage a play. I started theater amateurishly with them. Before graduating from the Academy I married Erol Keskin who played at Dormen Tiyatrosu, who would
be the director and actor in Şehir Tiyaroları later. Haldun Dormen offered me to play in his theater as I was a student,
which was very important for me. I got excited and accepted
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yor. Oyun aynı zamanda savaşın ne kadar kötü ve acımasız
olduğunu da anlatıyor.
Hazal Çıkar: Çok uzun süredir sahnelerdesiniz, sizi tiyatronun dışında filmlerde ve dizilerde de görüyoruz,
sizin önceliğiniz bunlardan hangisidir?
Suna Keskin: Tabii ki tiyatro, belli olmuyor mu? Ondan aldığım haz başka hiçbir işte yok. Açık söyleyeyim tiyatro bana
çok lezzetli geliyor. Filmde rol almak da güzel ama ben bugüne kadar yedi sekiz filme rol aldım. Örneğin Biket İlhan’ın
“Mavi Gözlü Dev” adlı filminde Nazım Hikmet’in annesini canlandırdım. Başta “Avrupa Yakası”nda olmak üzere dizilerde de
oynadım ama ben en çok tiyatro sahnesinde mutlu oluyorum.
Hazal Çıkar: Bu yıl sahnelerdeki 50. yılınız. Sizi kutluyoruz. oyunculuk serüveninize nasıl başladınız ve bu uzun
yolda sizin esin kaynağınız kim oldu?
Suna Keskin: Ben bugün Mimar Sinan Üniversitesi olarak
bilinen Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezunum.
Önce bu üniversitenin resim bölümünde okudum, sonra grafik sanatlarına geçerek buradan mezun oldum. Fakat o dönemde Akademi’de bir de dışarıdan sanatçıların gelip oyunlar
sahneledikleri bir tiyatro kolu vardı, ben tiyatroya amatör olarak orada başladım. Akademi’den mezun olmadan önce de
Dormen Tiyatrosu’nda oynayan, sonraları Şehir Tiyatroları’nda hem yönetmenlik hem de oyunculuk yapan Erol Keskin’le
evlendim. Haldun Dormen ben henüz öğrenciyken tiyatrosunda oynamam için bir teklifte bulundu. Tabii bu benim için
çok önemliydi, çok heyecanlandım ve hemen kabul ettim.
Yani ben “Montserrah” diye bir oyunda Kızılderili bir kız rolüyle tiyatro serüvenime başladım. Bu oyundan sonra Dormen
Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldım. Daha sonra Tuncel
Kurtiz, Erol Günaydın, Cahit Irgat ve ben kendi tiyatromuzu
açtık. Bugün olduğu gibi o tarihlerde de özel tiyatroları yürütmek çok zordu, ancak iki sene dayanabildik ve iki senenin sonunda iflas ettik. Beş yıldır da Tiyatrokare’de Nedim Saban’la
birlikte çalışıyorum.

the role. Then I started my theatre adventure with the role of
an Indian Girl in the play named “Montserrah”. After the play
I had many roles in various plays of Dormen Tiyatrosu. Later
on Tuncel Kurtiz, Erol Günaydın, Cahit Irgat and I founded our
own theater. It was really hard to carry out the business in
the private theater just like today. We just survived for two
years and at the end of the two years we went bankrupt. I
have been working with NedimSaban at Tiyartokare for five
years.
Hazal Çıkar: How do you choose the roles offered you
and what are the points you pay attention?
Suna Keskin: Every role excites the player; however it is important for me that the role fits me. When I am proposed for

Hazal Çıkar: Size gelen oyun tekliflerini nasıl seçiyor ve
nelere dikkat ediyorsunuz?

a role, I think that ‘How can I do it, what will I add to the role?’

Suna Keskin: Her rol heyecanlandırır oyuncuyu, ancak insanın kendine uygun olan rolü oynaması çok daha önemli. Ben
bana teklif edilen bir rolle ilgili; “Ben bunu nasıl yapabilirim,
role ne katabilirim?” diye düşünürüm. Yıllardır sahnelerdeyim
ama reddettiğim, ben bunu oynamam dediğim bir rol olmadı.
Çünkü rol teklif eden kişiler de bana uygun rol teklifi yaptılar.

I have rejected. Since the people offering me roles offered

Hazal Çıkar: Yıllardır sahnelerde pek çok karakteri canlandırdınız. Sizin unutamadığınız, en sevdiğiniz rol hangi
oyundaki roldü?

I have been stage for years; however there has been no role
the roles according to me.
Hazal Çıkar: You have played many characters on the
stage for years. what is the most unforgettable role
which you like most?
Suna Keskin: There was a role in the play named “Çorbamdaki Kız” at Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu. It is

Suna Keskin: Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda “Çorbamdaki Kız” adlı oyunda oynadığım bir rol vardı ki o benim
karakterime çok uygun bir roldü. Bu oyun dışında “Nazım
Hikmet’in Yolcusu” ve “Şıpsevdi” adlı oyunlardaki rollerimi de
çok sevmiştim. Haldun Taner’in “Gözlerimi Kaparım Vazifemi
Yaparım” adlı oyununda ise beş ayrı karakteri canlandırmıştım. Aslında tiyatro sahnesinde hep güzel roller oynadım, bu
nedenle kendimi şanslı buluyorum.

completely meant for my personal character. Aside from

Hazal Çıkar : Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederim.

interview.

the play, I loved my roles in the plays named “Nazım Hikmet’in Yolcusu” and “Şıpsevdi’’. In the play named “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” by Haldun Taner I played five
different characters. Actually I have always goo roles on the
stage, therefore I feel myself lucky.
Hazal Çıkar: Thank you very much for this pleasant
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Röportaj/Interviewer: Özlem Altıngöz

BARIŞ FAlAY İÇİn oYunCuluK
BAŞKA BİRİ olABİlME SAnATI
ACCORDING TO BARIş FALAY ACTING IS THE ART OF BEING ANYONE
Onu Aliye’de Mücahit, Ezel’de Kerpeten Ali rolleriyle tanıdık. şimdi de Medcezir dizisinin
Selim Serez’i. Tiyatro kökenli başarılı oyuncu Barış Falay’la Medcezir setinde staj yapan
öğrencimiz Özlem Altıngöz konuştu.
Barış Falay is known for playing Mücahit on the TV series named Aliye and for playing
Kerpeten Ali on Ezel. Now he plays Selim Serez on the series named Medcezir. Özlem
Altıngöz, the intern at the set of Medcezir interviewed with the successful actor Barış
Falay who has theatrical education background.
Özlem Altıngöz: Rol geldiğinde nasıl karar veriyorsunuz, sizin için en önemli kriterler nelerdir?
Barış Falay: Rol geldiğinde
tabii ki ilk başta senaryoya
bakıyorum. Senaryoda anlatılan durumu sevmek, hikayeyi
sevmek istiyorum. Bu iş rolü
sevmeden olmuyor. “Bu rolle ben seyircide izleme keyfi
yaratabilir miyim?” diye düşünürüm. Güvenebileceğim, sırtımı yaslayabileceğim bir ekip
olduğunu düşünüyorsam o
zaman çıkıyoruz yola.
Özlem Altıngöz: Tiyatro hayatınızda ne gibi avantajlar sağladı?
Barış Falay: Tiyatro benim için oyunculuğun beslenme
alanıdır. Yani ben drama bilgisini tiyatrodan öğrendim.
Metin okumayı, metin çözümlemeyi, rol çözmeyi, rolün zorunluluklarını çıkartmayı dramadan öğrendim. Seyirci alışverişi sayesinde oluşturduğum etkinin yarattığı tepkileri
tiyatroda tecrübe ettim. Bu da en başta yarattığım durumun seyir yerinde nasıl bir tezahür oluşturacağını bilmemi
sağladı.
Özlem Altıngöz: Dizi oyunculuğu ile tiyatro oyunculuğu arasındaki fark nedir?
Barış Falay: Temelde çok büyük bir fark yok. Oyunculuk
oyunculuktur benim için. İster reklamda, ister sinemada,
ister dizide oynayın, oyunculuk oyunculuktur. Asıl olan bir
hikaye anlatmak ve o hikayedeki kişi olmaktır. Bu anlamda
da oyunculuk en temelde benim için başka biri olabilme
sanatıdır. Tiyatroda ortalama 6 ile 8 hafta arasında değişen prova süresinden sonra oyun başlar ve zaman oyun
sonuna kadar akar, mümkünse kesilmez. Sizin konsantrasyonunuzu bozacak çok da fazla bir şey yoktur. Yani
tiyatro oyuncunun konsantrasyonuna hizmet eder. Bu
kamerada tabii ki böyle değil. Kamerada bir sürü etmen

ÖzlemAltıngöz: How do
you decide on accepting a
role offered you; what are
the most important criteria
for you?
BarışFalay: For sure firstly
I check the scenario. I want
to love the situation and the
story told in the scenario.
Since acting is impossible
unless you love the role. I ask
myself that ‘Can I give pleasure to the audience with
the role?’ If I believe that I
can trust the team, I accept
to start the project.
ÖzlemAltıngöz: what are the advantages of theatre in
your life?
BarışFalay: I think that theater is the feeding channel of
acting. I mean I learnt about drama from theatrical education. I learnt how to read and analyze a text, to analyze a
role and determine the requirements of the role from drama. I experienced the reaction against the effect I create
in the theater thank to the audience exchange.
ÖzlemAltıngöz: what is the difference between being
on stage and acting on Tv?
BarışFalay: There is no huge difference basically. Acting
is always acting for me no matter where you play including
TV commercials, cinema or series. The matter is to tell a
story and to be the person in the story. In this context
acting essentially is the art of being anyone for me. After
a rehearsal process consisting of approximately 6 – 8 weeks in theatre, the play starts and flows until the end of
the play and is not interrupted if possible. There are not
many things disturbing you. I mean theatre serves for the
concentration of the actors/actresses. However it is not
the same as you are in front of a camera. There are many
factors in terms of camera. There is a camera right under
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var. Aynı anda burnunuzun dibinde
bir kamera, suratınıza patlatılan
ışıklar, etrafınızda dolaşan birtakım
insanlar ve lokal olarak aldığınız bir
sahne durumu söz konusu ki perspektifi önceden kafanızda kurmanız şarttır.
Özlem Altıngöz: Eşiniz de bir tiyatro oyuncusu, birbirinize desteğiniz oluyor mu? Birbirinizi nasıl
yönlendiriyorsunuz?
Barış Falay: Elbette oluyor. Genel
anlamda hayata paralel bakan insanlarız. Bu yüzden birlikte yürümeyi seçtik. Hayatın her alanında
olduğu gibi mesleklerimizde de birbirimize destek oluyoruz. Bu hayatın ve mesleğin zorluklarını kaldırabilmek adına manevi destek oluyor.
Bizim işimizde bir de dış göz çok
önemlidir. Yani sizin göremediğiniz
şeyi gösterir. Bu da en güvendiğiniz
kişi, hayat arkadaşınız olunca büyük bir şans oluyor.
Özlem Altıngöz: Medcezir dizisindeki “Selim” karakterini nasıl buluyorsunuz? Kendinizle bağdaştırabiliyor
musunuz?
Barış Falay: Çok iyi bir insan, ben onun kadar iyi biri değilim. Mümkünse oynadığım karakterle benzememeyi de
arzu ediyorum. Oyunculuğun başka biri olma sanatı olduğunu düşünüyorum. Ama kuşkusuz o karakterin duygusal
dünyası benim kendi duygu hafızamdan ortaya çıkıyor.
Bir kere mesleki olarak benzemiyoruz. Selim avukat, ben
oyuncuyum. Eğitimli insanlarız, ikimiz de üniversite okuduk vs… Belki üniversite okumuş olmamız benziyor, belki
hayata biraz daha tabularının dışından bakıyor olabilmemiz benziyor diyebiliriz.
Özlem Altıngöz: İleride oyunculuk eğitimi almak isteyen gençlere ne önerirsiniz? Eğitim şart mıdır?
Barış Falay: Doğrusu günümüzde eğitimli olmaktan çok
tanınmış olmak daha çok prim yapıyor. O yüzden kendileri karar versinler. Bir güzellik yarışması ya da Best Model
yarışmasından geçtiğiniz zaman kapılar oyunculara olduğundan daha kolay açılıyor. O yüzden o kararı kendileri
versinler. Ama ben bir öğretmen çocuğu olarak eğitim almayı tercih ettim. Bu işin bilgisine inandım. Bu tamamen
kişisel bir tercihtir.

your very nose, lights reflecting on
your face, people around you and
a local scene. Think that they are
happening at the same time and
you need to think about the perspective in advance.
ÖzlemAltıngöz: Your wife is also
a stage actress. Do you support
each other? How do you guide
each other?
BarışFalay: Of course we do. We
have parallel perspectives on life.
This is why we decide to be together. We support each other about
our professions just like supporting
about every part of the life. It is
emotional support to cope with the
challenges of the life and this profession. Critical view of anyone is
important in our business. Namely
it shows you what you cannot see.
It is a big chance to have someone in your life showing
you what you cannot see.
ÖzlemAltıngöz: what do you think about “Selim”, the
character you play on Medcezir? Is there any relation
between you and him?
BarışFalay: He is very kind person;I am not as kind as
he is. I would desire not to resemble the character I play,
if possible. I think that acting is the art of being another
person. However, for sure, the emotional world of the
character comes out from my own emotional world. Firstly we do not look like each other in terms of our professions. He is a lawyer; I am an actor. We both are educated people and graduated from universities etc. We have
common ground that we both have perspective on life
out of taboos.
ÖzlemAltıngöz: what do you suggest the youngsters
planning to be actor/actress? Is education a must?
BarışFalay: To be honest today being popular gains favor rather than being educated. Therefore it is better to
let them decide by themselves. Participating to a beauty
contest or Best Model, for example, paves the way for
being actor/actress. However I as the son of teacher decided to be educated on theatre. I believe in the philosophy of the profession yet it is completely personal choice.

Özlem Altıngöz: Yeni projeleriniz var mı? Sizi başka
hangi çalışmalarda izleyeceğiz?

ÖzlemAltıngöz: Do you have new projects you are included?

Barış Falay: Bu ülkede gerek tiyatroda, gerek televizyonda, gerek sinemada daha da özgür yaratabileceğimiz işler
olur diye umuyorum. O işlerde de anlatılmak istenen hikayenin bir parçası olmayı hayatımın sonuna kadar isteyeceğim gibi görünüyor. Bir mutasyona uğramazsam inşallah
güzel projelerle seyirciyle buluşmaya devam edeceğim.

BarışFalay: I hope that one day we will have projects in
which we create freely in theatre, on TV or cinema. It seems that I would like to be part of the story told in those
kinds of projects until the last day of my life. Unless I mutate, I will continue to meet with the audience with good
projects.

Özlem Altıngöz: Son olarak okuyucularımıza iletmek
istediğiniz mesaj var mı?

ÖzlemAltıngöz:Is there any message you would like to
convey to the actors/actresses?

Barış Falay: Hayatın her alanında olsunlar. Hedefleri doğrultusunda kendilerine yol çizsinler.

BarışFalay:I think they should be in every side of life and
chart out in accordance with their targets.
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Röportaj/Interviewer: Özlem Altıngöz

Yolu YAZARlIKTAn GEÇEn oYunCu Alİ AKSÖZ
ALİ AKSÖz, THE ACTOR FROM THE PATH OF WRITING
Medcezir dizisinin Kenan’ı Ali Aksöz, öncelikle fiziğiyle dikkatleri çeken bir oyuncu-yazar.
Trakyalı doktor bir anne-babanın çocuğu olan ve şu an sinema televizyon doktorası yapan
Ali Aksöz’le Özlem Altıngöz konuştu.
Ali Aksöz, known for playing Kenan on the TV series named Medcezir is an actor and
author, primarily catching audience’s eyes as a well-rounded actor. Özlem Altıngöz,
interviewed with Ali Aksöz who is the son of Thracian doctor parents and who studies
for doctorate in cinema and television.

Özlem Altıngöz:
okuyucularımız sizi
ekranlardan ve şu
an gündemden düşmeyen
Medcezir
dizisindeki Kenan
karakteriyle tanıyorlar. Ancak siz
bize kendinizi nasıl
anlatmak isterdiniz?

Özlem Altıngöz:
our readers know
you
from
the
screen and for
the character of
Kenan in Medcezir
series. However,
how do you want
to introduce yourself to us?

Ali Aksöz: Aktörlüğe çok uzun olmayan bir zaman önce
başlamış bir yazarım.
1997
senesinden
beri basılı ve internet
tabanlı
dergilerde
köşe yazıları, incelemeler ve editoryaller
yazdım, kendi dergilerimi çıkardım, genel yayın yönetmenliği, çeviri ve çeviri danışmanlığı yaptım, kısa hikâyeler yazdım.
Bunların bir kısmıyla yurt içinde ve dışında ödüller kazandım.
Uzun bir süredir roman yazıyorum ama açık konuşmak gerekirse oyunculuk bunu biraz baltaladı ve romanım durdu.
Bunun dışında aktivist bir çevreci ve hayvan severim. Teknoloji ve alt kültürlerle çok eskiden beri yakinen ilgiliyim ve bu
alt kültürlerin bazılarının ülkeye gelip yerleşmesi için uğraşlar
verdim. Sıkı bir okur, bir sinemasever ve sosyal bilimlerle alâkalı bir medyacıyım. Şu anda sinema-televizyon alanındaki
doktoramı bitirmeye çalışıyorum. Küçük yaştan beri fırsat
buldukça dünyayı geziyorum. Bunlardan başka psikoloji, antropoloji, astronomi, evrim, sağlık, spor, biyoloji, yenilenebilir
enerji ve sürdürülebilir yaşam konularıyla yakından ilgiliyim.

Ali Aksöz: I am an
author who begins
acting not so long
ago. Since 1997
I have been writing
columns,
reviews
and editorials for
various published
and internet based
journals. I published
my own magazines. I was general and executive editor and
translation consultant. I wrote short stories. I was rewarded with some of my stories both in Turkey and abroad.
I have been writing novel for a long time; but to be frank
acting interrupted it and I stopped writing. Besides all these,
I am an activist animal lover and environmentalist. I am
closely interested in technology and sub-cultures; and I put
efforts to introduce some sub-cultures to our country. I am a
good reader, cinefile and media specialist dealing with social
sciences. Now I am trying to complete the doctorate study
on cinema-television. I travel around the world when I find
a chance since I was a little child. Moreover I am interested
in psychology, anthropology, astronomy, evolution, health,
sport, biology, renewable energy and sustainable life.

Özlem Altıngöz: Çağatay ulusoy’la kamera önünde
aranızda iyi bir sinerji oluştu. Daha önce tanışıyor muydunuz?

Özlem Altıngöz: There is a good synergy before camera between you and Çağatay ulusoy? Did you meet before the project?

Ali Aksöz: Dizinin ilk bölümünden itibaren Çağatay Ulusoy’la gerçek bir ağabey kardeş havasına büründük. Seyirci

Ali Aksöz: Since the very first episode we have been
playing very well the role of brothers, as if we were whole

74 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 13 / HAZİRAN 2015

de bizi “Koper kardeşler” olarak
bağrına bastı. Çağatay’la daha
önce tanışmıyorduk, ilk kez bu dizide karşılaştık. Çok iyi bir insan, son
derece sıcakkanlı, ayakları yere
basan ve profesyonel bir oyuncu.
Genç yaşta şöhrete ulaşan kişilerden beklenecek şımarıklıkların
zerresini görmedim onda.
Özlem Altıngöz: Hayranlarınla
arandaki ilişki nasıl peki?
Ali Aksöz: Bana yazanlar çoğunlukla cevap alır. Kendimi ulaşılmaz
kılmak suretiyle olduğumdan daha
değerliymişim illüzyonunu istemiyorum. Herkesin gelip benim elimi
sıkma, beni eleştirme veya övme
hakkı var. Televizyonda veya dergilerde görünen, muğlak bir kişilik
olmaktansa uzun zamandır yaptığım gibi toplumun içinde yaşayan
bir birey olmayı tercih ederim. Hitap ettiğim insanlardan kaçacak
değilim ama uzaktan fısıldanılması, görüntülenmek, dikizlenmek yerine yanıma gelinmesini tercih ediyorum.
Özlem Altıngöz: İnternet ve sosyal medya siteleriyle
aranız nasıl?
Ali Aksöz: Birbirimizi çok severiz. Medya eğitimi üstüne antropoloji eğitimi almış bir oyuncu olarak sosyal ve yeni medyanın önemini iyi biliyorum. Bilgi ve tecrübelerimi yapabildiğim
ve zaman bulduğum kadar bu alanda kullanıyorum. Hemen
tüm sosyal medya sitelerine üyeliğim var ve bir kısmının aktif
olarak kullanıcısıyım.
Özlem Altıngöz: Dizi bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yeni proje çalışmalarınız var mı?

Ali Aksöz: İlk yapacağım şey uzun ve çılgın bir tatil. Bundan sonra aktörlük açısından doğru ve vizyon sahibi projelerle, yurt içinde ve dışında sinema filmleri ve uygun şartlarda
dizi yapmak istiyorum.
Özlem Altıngöz: İlk oyunculuk deneyiminizi bizimle
paylaşır mısınız? o anda yaşadığınız duygular nelerdir?
Ali Aksöz: Galip Derviş’in ilk bölümündeki eski bordo bereli
suikastçi rolü de sonrasında büründüğüm Medcezir’in Kenan
Koper’in ilk senesi de el yordamıyla yolumu bulduğum fantastik deneyimlerdi. Çocukluğumdaki –mış gibi yaptığımız
oyunlar ve yıllarca süren FRP buluşmalarımızdan elde ettiğim
tecrübeleri kullanarak hakkını vermeye çalıştım. Benim için
çok yorucu ama bir o kadar da yenileyici ve heyecanlandırıcı
bir süreçti.
Özlem Altıngöz: Modayla aranız nasıl genelde nasıl kıyafetler giymeyi tercih ediyorsunuz?
Ali Aksöz: Modayla pek ilgilenmiyorum, tarzım hiç değişmedi. Basit, koyu renkli, klasik veya spor giyimi tercih ediyorum.

brothers. The audiences also
embrace and internalize us as
‘Koper Brothers’. We did not
know each other before. We met
for the first time for the projects.
Çağatay is a very kind person; he
is a quite friendly, reasonable
and professional actor. I have
never seen he has caprice which
is expected from the people
bursting onto the scene at an
early age.
Özlem Altıngöz: How is your
relation with your fans?
Ali Aksöz: The ones writing me
are always replied. I do not want
the illusion making me feel that
I am more precious than I actually am by rendering myself inaccessible. Everybody has right
to shake my hand, criticize and
praise me. Instead of being an
ambiguous person appearing
only on TV and magazines, I would prefer to be an individual
not isolated from the society. I am not escaping from the
people I appeal yet I do not want to be peeked.
Özlem Altıngöz: Are you active in social media? How is
your relation?
Ali Aksöz: We love each other very much. I as an actor educated on media and anthropology know the importance of
media very well. I use my knowledge and experience in this
area as much as I can. I am the user of almost all of the social
media sites; however I am active in few of them.
Özlem Altıngöz: what is your plan after the series
ends? Do you have new projects?
Ali Aksöz: The first thing I will do is a long and crazy holiday.
From now on I would like to be part of the correct project
having a vision in terms of acting and make series and cinema films both in Turkey and abroad.
Özlem Altıngöz: Could you please share your first acting experience? what did you feel at that moment?
Ali Aksöz: Both the role of the assassin with maroon beret
in the first episode of Galip Derviş and the first year of the
role of Kenan Koper in Medcezir are fantastic experiences
for me. By using the experiences obtained from the games
of our childhood where we pretended and the experienced
from FRP meeting lasting for years I tried to make the best
of it. It was, for sure, tiring process for me but was also exciting and innovative process.
Özlem Altıngöz: Do you like fashion? what kind of
clothes you prefer wearing?
Ali Aksöz: Actually I am not interested in fashion; my style
is always the same. I prefer simple, dark colored, classic or
sport clothes.
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Özlem Altıngöz: Diziyi
izlediğinizde kendinizi
eleştiriyor musunuz?
Ali Aksöz: Evet, beni
benim kadar ağır eleştiren izleyici olduğunu sanmam.
Özlem Altıngöz: Sporla aranız nasıl? Setten
arda kalan zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ali Aksöz: Oldukça iyidir. Çoğu sporu çocukken
yaptım ama son yıllarda
ancak yoga, koşma, yüzme ve ağırlık kaldırmaya
zaman
bulabiliyorum.
Haftanın dört günü spor
salonuna gitmeye çalışıyorum. Esnek ve atletik
kalmak istiyorum, oldukça sağlıklı besleniyorum
ve sentetik sporcu besin
desteklerine (nadir protein tozu dönemleri dışında) pek bulaşmıyorum.
Özlem Altıngöz: oyunculuk ile ilgili önceden çalışmalarda bulundunuz mu?
Ali Aksöz: Yıllar süren sinefillik ve oyunlar dışında hiç.
Özlem Altıngöz: Dünyada Antonio Banderas gibi starlar
oyunculuk yanında başka yeteneklerini de üst düzeyde
sergiliyor, kendilerini geliştiriyorlar. Siz bu konuda neler
düşünüyorsunuz?
Ali Aksöz: Sadece aktörlerin değil herkesin yapabildiği her
konuda kendisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hangi alanda büyük bir kabiliyete sahip olacağımızı bilemeyiz,
bazen bu tesadüflerle ortaya çıkar, bazen de deneyip keşfetmek gerekir.
Özlem Altıngöz: Son olarak AvAZ okuyucularımızla
paylaşmak istedikleriniz nelerdir?

Özlem Altıngöz: Do
you criticize yourself
when you watch the series?
Ali Aksöz: Yes, I don’t
think that there is an
audience criticizing me
more than I do.
Özlem Altıngöz: Do
you like sports? what
do you do in the spare
time remaining from
set?
Ali Aksöz: I like sports
very much. I did most of
the sports as I was a child,
but now I have time for
yoga, running, swimming
and weight trainings. I try
to go to gym in four days
of the week. I want to be
elastic and athletic. I eat
healthy foods and I do
not use synthetic food supplements (except from rare protein powder use).
Özlem Altıngöz: Did you study on acting before?
Ali Aksöz: No, except from being cinefile and except from
the plays.
Özlem Altıngöz: The stars across the world like Antonio Banderas set out their stalls besides acting; and
they improve themselves. what do you think about it?
Ali Aksöz: I think not only the actors but also everybody
who can achieve should improve themselves. We cannot
know in which area we would be successful, sometimes it is
revealed by coincidence; and sometimes it is required to give
a try to discover the skills.
Özlem Altıngöz: Finally what would you like to share
with AvAZ readers?

Ali Aksöz: Hayal güçlerini kullanmalarını ve yaratmaktan
vazgeçmemelerini öneririm. Dünya bugünün gençliğinin emrine amade durumda. Bilgiye ulaşmak kolay, güç olan onu
saçmalıklardan ayırt etmek. Bu da yalnızca düzgün bir dünya
görüşü, dik bir duruş ve sık başvurulan bir zekâ ile mümkün.
Okumanın, araştırmanın ve kişisel gelişimin sonu yok ama
yürüyeni ödüllendiren ve özel kılan bir yol. Haysiyetli, bilimsel
ve çevreci bir hayatın hem bireye, hem aileye, hem de dünya
toplumlarına kazandıracağı çok şey var.

Ali Aksöz: I recommend them to use their imagination and
never give up creating. The world is at today’s youngsters’
beck and call. It is easy to access information; however the
matter is to distinguish it from nonsense, which is possible
only with world perspective, strong position and intelligence.
The limit is the sky in terms of reading, searching and personal development; however it is a special path in which the
walkers are rewarded. There are many things contributed by
dignified, scientific and environmentalist life style to the individual, family and world.

Özlem Altıngöz: Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum.

Özlem Altıngöz: Thank you very much for the pleasant
conversation.
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Röportaj/Interviewer: Burak Sezer Yıldırım

DuBlAj SAnATI
ART OF DUBBING
Sinemada, dizilerde, belgesellerde dublaj işin en önemli parçalarından biri. Düşünsenize
en sevdiğiniz filmin en sevdiğiniz kahramanına sesini, duygularını veren, sesleriyle oyuculuk yapan kişiler onlar. Tiyatro kökenli Ali Ekber Diribaş, seslendirme yapmanın inceliklerini bizlerle paylaştı.
Dubbing is one of the key factors for cinema, TV series and documentaries. Ali Ekber Diribaş
having theatrical education background told Avaz readers about the details of dubbing.
Burak Sezer Yıldırım: Firstly can you introduce yourself?
Ali Ekber Diribaş: I graduated from Theatre Department,
Faculty of Fine Arts at 9 Eylül University. I have been dubbing
and dubbing director nearly for twenty years. I have dubbed
in many foreign drama series, movies, documentaries and
cartoons.
Burak Sezer Yıldırım: How did you decide on dubbing?
Ali Ekber Diribaş: Dubbing is kind of sub-branch of acting.
Actually to dub you do not need to graduate from acting department but you need to speak Turkish in a correct way.
I start to dub and I just continue.
Burak Sezer Yıldırım: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ali Ekber Diribaş: 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunuyum. Yaklaşık yirmi yıldan
beri seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapıyorum.
Birçok yabancı dizi, film, belgesel ve çizgi filmde seslendirme
yaptım.
Burak Sezer Yıldırım: Seslendirme işini yapmaya nasıl
karar verdiniz?
Ali Ekber Diribaş: Seslendirme işi oyunculuğun yan kolu
gibi bir şey. Aslında oyunculuk bölümü mezunu olmak gerekmiyor, sadece doğru Türkçe bilmek gerekiyor. Başladım ve
beni bırakmadı, ben de devam ettim.
Burak Sezer Yıldırım: Bir filmin dublajı ne kadar sürede
gerçekleşiyor?
Ali Ekber Diribaş: En az bir hafta olmak üzere, on beş yirmi gün, hatta bazen bir ay süreni bile var. Film dublajlarının hazırlık çalışmaları çok önceden başlar. Genelde titiz
davrandığımız filmlerde Amerikalılar test ses isterler ve biz
o role uygun olduğunu düşündüğümüz üç tane test ses yollarız ve onlar da bu seslerden uygun olanını seçerler. Daha
sonra dublaj dönemi başlar. Çeviriye gider ve film Türkçe’ye
çevrildikten sonra yönetmen inceler. Eğer Türkçe’ye adapte
etmek veya senkronize edilmesi gereken yerler varsa onları
çalışır ve kayıta başlarız. Herkes kaydı tek tek alır. Önce karakter rolleri yani başroller seslendirme yapar, daha sonra ise

Burak Sezer Yıldırım: How long does the dubbing of a
movie take?
Ali Ekber Diribaş: It takes a week minimum but sometimes it takes fifteen-twenty days. The preparation works
for the dubbing of movies starts well in advance. The Americans request test voiced in the movies we make tiny distinctions; and we send them three test voice demos which
we think is appropriate to the role and they select the most
appropriate one. Then the dubbing process starts. The text
is translated and the director reviews the translation. If there
are passages required to be adapted to Turkish Language or
synchronized, we start to work on them and start recording.
Everybody is recorded separately. Firstly, the leading actors/
actresses are dubbed and then the others come. Later on
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the voices recorded are sent to America. The Americans
may require revisions if there is any problem. After the revision the dubbing process ends.
Burak Sezer Yıldırım: what do you think about the status of dubbing in Turkey?

diğer ufak rollere geçilir. Ondan sonra sesler yine Amerika’ya
gönderilir, Amerika eğer sorun bulursa bazı yerlerde düzeltme isteyebilir ve o düzeltmeler yapıldıktan sonra seslendirme işlemi biter.
Burak Sezer Yıldırım: Türkiye’de dublaj hangi durumda?
Ali Ekber Diribaş: Türkiye’de dublaj iyi bir noktada. Çok
iyi yapan yerler de kötü yapan yerler de var. Ama bu durum
bütün dünyada böyledir. Sinema için özenli ve iyi işler yapılır,
özellikle animasyon filmlerinde. Ama televizyon için yapılan
işler ucuz olduğu için onları bir günde bitirmek zorundasınızdır. Dolayısıyla bu işler çok iyi olmayabiliyor. Matrix, Yüzüklerin
Efendisi, Arabalar, Buz Devri gibi filmler uzun çalışmalar sonucu titizlikle yapılan işlere örnek verilebilir.
Burak Sezer Yıldırım: Şu ana kadar seslendirdiğiniz favori karakteriniz hangisi?
Ali Ekber Diribaş: Bugüne kadar en severek yaptığım iş;
Çılgın Korsan Jack’tir. Gerçekten çizimiyle, senaryosuyla çok
güzel bir çizgi filmdir. Biraz eskise de günümüzde hala internette fenomen olarak karşılaşıyoruz. Ayrıca çok eğlenceliydi
onu konuşmak.
Burak Sezer Yıldırım: Dublajda en önemli şey duyguları
aktarmaktır. Bunun için neler yapıyorsunuz?
Ali Ekber Diribaş: İşte tam burada oyunculuk okumanın
faydaları devreye giriyor. Aynı zamanda yetenekli olmak da
çok önemlidir. Bunu sormana sevindim çünkü dublaj Türkiye’de artık senkron diye biliniyor. Yani konuşanın ağız hareketlerini yaptığınız zaman dublaj yapıldığı sanılıyor. Ama duygularla o işi yaptığınız zaman o filmin tadı daha güzel oluyor,
filmin gerçekten bize anlatmak istediği şey ortaya çıkıyor.
Dümdüz yapıldığı zaman çok başarısız işler ortaya çıkıyor.
Duygu için de iyi bir oyunculuk eğitimi almışsan ve dersine de
iyi çalışırsan gayet iyi bir sonuç çıkıyor ortaya.
Burak Sezer Yıldırım: Son olarak seslendirdiğiniz karakterlere kimler karar veriyor?

Ali Ekber Diribaş: It is perfect. There are places good at
dubbing as well as the places not. However it is the same
all around the world. The best and gauged works are carried
out for cinema especially the animation movies. Whereas
the works for TV is cheaper you need to complete them in a
day. Therefore these works sometimes are not as good as
the movies in cinema. Matrix, the Lord of the Rings, Cars and
Ice Age are the examples for best and gauged works carried
out meticulously.
Burak Sezer Yıldırım: what is your favorite character
you have dubbed so far?
Ali Ekber Diribaş: The most favorite work I have done so
far is Mad Jack, the Pirate. It is a marvelous cartoon with its
drawings and scenario. Although it is old a bit, one can encounter with it on internet as the phenomenon. Moreover
I was really enjoyable to dub him.
Burak Sezer Yıldırım: The key point of dubbing is to
convey the feelings. what do you do for it?
Ali Ekber Diribaş: At this point, the opportunities of studying acting come into play. Being talented is very important
at the same time. I am really glad to hear this question since
dubbing in Turkey is regarded as synchronicity. In other words
it is thought that as you mimic the mouth of the speaker, the
dubbing is completed. However if you reflect the feelings on
the work, it will be better; and then the problem that the
movie deals and wants to show us is revealed. As it comes
to the feelings, if you are well trained and try to do your best,
you will reap the fruits of your labor.

Burak Sezer Yıldırım: Finally who does decide the
characters you dub?

Ali Ekber Diribaş: Seslendireceğimiz karakterlere yönetmenler karar veriyor. Bu işte iyiyseniz, kendiniz de karar verebilirsiniz. Örneğin ben artık genç bir çocuk rolünü seslendiremem, bana bu rol geldiğinde ben ‘’Hayır, ben bunu konuşmam.’’ derim. Yanlış karakteri konuşursanız bu alay konusu
bile olabilir. Bu yüzden karakter seçimleri de titizlikte yapılır.
Ama piyasamızda iyi yönetmenler var, onlar ses renginizi, yeteneğinizi bilirler. Karakter seçimlerini buna uygun bir şekilde
yaparlar. İyi bir dublajın en önemli faktörlerinden birisi de tartışmasız rol dağılımıdır.

Ali Ekber Diribaş: The decision maker is the director. If you
are good at this job you can decide by yourself. For example I cannot dub a young boy role. As I am offered to dub a
young boy, I will say ‘No, I cannot dub him’. Even you may be
mocked, if you dub wrong characters. Therefore the character selection is also carried out meticulously. In the sector
there are directors who are good at their job. They know your
tone color and your skills. They decide on the characters in
accordance with this knowledge. One of the most important
factors of a high-quality dubbing is indisputable role distribution.

Burak Sezer Yıldırım: Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederim.

Burak Sezer Yıldırım: Thank you for this pleasant interview.
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Röportaj/Interviewer: Melis Büyükoğlu

BİR TuTAM lEZZET
A PINCH OF TASTE
Ülkemizin turizm merkezi Antalya’da bulunan Limak Limra Oteli’nin şefi Ali Rıza Dölkeleş ile
aşçılık serüvenini ve otelcilik sektöründe mutfağın ne kadar önemli olduğunu konuştuk.
Ali Rıza Dölkeleş is the chef of LimakLimra Hotel in Antalya, the tourism center of our
country. We talked to him about his cooking adventure and the importance of cuisine for
the lodging industry.

Melis Büyükoğlu: First of all can you briefly introduce
yourself?
Ali Rıza Dölkeleş: I was born in Kırkkale in 08.02.1970. I
started my career as apprentice in 1983. I have been working as a chef for 20 years. I worked at the most distinguished
places, the biggest facilities in Turkey as a chef.
Melis Büyükoğlu: Did anyone advice you this occupation? or was it your dream?
Ali Rıza Dölkeleş: Indeed there was no culinary school
in those days; therefore my career is based on the mentor
system. I started working since I am the oldest one of my
six siblings and I had to work due to the life conditions. I
worked and went to school at the same time. In the beginning I worked as an apprentice at kebab restaurants. After a
while I felt that I liked my job. It was hard to keep up with the
school although I wanted a lot. After secondary school I set
my heart on this job.
Melis Büyükoğlu: now you are the chef at limaklimra
Hotel. what is the previous hotel you worked at?
Melis Büyükoğlu: Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ali Rıza Dölkeleş: 08.02.1970, Kırıkkale doğumluyum.
Yaklaşık olarak da mutfak hayatına 1983 tarihinde çıraklıkla başladım ve bugünlere kadar geldim. Yaklaşık 20 senedir
şeflik yapıyorum. Türkiye’nin en güzide yerlerinde, en büyük
tesislerinde çalıştım ve şeflik yaptım.
Melis Büyükoğlu: Bu mesleği size tavsiye eden oldu
mu? Yoksa sizin bir hayaliniz miydi?
Ali Rıza Dölkeleş: Aslında bakarsak bizim zamanımızda
aşçılık okulları olmadığı için ben biraz daha usta-çırak ilişkisi yardımıyla bu mesleğe girdim. Mesleğe başlama noktam
da altı çocuklu bir ailenin en büyük erkek ağabeyleri olarak
hayatın getirmiş olduğu şartlardan dolayı oldu. Ben hem okudum, hem de çalıştım. Okuldan dönünce önceleri pide ve kebapçı restaurantlarında çıraklık yaptım. Bir zaman sonra bu
işi sevdiğimi hissettim. Çok istediğim halde okulumu takip
edememeye başlamıştım. Ortaokul’dan sonra da bu mesleğe
gönül vererek devam ettim.

Ali Rıza Dölkeleş: This year is my 12th year in Limak Limra.
The facility is open both during the winter and summer season. The place where I started my career is in Kuşadası. Also
I worked as chef at Ağaoğlu hotels in Uludağ for three years
then I worked as a chef in Uludağ for three more years.
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Melis Büyükoğlu: Şu anda limak limra otel’de şef olarak çalışıyorsunuz. Daha önce hangi otelde çalıştınız?
Ali Rıza Dölkeleş: Limak Limra’da bu yıl 12. yılımı dolduruyorum. Yaz kış açık bir tesis burası. Mesleğe ilk başladığım
yer Kuşadası oldu. Uludağ’da Ağaoğlu otellerinde üç yıl şeflik yaptım ve sonrasında bir üç yıl daha Uludağ’da şef olarak
çalıştım.
Melis Büyükoğlu: Sizce başarılı olmanın sırrı nedir?
Ali Rıza Dölkeleş: Her şeyden önce işimizi sevmemiz lazım. Aşçılık mesleğinde de hem ben, hem yetiştirdiğim öğrencilerim, hem de ustalarım olsun disipline çok önem veriyoruz. Elimizden geldiği kadar yarışma ve organizasyonları takip
ediyoruz.
Melis Büyükoğlu: “ Bir Tutam lezzet” adında bir kitap
çıkardınız. Bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz?
Ali Rıza Dölkeleş: 1995 yılında “Otel Mutfağı” adında bir
çalışmam vardı. Kitap yazmaya ilk o zaman karar vermiştim.
2008 yılında da “Bir Tutam Lezzet” kitabını çıkartmaya karar
verdim. Tabii ki bu kitabın arkasında yatan yaklaşık 20 yıllık
bir emek var. Son 3 yılda bire bir yapılmış yapım ve reçetelendirmeler var. Tüm dünya mutfağının yemek tariflerinin yanı
sıra benim de tariflerimin yer aldığı, ayrıca bizim de yarınlara
bırakacağımız lezzet tadında bir kitap oldu.

Melis Büyükoğlu: what is the key of success?
Ali Rıza Dölkeleş: First and foremost you have to love your
job. We including me, my students and my masters attach
importance to discipline very much in culinary. We try our
best to follow the competitions and organizations.
Melis Büyükoğlu: You have published a book named “A
Pinch of Taste” (Bir Tutam lezzet). How did you decide
on writing the book?
Ali Rıza Dölkeleş: In 1995 I had a work named “Kitchen of
Hotel” (Otel Mutfağı). The first time I decided to write a book
was that day. In 2008 I decided to publish “A Pinch of Taste”.
For sure there is 20-year-knowledge behind the book. There
are recipes tried by myself for the last three years. It is a
tasteful book including recipes of world cuisine as well as
my own recipes.
Melis Büyükoğlu: Is there any of your favorite recipe in
your book?
Ali Rıza Dölkeleş: For sure yes. Indeed culinary is such a
bottomless pit. Recently thanks to the ‘All inclusive’ systems
in hotels the limit is sky in terms of recipe. However generally
I advise ‘Far East’ cuisine including Indonesian, Japanese and
Thai cuisines. It is the most popular cuisine in those days by
appealing the taste of people. In parallel with this, the spicy
foods are also trendy.

Melis Büyükoğlu: Kitabınızı hazırlarken sizin de beğendiğiniz yemekler oldu mu?

Melis Büyükoğlu: How do you arrange the working
area of your personnel?

Ali Rıza Dölkeleş: Tabii ki oldu. Zaten yemek alanı adeta
dipsiz bir kuyu. Şu sıralar otellerde “Her şey dahil” sistemi ile
temel reçetelerin haricinde artık ucu olmayan bir yola döndü.

Ali Rıza Dölkeleş: Our kitchen is open for 24 hours. Therefore we have mobile personnel. In summer season we work
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Genelleme olarak tavsiyem de “Uzak Doğu” mutfağı. Bunun
içinde de Endonezya, Japon ve Tayland mutfağı var. Şu sıralar
çok gündemde olan ve insanların damak tadına oturan bir
mutfak oldu diyebilirim. Buna paralel olarak da baharat içerikli yemekler ön plana çıkmıştır.
Melis Büyükoğlu: Personelinizin çalışma alanlarını
neye göre ayarlıyorsunuz?
Ali Rıza Dölkeleş: Mutfağımız 24 saat hizmet vermektedir. Bundan dolayı sürekli hareket halinde olan personelimiz
var. Yazın 90’a yakın bir aşçı, 30’a yakın da temizleme ve yıkama kadrosuyla çalışıyoruz. Kışın aşçı kadrosu 30’a inerken,
temizleme ve yıkamadan sorumlu personel sayımız 18 veya
20 olarak değişiyor. Kendi aralarında sıcak, soğuk yemekler,
tatlılar ve kasaphane olarak dağılıyorlar. Her bölümün başında birer şef, yanlarında da birer asistan bulunuyor.
Melis Büyükoğlu: Yazın daha çok Akdeniz Bölgesi’ndeki otellere yabancı misafirler geliyor. Türk mutfağıyla
ilgili turistlerden size gelen yorumlar neler?
Ali Rıza Dölkeleş: Her yıl katıldığım yurt dışı turlarım oluyor. Bunu yapmamın nedeni başka mutfakların damak tadını
öğrenmek. Ülke mutfaklarını birbirine bağladığımız zaman
çok keskin tatlar ortaya çıkıyor ama bunların arasında Türk

with approximately 90 cooks and nearly 30 cleaning personnel whereas ın winter season the number of the cooks is 30,
the number of cleaning personnel decreases up to 18-20.
They distribute the duties including titles main course, appetizer, dessert and slaughterhouse. There is a chef leading
each team with an assistant.
Melis Büyükoğlu: During the summer season mostly
the foreign tourists visit the hotels in the Mediterranean region. what are their comments on Turkish cuisine?
mutfağı dediğimiz zaman çok farklı bir mutfakla karşılaşıyoruz. Çünkü bizde her mutfağa hitap eden tatlar var. Örnek
verecek olursak; hiçbir mutfakta zeytinyağlı diye bir yemek
yok. Bizim Türk mutfağının önceliği sağlıklı beslenmek oldu.
Çünkü ılık ya da soğuk olsun zeytinyağlı diye tabir ettiğimiz
bu tür yemek Türk mutfağında çok sıklıkla tüketilen bir yemek. Bizim bütün misafirlerimize hitap eden bir mutfak olduğu için zorluk çekmiyoruz. Bu yemek çeşitleri tencere, tava,
ızgara yemekleri olarak da çoğalabilir.
Melis Büyükoğlu: İşiniz dolayısıyla her zaman burada
kalmak zorundasınız. İş hayatınızla aile hayatınızı nasıl
dengede tutuyorsunuz?

Ali Rıza Dölkeleş: Every year Iattend the abroad tours because I would like learn the taste of other cuisines. As you
combine the cuisines of the countries, tangs come up; however Turkish cuisine is quite different among them. Because
Turkish cuisine has tastes appealing every cuisine For example no other cuisine has olive oil dish. The priority of Turkish
cuisine is healthy nutrition. Because these kinds of dishes
with olive oil regardless of being cold or warm are consumed
often in Turkish cuisine. Since it appeals all our guests, we do
not have difficulty in service. The examples of dish types can
be multiplied including boiled, fried and grilled.
Melis Büyükoğlu: You have to stay here due to your job.
How do you balance your family life and business life?

Ali Rıza Dölkeleş: İster istemez zorlukları oluyor tabii ama
buradaki en büyük gücü ve desteği ben ailemden alıyorum.
Ben de ailemden aldığım destek ile çalışmalarıma huzurla
ve başarıyla devam ediyorum. Bunun tam tersini düşünelim;
sürekli kendimi işime adamış biri olsaydım ben bu başarıların
hiçbirini elde edemezdim. Bu yönde bana en büyük destek
sağlayan ailem olmuştur.

Ali Rıza Dölkeleş: Of course there are difficulties but my
pillar of support is my family. Thanks to the support I can
carry out my business peacefully and successfully. Otherwise if I devoted myself to my job, I would not be successful
as much as today. My family has the most important role in
my success.

Melis Büyükoğlu: Bu keyifli söyleşi için size çok teşekkür ediyorum.

Melis Büyükoğlu: Thank you very much for this pleasant interview.
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Yazı /Article: Atike Ataş

5 Bİn YIllIK YAZIlI TARİHİ İlE DÜnYAnIn En ESKİ
MEDEnİYETlERİnDEn Çİn’E AİT noTlAR
NOTES FROM CHINA ONE OF THE MOST ANCIENT CIVILIZATIONS OF THE WORLD WITH ITS
FIVE-THOUSAND-YEAR HISTORY

Marmara Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni Atike Ataş, dünyanın en eski
medeniyetlerinden olan Çin’de görülmesi gereken yerleri Avaz okuyucularına anlattı.
Atike Ataş, Marmara College teacher of religious culture and moral knowledge, told to
Avaz readers the places should be visited in China, one of the most ancient civilizations
in the world.

Chinese people say that; “If you want to experience a thousand years ago, go to Xian, if you want to experience today
go to Beijing, if you want to experience the future go to
Shanghai”.

ç

inliler der ki; “Bin yıl öncesini yaşamak istiyorsan Xian’a,
bugünü yaşamak istiyorsan Pekin’e, geleceği yaşamak
istiyorsan Şhanghai (Şanghay)’a gidin.”.

Şhanghai: Gezimizin ilk durağı Yangtze nehrinin deltasında
kurulmuş Şhanghai, 24 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık kentlerinden biridir ve Çin’in en önemli ticaret merkezidir. Havaalanından kente doğru ilerlerken çok yüksek gökdelenleri, dört beş katlı yolları görünce “Acaba Çin yerine Amerika’ya mı geldik?” diye düşündüm. Daha önce de çok yüksek
gökdelenlere çıkmış olmama rağmen 468 metre yükseklikteki Oriental Pearl Tower’a (İnci kulesi) çıktığımızda hafif bir
tedirginlik yaşadık. Bu kulenin 263 metre yükseklikteki seyir
katının zemini saydam camdandı. İlk başta üzerinde yürürken
biraz tedirgin olduysak da zamanla alışınca, buradan modern
Çin’in gökdelenlerini ve nehir manzarasını seyretmek müthiş
bir duyguydu. Kulenin giriş katındaki kent müzesinde, Shanghai’nin küçük bir balıkçı şehriyken nasıl bir dünya metropolü
haline geldiğinin öyküsü anlatılıyor.
Nehrin kıyısında The Bund bölgesinde sömürge döneminden kalma gotik tarzda yapılar var. O dönemlerde parkların
kapısında “Parka Çinliler ve köpekler giremez” yazısı varmış.
Batılılar hem ülkeyi sömürmüşler hem de insanlarına neredeyse hayvan muamelesi yapmışlar. Nehirde tekne gezintisi

Shanghai: The first stop of the travel Shanghai, situated on
the estuary of Yangtze River is one of the most crowded cities around the world with the population of 24 million and
the most important trade center in China. As we were going
to the city center from the airport I saw the skyscrapers and
the ways with four-five layers and I thought ‘Are we in the
U.S.A?’ Although I have been in many skyscrapers before,
I felt nervous when we were at Oriental Pearl Tower with the
height of 468 meters. The floor of sightseeing Floor at 263
m is made of transparent glass. Even though we felt uneasy
about walking on the glass at first, gazing the skyscrapers
of China and river view was marvelous. The city museum at
the base floor of the Tower tells the story of transformation
Shanghai from small fishing town to the world metropolis.
There are gothic buildings dating back to the colonial period
in The Bund, the waterfront area. In those days there were
signs on the gate of the parks stating ‘No Dogs and Chinese
allowed’. The Westerns not only exploited the country but
also abused the indigenous people. You can also see mod-
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ern buildings and skyscrapers near-by the gothic structures
during the boating on the river.
jade Buddha Temple: The temple is one of the most important Buddhist temples in Shanghai which are few in number.
It was founded in 1882 with two jade Buddha status imported to Shanghai to Burma by sea. It is said that there were five
statuses however three of them were destroyed during the
revolution. Since one of the priests covered the two statuses
with the picture of Mao, they have survived until today. One
of the statuses is 1.95 meters and 3 tonnes. The other one
is a reclining status donated by Singapore which is greater
and made of marble and representing Buddha’s death. At
the garden of the temple where it is incensed the Buddhists
pray by incensing and raising their hands above their heads.
In the place where Buddha statues are kept some leans by
putting their hands on their head and some pray by leaning
on the floor like prostrating (sajdah).

sırasında gotik yapıların yanında çok sayıda modern binalar
ve gökdelenler görebilirsiniz.
jade (Yeşim) Buda Tapınağı; Bu tapınak Şanghay’da az sayıdaki Budist tapınakları arasında en önemlilerindendir. 1882
yılında kurulmuş ve tapınağın içindeki yeşim Buda heykelleri
Şanghay’a Burma’dan deniz yoluyla getirilmiş. Beş tane olduğu söylenen bu heykellerden üçü devrim sırasında parçalanmış. Rahiplerden biri heykellerden ikisinin üstüne Mao’nun
resmini koyunca bu iki heykel parçalanmaktan kurtularak günümüze kadar gelmiş. Heykellerden birinin boyu 1.95 metre
ve 3 ton ağırlığındadır. Singapur tarafından bağışlanan üçüncü heykel ise mermerden yapılmış çok daha büyük, Buda’nın
ölüm halini temsil eden uzanmış bir heykel. Tapınağın bahçesinde tütsülerin yakıldığı bölümde Budistler tütsülerini yakarak ellerini başlarının üstüne kaldırıp dua ediyorlar. Buda’nın
heykellerinin olduğu bölüme girince gene ellerini başlarının
üstüne koyup kimisi sadece eğiliyor, kimisi de secdeye benzer şekilde yere uzanarak dua ediyor.
Yu-Yuan Bahçesi: Ming Hanedanlık döneminde Pan Yaduan’ın babasının mutlu yaşaması için 28 yılda yaptırdığı ama
babasının bitimini göremediği bahçe 400 yıllık geçmişe sahip.
Bahçenin sahibi olan Peng Yeduan ailesi, ekonomik sıkıntı
yaşamaları nedeniyle bahçeyi belediyeye satmış. Yu-Yuhan
Bahçeleri, Çinlilerin feng-shui inanışı yani doğada bulunan
enerjinin insan yapımı nesnelerle nasıl birleştirilmesi ve bu
enerjinin günlük hayatımızı olumlu bir biçimde etkilemesi
için nasıl bahçe düzenlemesi yapılması gerektiğinin örneklerinden biridir. Yu-Yuhan Bahçesi’nde, gür ağaçlar ve yapay
tepelerin arasında düzenli aralıklarla yerleştirilmiş 20’den
fazla tarihi yapı vardır. Bahçenin en dikkat çeken yeri, birkaç

Yuyuan (Yu) Garden: The garden is 400 years old conceived
by Pan Yaduan as a comfort for his father during Ming Dynasty. The construction took 28 years and the father did not
have the chance to see the completion of the garden. Peng
Yeduan family, the owner of the garden sold the garden to
the municipality due to the financial difficulties. Yuyuan Garden is a beautiful example of Chinese feng-shui which guides
the garden arranging in order for combining the energy in
the nature and the human-made objects for being affected
in a positive way by the energy. There are historical buildings
more than 20 located between the trees and artificial hills
at regular intervals. The most notable part of the garden is
the artificial hill made of yellow stone with the height of 14
meters and few tonnes. Yuyuan Garden is beaten track for
the travelers thanks to its structures and gardens reflecting
Chinese architecture, ponds and souvenir shops.
Chenghuang Temple: There are holy spirits protecting the
cities and villages according to Taoism. It is a temple where
the people pray for the spirit of holy people deemed as the
protectors of the city of Shanghai. It was built in 15th century. It is a beaten center for the tourists with the long and
narrow streets, the reminiscent of China, the most famous
Chinese restaurants and the shops.
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bin tonluk ve 14 metre yüksekliğindeki sarı taştan yapılmış
yapay tepedir. Yu-Yuhan Bahçeleri, Çin mimarisini yansıtan
yapıları, bahçeleri, göletleri etrafındaki turistik eşya satan
dükkânlarıyla gezginlerin uğrak yeri olmuştur.
Chenghuang Tapınağı: Taoizm inancına göre şehirleri, köyleri koruyan kutsal ruhlar vardır. Shanghai şehrini koruduğuna inanılan kutsal kişilerin ruhlarına ibadet edilen bir tapınaktır. 15. yüzyılda yapılmıştır. Çevresindeki eski Çin’i anımsatan
uzun dar sokaklar, en ünlü Çin restaurantları ve mağazalarla
çok işlek turistik merkez haline gelmiştir.

GEZİMİZDEKİ İKİnCİ DuRAğIMIZ Xİ’An.
Xi’an, dünyanın en eski dört başkentinden biri. Bu şehrinde
görülecek en önemli yer 20. yüzyılın en büyük keşfi olarak nitelendirilen ve “Yeraltı Heykel Ordusu” diye bilinen “Terracotta Savaşçıları ve Atları” müzesidir. Burası Çin devletine adını
vermiş ve günümüzden 2200 yıl önce yaşamış olan “Qin Shi
Huang” isimli, Çin’in ilk imparatorunun ruhunu kötülüklerden
koruması için 6 bin Terracotta savaşçısının ve atlarının bire bir
boyutlardaki figürlerinin bulunduğu müze. Müzenin girişindeki salonda yaşlı bir adam masada oturuyordu. İnsanların çok
cüzi bir para karşılığında resim çektirdiğini görünce merak ettik. Yeraltı ordusunun bulunduğu arazide tarım yapıyormuş.
Toprağı kazarken parçalardan birine rastlayınca devlet yetkililerine haber vermiş. Arkeologlar heykelleri çıkarınca devlet yaşlı adama sadece bu salonda oturup turistlerle resim
çektirmesi için izin vermiş.
Xian’da gezilecek bir başka etkileyici yer ise Çin mimarisi tarzında camisi ve minaresi ile ilgi çeken, 742 yılında inşa edilmiş
“Xian Ulu Camisi” ile “Müslüman Mahallesi”dir. Camiye iç içe
geçen avlulardan geçerek giriliyor. Caminin dış görünümü tipik Çin mimarisi tarzında. Caminin içine Müslüman olmayanları almıyorlar. Kapıdaki görevli Kelime-i Şahadet getirdikten
sonra içeriye girmemize izin verdi. Caminin iç duvarlarındaki
ahşap kaplamanın üstünde Arapça harflerle Kur’an’ın bütün
ayetleri yazılıydı.

GEZİMİZİn ÜÇÜnCÜ DuRAğI İSE Çİn’İn
BAŞKEnTİ olAn BEİjİnG (PEKİn).
Bu şehrin tarihi 3 bin yıl öncesine uzanır. Çok uzun bir tarihi
geçmişe sahip olan Beijing’de çok sayıda tarihi eser ve müze
bulunur. Kelime olarak ‘kuzeyin başkenti’ anlamına gelen Be-

THE SEConD SToP IS XI’An.
Xi’an is one of the most ancient four capitals. The most important place in the city to see is “Terracotta Warriors and
Horses’’ museum known as “Terracotta Army” which is regarded as the biggest discovery of 20th century. It is a museum where the sculptures of 6000 Terracotta Warriors and
Horses are kept with purpose is of protecting “Qin Shi Huang”
the first emperor of China, who lived 2200 years ago, in his
afterlife. The figures are the same size with 6000 Terracotta Warriors and Horses. An old man was sitting at the table
at the entrance of the museum. We were concerned as we
saw that people took photos for a small fee. He carried out
agricultural practices on the land where the Terracotta army
was. He immediately informed the authority as he encountered with a piece while he was digging. After the archaeologist revealed the sculptures, the government allowed him
to sit in the hall and take photos with tourists.

Another attractive place to see in Xian is the Muslim Quarter with the Great Mosque of Xian built in 742, attracting
the tourists with its Chinese architecture style and minaret. It is reached to the mosque by passing the intertwined
yards. The appearance of the mosque reflects typical Chinese architecture. Non-Muslims are not allowed to enter the
Mosque. The officer at the gate let us go into the mosque
after we recited the Kalima Shahadah. The all verses of the
Quran are written in Arabic letters on the wooden-covered
inner walls of the Mosque.

THE THIRD SToP IS BEIjInG, THE CAPITAl
oF CHInA.
The history of the city dates back to 3000 years ago. There
are many historical artifacts and museums in Beijing having quite long historical background. Beijing, which means
‘Northern Capital’, is one of four cities which are the capitals
of the Ancient Chinese Civilization. There is a common idiom
in China: ‘One who has not climbed the Great Wall of China is
not considered as hero’.
Great wall of China: It is 5.000 km series of fortifications whose construction was initiated by Si-Huangti, the
Emperor of China and took 200 years between 221-210 BC.
There are towers at 100 meter intervals through the wall.
The border guards in the ancient time conveyed the mes-
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ijing (Pekin), Antik Çin medeniyetine başkentlik yapmış 4 büyük şehirden biridir. Çin’de yaygın olan şöyle bir deyim vardır:
‘’Çin Seddi’ne çıkmayan kahraman sayılamaz.’’
Çin Seddi: M.Ö. 221-210 yılları arasında, Çin İmparatoru
Si-Huangti tarafından yapımına başlanan ve yapımı 200 yıl
süren, 5 bin km uzunluğundaki settir. Set boyunca birkaç yüzer metre arayla kuleler bulunuyor. Eskiden savaş zamanında
sınır muhafızları savaş haberlerini gündüzleri dumanla, geceleri ise alevle iletirlermiş. Çinliler Türk ve Moğolların istilasından korktukları için bu seddi yapmışlar. Aydan bile görünen,
dünyanın yedi harikasından biri olan bu muhteşem yapıyı
gezmek için oldukça iyi bir kondisyona ihtiyacınız olduğunu
söyleyebilirim.
Yasak Şehir: İmparatorun kışlık sarayı Pekin şehrinin merkezinde Tiananmen Meydanı’nın hemen arkasında yer alan
Yasak Şehir, yüksek duvarlar ve geniş bir hendekle çevrilidir.
Yasak Şehrin kapısının girişinde iki büyük aslan heykeli vardır. Erkek aslan imparatoru, ayağının altındaki top ise dünyayı
simgeliyor. Dişi aslan heykelinin ayağının altındaki bebek ise
üretkenliği temsil ediyor. 1406 ve 1420 yılları arasında inşa
edilen Yasak Şehir, Ming ve Qing Hanedanları tarafından
imparatorluk sarayı olarak kullanılmış. Yabancıların 1600’lü
yıllardan sonra ancak özel izinle girebildikleri bir yer olduğu
için bu kente Yasak Şehir denmiş. O dönemlerde imparatorun
izni olmadan hiç kimse onun yüzüne bakamazmış. Çin efsanelerinde, yedi farklı hayvanın özelliklerini kendinde toplamış
olan ejderha, gücün, kuvvetin, şansın ve mutluluğun simgesi.
İmparatorun, ejderhanın oğlu olduğuna inandıkları için, İmparatorun gücünü de simgeliyor. Sarı renk imparatorluk ailesinin sembolü olduğu için Yasak Şehir ’deki süslemelerde ve

çatı kiremitlerinde yoğun olarak sarı renk kullanılmış. Toplam
24 imparatora ev sahipliği yapan saray, 1912 yılında son Çin
İmparatoru Puyi’nin devrim sonucu düşmesiyle imparatorluk
dönemi kapanmıştır. Şimdi bu Saray müze olarak turistlere
açıktır.
Fayuan Tapınağı: Şehrin en eski Budist tapınağıdır. Bundan
1300 yıl önce Tang Hanedanı döneminde İmparatorun emri
üzerine kurulan tapınak, saray mimarisine göre inşa edilmiş.
Tapınağın en önemli özelliği, sırrı bir türlü çözülemeyen 50 cm
boyutunda, elinden sürekli su damlayan, Bin Elli ve Bin Gözlü
Guanyin Buda heykelidir.
Yazlık Saray: 1750 yılında kurulan Yazlık Saray, 300 hektarlık
bir alanı kapsar. Saray binası ve tapınakların yanı sıra Çin’deki

sages through smoke signal in the morning and through
flames at night during the war. Chinese built the wall since
they were afraid of the invasions and raids of Turks and Mongols. I personally can say that you need good condition to
tour the marvelous structure which is one of the seven wonders of the world and seen from the moon.

Forbidden City: The Forbidden City, the imperial palace located just behind the Tiananmen Square at the center of
Beijing is surrounded by high walls and a wide ditch. There
are two statues of guardian lions at the gate of the Forbidden City. The male lion represents the emperor and the ball
under his paw represents the world. The baby under the
paw of the female lion represents productivity. The Forbidden City founded between 1406 and 1420 was used as the
imperial palace by Ming and Qing dynasties. The reason why
it is named the Forbidden Palace is the strangers are only
allowed on a special permission after 1600s. During those
days no one could see the face of the emperor without his
consent and permission. The dragon, having the characteristic of seven different animals in Chinese legends is the
symbol of strength, power, luck and happiness. It also represents the power of the emperor since it is believed that
the emperor is the son of the dragon. Since the color yellow
is the imperial symbol, the ornaments in the Forbidden City
and the roof tiles are mostly yellow. Hosting 24 emperors in
total, the palace was closed in 1912 when Puyi, the last emperor of China fell as a result of revolution. Today, the palace
is available for the tourists as the museum.
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Fayuan Temple: It was the first and most ancient Buddhist temple in the city. The temple established upon the
command of the Emperor during Tang Dynasty 1300 ago,
was built in compliance with imperial architecture. The most
important part of the temple is the mysterious statue of
Guanyin Buddha with 1000 Hands and 1000 Eyes. The statue is 50 cm and the water drips from its hand mysteriously.
Summer Palace: The Summer Palace founded in 1750 is on
300-hectare area. It is a good example of imperial gardening in China besides the imperial building and temples. It was
designed in a way that represents all the beautiful views of
Chinese land are the property of the emperor of the period.

imparatorluk bahçeciliğinin en güzel örneğidir. Çin topraklarının tüm güzel manzaralarının, dönemin imparatoruna ait olduğu düşüncesini yansıtacak şekilde dizayn edilmiştir.
Gök Tapınağı: Çince adı “Tiantan” olan Gök Tapınağı; İmparatorların, ürünün bol ve ülkenin huzurlu olması için törenlerle
gök, toprak, güneş, ay, dağ, nehir tanrılarına dua ettikleri tapınaktır. Bunların içinde en önemlisi göğe ibadet törenidir. Gök
Tapınağı’nın en güneyindeki dörtgen şekilli çevre duvarları
yerin, en kuzeyindeki yarım çember şeklindeki çevre duvarları ise göğün sembolleridir. Bu tasarım, Çin’in eski çağlarında
“gök yuvarlak, yer karedir” düşüncesinden kaynaklanmıştır.

Çİn’DE YAŞAM
Pekin’in egzotik yiyeceklerle meşhur mekânları “Donghuamen Gece Pazarı” ve “Wangfujing Sokak Pazarı”. İkisi de turistlerin büyük ilgisini çeken bu pazarlarda denizatı, deniz
yıldızı, akrep, yılan, kertenkele ve kurutulmuş arı, böcek gibi
garip yiyecekler satılmaktadır. Arkadaşlardan birinin oğlu akrep kızartmasını denedi ama çok sert olduğundan yiyemedi.
Biz gezimiz boyunca öğle ve akşam yemeklerinde ortası dönen masalarda Çin mutfağı yemeklerini yedik. Masanın ortasına yiyecekleri koyuyorlar, siz orta kısmı çevirerek istediğinizi
tabağınıza alıyorsunuz. Çinliler yemeklerini KuaiZi adı verilen
özel yemek çubuklarıyla yiyorlar. Bu çubuklar ile yemek yemek bizim gibi çatal bıçak kullanmaya alışmış kimseler için ilk
başta oldukça zor ama bir kez alıştıktan sonra kolay geliyor.
Eğer bu çubuklarla yiyemezseniz size kaşık ve çatal getiriyorlar. Son gün meşhur Pekin ördeği yedik ama ben pek beğenmedim.
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de nüfus kontrolünü
sağlamak amacıyla 1970’lerin sonundan bu yana tek çocuk
politikası getirilmiş. Bu politikaya göre büyük şehirlerde yaşayan ailelerin sadece bir çocuğa sahip olma hakkı var. Ailelerin
tek çocuk tercihlerini erkeklerden yana yapmamaları için doğum öncesi ultrasonla cinsiyet tespiti yasak. Birden fazla çocuk yapan ailelere 5 bin dolar civarında para cezası kesiliyor
ve eğer devlette çalışıyorlarsa memuriyetten atılıyorlarmış.
Azınlıkların iki çocuk sahibi olma izni var. Müslümanlar azınlık
sayıldıkları için onların da iki çocuk yapma hakları bulunuyor.
Ayrıca köylerde yaşayanların ilk çocukları kız olursa, şehirde
yaşayan karı-koca eğer kendileri ailenin tek çocukları ise yani
ikisinin de hiç kardeşi yoksa iki çocuk yapmalarına izin veriliyor.

Temple of Heaven: The Temple of Heaven, “Tiantan” in Chinese Language is the temple where the emperors pray for
the gods of heaven, earth, sun, moon, mountain and river in
order for abundance for the harvest and peace for the country. The most important one among these is the worship to
heaven. The tetragonal walls at the southernmost part of
the Temple Heaven are the symbols of the ground and the
circle walls at the northernmost part of the Temple Heaven
are the symbols of the heaven. The design originates from
the belief that ‘heaven is round, ground is square’.

lIFE In CHInA
“Donghuamen Night Market” and “Wangfujing Street Market” are the places famous for exotic Chinese food in Beijing. One can find many unusual foods including seahorse,
starfish, scorpion, snake, lizards and dried bee and insects
in these markets which attract the attention of the tourists.
The son of one of the friends tried fried scorpion however he
could not eat since it was too tough. During the tour we ate
foods of Chinese cuisine. They put the foods at the center
of the table and you rolled the central part and had whatever you like on your plate. Chinese people eat with KuaiZi,
special name of a pair of thin sticks. It is really difficult to
eat with these sticks especially for the ones like us who are
accustomed to fork and knife; however as you get used to
use KuaiZi it is getting easier. The very last day we tasted the
famous dish, Peking Duck, but I did not like it much.
In order to control the population in China, the most crowded
country across the world, one-child policy has been applied
since the end of 1970s. According to the policy the families
in the metropolis have right to have only one child. Sex determination via ultrasound is forbidden to prevent that the
families use their only chance on behalf of male. The families having children more than one are fined with 5 thousand dollars; and if they are public officials they are fired.
The minorities have right to have two children. The Muslims
also have right to have two children since they are regarded
as the minority. Moreover the ones living in the village and
the couples who do not have any sibling are allowed to have
two children.
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Röportaj/Interviewer: Atahan Hoşcan

ES ESKİŞEHİRSPoR ES
ESKİşEHİRSPOR
Üç büyüklerin hüküm sürdüğü Süper Lig’de 12 yıllık aradan sonra 2008 yılından beri mücadele eden bir takım var. “Türkiye’nin Venedik’i” diye de adlandırılan modern Anadolu
kenti Eskişehir’in bu yıl 50. yılını kutlayacak olan futbol takımı Eskişehirspor. Eskişehirspor
Başkanı Mesut Hoşcan ile 50. yıl etkinliklerini ve takımın hedeflerini konuştuk.
There is a football team which has been competing since 2008 after 12 year interval in
the Super League dominated by the first three biggest teams. It is Eskişehirspor, the football team celebrating the 50th anniversary in Eskişehir, the modern Anatolian city named
as ‘Venice of Turkey’. We interviewed with Mesut Hoşcan, the chairman of Eskişehirspor
about the events about the 50th anniversary and the targets of the team.
Atahan Hoşcan: Yaklaşık 12 yıllık bir aradan sonra
Eskişehirspor 2008 yılında tekrar Süper lig’e yükseldi. 2008-2012 yılları arasında kulübün 2. Başkanlığını
yaptınız, kulüp büyük başarılar elde etti. 2012’de
kulübün başına siz geçtiniz. nasıl bir Eskişehirspor hedefliyorsunuz?

Atahan Hoşcan: Eskişehirspor has promoted to Super league in 2008 after a period of twelve years. You
were the second chairman of the club between the
years 2008-2012, and the club achieved great success
during the time. In 2012 you took up the presidency of
the club. what kind of Eskişehirspor do you aim for?

Mesut Hoşcan: Ben 2008 yılından önce, takım Süper Lig’e
yükselirken de takımın yönetim kadrosundaydım. Süper Lig’e
çıktıktan sonrada 2. Başkanlık göreviyle Eskişehirspor’u arzu
ettiğimiz hedeflere doğru götürme çabasında olduk. Tabii ki
futbol büyük bir endüstri ve bu endüstriyi iyi yönetebilmek
çok önemlidir. Anadolu kulüplerinin, İstanbul kulüplerine göre
daha az bir bütçesi olduğu için rekabetçi olmak çok zor oluyor.
Eskişehirspor’un daha iyi, şeffaf, hesap verebilir ve camianın
beklediği hedeflere doğru giden bir takım olabilmesi için ciddi
çalışmalarımız var. Bütün bunlar kurumsal bir yapıdan geçer.
Başkan olduğumdan beri yönetici arkadaşlarımla beraber
kurumsal yapıyı oturtturmaya çalışıyoruz. Büyük şirketlerde
satın almadan, görev taksimine kadar başarıya giden yolda
planlı çalışmalar nasıl olursa biz de aynısını Eskişehirspor’da
yaparak, Eskişehirspor’u kurumsal yapıda daha iyi noktalara
getirmek ve hedeflerine koşan bir takım modeliyle yönetmek
istiyoruz. Bu da ciddi bir mali disiplin gerektirir, bunları tek tek
planladık ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Mesut Hoşcan: I was in the administrative cadre before
2008 when the team rose up to Super League. And after the
team has promoted to Super League we always tried to direct Eskişehirspor towards the goals we set before us as the
second chairman of the club. Of course, football is a giant
industry and it is very important to manage this induustry
well. It is difficult for Anatolian clubs to compete with İstanbul clubs for they have smaller budgets. We are working seriously in order to render Eskişehirspor a better, transparent,
accountable team that goes towards the goals the Eskişehirspor community expects. The key to all these purposes is
to become an institutional structure. Since the day I became
the president of the club, we are trying to establish this institutional structure with my friends in the administration.We
are trying to establish a well-planned division of labour just
as in big companies. We want to manage Eskişehirspor within an institutional structure and create a team model that is
running towards its goals. And this require a serious financial
discipline. We have planned all of them one by one and are
moving on our way.

Atahan Hoşcan: Takımın bu sezon Süper lig’de ve Türkiye Kupası’nda yaptığı maçları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mesut Hoşcan: Takımımız geçen sene Türkiye Kupası’nda
final oynamış ve Süper Lig’i de ortalarda bitirmişti. Bir hedefimiz vardı, Avrupa Kupaları’na gidebilecek yapıda bir takımdık. Türkiye Kupası’nda kupayı almamız veya final oynamamız bizim için önemliydi, geçen sene bunu başardık. Bu sene
maalesef Süper Lig’e iyi başlangıç yapamadık, 9. haftada lig
sıralamasında çok iyi bir noktada değiliz. Bu kötü başlangıç
nedeniyle oyuncu kadroma ve teknik ekibime olan güvensizlik söz konusu değil. Onlara çok güveniyorum, her oyuncumuzun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ligde şu anda iyi
bir yerde olmamamıza rağmen ligi iyi bir yerde bitirmek için
çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

Atahan Hoşcan: How do you consider the matches the
team played in Super league and Turkey Cup this season?
Mesut Hoşcan: Our team played the final match in Turkey
Cup last year and completed the Super League in middle
ranks. We had had a goal; we were a team that have a structure powerful enough to play at European Cups. Having the
cup and playing final match was also very important for us
and we achieved this last year. But unfortunately, this year
we couldn’t make a good beginning to Super League. We are
not at a good ranking at the ninth week of the league. But
this unfortunate beginning did not affect my belief and con-
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Atahan Hoşcan: Yabancı oyuncu kontenjanı hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Mesut Hoşcan: Avrupa’da iyi noktalara gelmek ve Milli
Takım’ın başarılı olabilmesi için özellikle, Türk oyuncularımıza destek verilmesi lazım ama Türkiye’de maalesef altyapı
yetersizliklerinden dolayı yıldız oyuncuların yetişme sayısı
istenilen boyutta değil. Yıldız oyuncuların yetişeceği tesislerin biraz daha fazla olduğu ve Avrupa standartlarına ulaştığı zaman Türkiye’den de çok daha fazla yıldız oyuncuların
çıkacağına inanıyorum. Ancak bu zamanla olacaktır. Süper
Lig’de yabancı oyuncu sayısında şu anda 5+3 dediğimiz bir
sistem var; 5’i sahada, 3’ü kulübede otuyor, bir tanesini sahadan çıkarırsan bir tanesini sahaya sürebiliyorsun. Daha önceki
sistem 6+2’ydi; 6’sı sahada oluyor, 2’si kulübede oturuyordu.
Bununla ilgili çok farklı bakış açıları var ama ben 5 yabancı
oyuncunun normal olduğunu düşünüyorum. “Rekabetçi ortamda bunların kıstas olarak alınmaması lazım.” görüşünde
olanlar da var. Türk futbolcuların gelişimine katkı sağlayabilmek için yabancı oyuncu sayısının şu anda yeterli olduğunu
düşünüyorum ama ileriye dönük çok daha farklı kıstaslar konulabilinir. Örneğin yabancı sayısını arttırsın ama gelen oyuncunun belirli bir seviyeye ulaşmış, Milli Takım düzeyine çıkmış,
Türk futboluna değer katabileceği bir noktaya gelmiş olması
bekleniyor.
Atahan Hoşcan: 2015’deEskişehirspor’un kuruluşunun
50. yılı kutlanacak. Eskişehirspor’un 50. yıl kutlama etkinlikleri ve bu konuda yapılan hazırlıklar hakkında bilgi
verebilir misiniz?

fidence in my players and technical team. I have great confidence in them and think that each of our players are very
precious in themselves. Although we are in a good ranking
in Turkey League, we are strictly striving to compelete the
League at a good ranking.
Atahan Hoşcan: what do you think about the foreign
player quota?
Mesut Hoşcan: In order for us to climb the ladder in Europe
and for our National Team to succeed, Turkish players should
be supported but owing to substructural inadequacies we
cannot raise star players up to the mark. When more facilities raising star players are opened at European standards,
I believe Turkey will raise much more star players. But this is
something that will take time. In Super League, there is the
system of 5+3 regarding the number of foreign players; 5
of them are playing in the field, while 3 of them are sitting
at the cabin, and if you take one of them out of the play,
you can sen done to the field. The previous system was 6+2,
which means 6 of them play in the field, while 2 of them sit
at the cabin. There are different perspectives in this particular but I think five foreign players is a normal number. Some
argue that number of foreign players should not be taken as
criteria in such a competitive occasion. In order to contribute
to the improvement of Turkish players, I think the number of
foreign players is enough at the present but quite different
criteria may be laid down in the future. For example number
of foreign players can still be increased but National Team
players are expected to reach a certain level where they can
add value to Turkish football.
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Mesut Hoşcan: Biz 50. yılı
bir yıla yayarak her ay çok değişik aktivitelerle 50. yılı hissederek yaşamak istiyoruz.
Bununla ilgili yaptığımız çalışmaların başında sosyolojik
boyutta Eskişehirspor tarihinin
yeniden ele alınmasıyla ilgili bir
çalışma var. Anadolu Üniversitesi ile protokol imzalayarak,
Eskişehirspor’un
sosyolojik
boyutta tarihçesini yeniden
yazma konusunda bir çalışma
başlattık. Bunun yanında bir
de belgesel çekimi kararı aldık.
Eskişehirspor’un kuruluşundan
bugüne kadar olan süreci bir
belgeselde yaşatmak, taraftarın coşkusunu yansıtmak yönünde çalışmamız var. Ayrıca
ülke çapında bir çalışma başlattık; Eskişehirspor’un 50. yılı
için marş yarışması. Bu yarışma
için Cem Mansur gibi büyük orkestra şeflerinin, büyük akademisyenlerin ve yerel sanatçıların olduğu bir jüri oluşturduk. Bununla beraber Eskişehirspor
birçok sosyal projeye katılacak. 50. yılı hep beraber yaşayarak göreceğiz.
Atahan Hoşcan: EsEs web Tv ile ilgili bize neler söylemek istersiniz?
Mesut Hoşcan: Birkaç takımın karasal yayın yapan, uydu
frekansıyla çalışan TV kanalları var. Biz de düşündük ve gelişen teknoloji ve iletişim sektörüyle artık gençler bilgisayar
başında daha çok zaman geçirmekte. Bu nedenle bir Web TV
kurduk ve bütün çalışmalarımızı, antrenmanlarımızı, etkinliklerimizi oradan paylaşıyoruz. Bunu canlı yayın yapacak kapasiteye getirmek için de çalışmalarımız sürüyor.
Atahan Hoşcan: Eskişehirspor’un yeni stadı EsEs Arena
hakkında bilgi verebilir misiniz? Maliyeti nedir, kaç kişi
kapasiteli olacak, yeri nerededir?
Mesut Hoşcan: Yeni yılda Eskişehirspor yeni bir stada kavuşacak. Bu stadın inşaatı devam ederken proje üzerinde bazı
değişiklikler yapıyoruz. Fuaye alanlarının daha kullanılabilir
olması, 7/24 yaşayan bir stad olmasıyla ilgili, yani orayı bir
yaşam merkezi haline getirmeyi hedefleyen bazı çalışmalarımız var. Burayı insanların alışverişini yapabileceği, yemeğini
yiyebileceği, kahvesini içebileceği, filmini izleyebileceği bir yer
haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Atahan Hoşcan: Eskişehirspor’un sizin için ne ifade ettiğini bize 3 kelime ile anlatır mısınız?
Mesut Hoşcan: Bu konuda söyleyebileceğim çok fazla kelime var ama bunu 3 kelimeyle anlatacak olursam ilk olarak
aşk derim, ikinci olarak hedef ve son olarak da ilke derim.
Bunlar benim için en önemli noktalardır.

Atahan Hoşcan: By 2015, you
will be celebrating the 50th anniversary of Eskişehirspor’a foundation. Can you inform us about
the 50th anniversary celebration
events and your preparations in
general?
Mesut Hoşcan: We want to celebrate the 50th anniversary by expanding it throughout the year and
organizin various events for each
month. One of our leading works
is a study about the sociological
review of the history of Eskişehirspor. We signed a protocol with
Anadolu University and started
a work about rewriting Eskişehirspor’s history in a sociological perspective. Furthermore, we decided
to shoot a documentary on Eskişehirspor, which will be a recollection
of the process from the foundation
of Eskişehirspor to its present and
by which we can reflect the enthusiasm of Eskişehirspor fans. Apart
from these, we are organizing an
anthem competition for the 50th anniversary. For the competition we formed a jury consisting of great maestros as Cem
Mansur, important academicians and local artists. Moreover,
you will see Eskişehirspor as part of many social projects. We
will see the 50th year of Eskişehirspor alltogether by living it.
Atahan Hoşcan: what would you like to tell us about
EsEs web Tv?
Mesut Hoşcan: Some football teams have TV channels
of their own, which have terrestrial broadcast operating via
satellite frequency. We thought about it for young people
nowadays spend most of their time before the computer
thank to the developing technology and communication
sector. For this reason, we founded a Web TV to share all our
trainings, works and activities with our followers. And we are
still working in order to transform it into a live broadcasting
TV channel.
Atahan Hoşcan: Can you inform us about EsEs Arena,
the new stadium of Eskişehirspor? what is its cost, its
capacity and where is it?
Mesut Hoşcan: In the new year Eskişehirspor will have a
stadium of its own. We make some changes in the project
while the construction process is going on. Our purpose is to
render the foyer areas more useful, tor ender the stadium a
7/24 live life center. We want tor ender here a place where
people can make their shopping, eat their meal, drink their
coffee and watch movies.
Atahan Hoşcan: Can you tell us in three words what
Eskişehirspor means for you?
Mesut Hoşcan: I can tell it with many words but if I am
to tell it in 3 words, the first one is love, the second is the
goal and the third is principle. These are the most important
points for me.

