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Dear Readers,

Avaz Magazine, which has been brought to life by 
the students and the teachers of Marmara Private 
Anatolian Vocational High School with great effort 
and devotion, continues its publishing adventure 
with your great interest for which we set off with 
great enthusiasm and an amateur spirit.

I’d like to share with you the pleasure of seeing 
how a school magazine has become more and 
more enjoyable to read when we are preparing to 
leave behind ten years of this adventure in which 
our students produced while they learned and 
learned while they produced. I feel the happiness 
of stepping into a new decade with the belief that 
you share the same feelings and thoughts with me.

Avaz is again very colorful in the issue we have 
been eagerly waiting for. In this issue, our students 
mention current and interesting topics with the 
support of their teachers. They had the chance 
to interview invaluable people. They present you 
these enjoyable interviews, recent art and cultural 
activities, events that took place in the school as 
well as other events that gently draw our attention.

I wish you a good time reading it.

Merhaba sevgili okurlar,

Büyük bir heves ve heyecanla, amatör bir ruhla 
çıktığımız yayıncılık serüvenimizde Özel Marmara 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve 
öğretmenlerinin büyük emek ve özveri ile hayat 

verdiği Avaz dergisi sizlerin yoğun ilgisi ile 
yayıncılık macerasına devam ediyor.

 Öğrencilerimizin öğrenirken ürettiği, üretirken 
öğrendiği bu maceranın on yılını geride 

bıraktığımız bu dönemde bir okul dergisinin 
nasıl giderek daha keyifle okunur hale geldiğini 
görmekten duyduğum hazzı sizlerle paylaşmak 

istedim. Sizlerin de benimle aynı duygu ve 
düşünceleri paylaştığınız inancıyla yeni bir on yıla 

adım atmanın mutluluğunu yaşıyorum.

 Merakla beklediğimiz 24. sayıda Avaz yine çok 
renkli. Bu sayıda öğrencilerimiz öğretmenlerinin 

desteğiyle güncel ve ilginç konulara değinmişler; 
çok değerli şahsiyetlerle sohbet etme şansı 

yakalamış ve bu keyifli sohbetleri; güncel 
kültür sanat olaylarını, okul içinde gerçekleşen 

etkinlikleri, göze zarifçe dokunan olayları sizlere 
lezzetle okunur halde sunmuşlar.

 Keyifle okumanız, okurken tat almanız dileğiyle.

ELİF ŞİMŞEK

Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Marmara Education Institutions General Manager
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Turkey University 
Satisfaction Survey 

(TÜMA 2020), 
performed by University 

Research Laboratory 
(ÜniAR), results were 
announced. Maltepe 

University ranked 20th 
among all universities 

and 11th among 
foundation universities 
in the “General 

Satisfaction 
Ranking”.

Üniversite 
Araştırmaları 
Laboratuvarı 

(ÜniAR) tarafından 
gerçekleştirilen Türkiye 
Üniversite Memnuniyet 

Araştırması TÜMA 2020 
sonuçları açıklandı. 

Maltepe Üniversitesi, 
“Genel Memnuniyet 
Sıralaması”nda tüm 

üniversiteler arasında 
20’inci, vakıf üniversiteleri 
arasında da 11’inci sırada 

yer aldı.

T ürkiye’deki 192 üniversitede eğitim 
gören 39 bin 386 öğrencinin oyla-
rıyla katıldığı araştırmada Maltepe 

Üniversitesi tüm eğitim kurumları arasında 
aldığı yüksek notlarla öne çıktı. Maltepe 
Üniversitesi, genel memnuniyet, kurumun 
yönetimi, öğrenme imkânı, kaynaklarının 
zenginliği, kişisel gelişim, kariyer deste-
ği, kampüs gibi başlıklarda Türkiye’nin 
en önde gelen üniversiteleri arasında yer 
aldı. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Şahin Karasar da yönetimdeki üstün per-
formansı nedeniyle aldığı oylarla “bronz” 
ödüle layık görüldü.

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTELERİNE 
PUAN VERDİ

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tara-
fından yapılan Türkiye Üniversite Memnu-
niyet Araştırması TÜMA 2020 sonuçlarıyla 
üniversitelerin karneleri ortaya çıktı. Ülke-
mizdeki 125’i devlet ve 67’si vakıf olmak 
üzere 192 üniversitede eğitim gören 39 
bin 386 öğrenciye ulaşan ÜniAr, Mart ve 
Nisan ayları boyunca veri topladı. Üniver-
sitelerin büyüklüğüne göre değişen oran-
larda öğrenci katılımının sağlandığı TÜMA 
2020 ile bu kez öğrenciler üniversitelerine 
not verdi. Lisans düzeyindeki üniversite 
öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak 
“Türk Yükseköğretim Sistemi”nin gelişi-

39.386 students studying in 192 universities 
in research involving their votes Maltepe 
University received high marks stood out 
among all the educational institutions in 
Turkey. Maltepe University, took place 
among the leading universities in Turkey 
on topics such as overall satisfaction, 
institution’s management, learning 
opportunity, wealth of resources, personal 
development, career support, campus. 
Maltepe University Rector Prof. Dr. Şahin 
Karasar was awarded the “bronze” award 
with the votes he received for his superior 
performance in management.
STUDENTS RATED THEIR 
UNIVERSITIES
University Satisfaction Survey of Turkey 
conducted by University Research 
Laboratory with the results of TÜMA 
2020, the report cards of universities 
appeared. April and March data collected 
by ÜniAr, which reached 39 thousand 386 
students studying at 192 universities in 
Turkey, 125 of which are state and 67 of 
which are foundations. With TÜMA 2020, 
when student participation is achieved 
at varying rates depending on the size of 
the universities, this time students gave 
grades to their universities. The aim of the 
study is to contribute to the development 
of the Turkish Higher Education System 

Prof. Dr. Şahin Karasar 
Maltepe Üniversitesi Rektörü / Maltepe University Rector

Maltepe University is Among 
the Best 20 Universities

Maltepe Üniversitesi En İyi 
20 Üniversite Arasında
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mine katkı sağlamayı amaçlayan çalışmayla, üniversite 
öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlaya-
rak, öğrenci deneyimini zenginleştirme ve üniversiteleri 
öğrenci merkezli kurumlar haline getirme yolunda rehber 
olunması amaçlanıyor.

TÜRKİYE’DEKİ 26 ÜNİVERSİTE BEKLENTİLERİ ÜST 
DÜZEYDE KARŞILIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de 192 üniversite-
nin 11’i “A+”, 15’i ise “A” seviyesinde yer aldı. Bu veriye 
göre Türkiye’deki 26 üniversite “öğrencilerinin beklenti-
lerini “üst düzeyde” karşılayabiliyor. ÜniAR sonuçlarla il-
gili olarak yaptığı değerlendirmede: “Bu 26 üniversitenin 
öğrenciler ve veliler açısından gelecek kaygısının az ol-
duğu, yaşam ve eğitim kalitesinin beklentilerin üzerinde 
karşılandığı mutlu bir üniversite kültürü sunmada olduk-
ça öne çıktıkları anlaşılmaktadır.” yorumunda bulundu.

NOTU: “A+”

TÜMA 2020 sonuçlarına göre, 197 eğitim kurumu ara-
sında Maltepe Üniversitesi “Genel Memnuniyet Sırala-
ması”nda 20. sırada yer aldı. Maltepe Üniversitesi, 2019 
yılında yapılan araştırmada 21. sıradaydı, bu yıl bir ba-
samak üste yükselmiş oldu. Aynı kategoride tüm vakıf 
üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı. Maltepe 
Üniversitesi, vakıf üniversiteleri sıralamasında “Kurumun 
Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında 
9’ncu sırada, “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı” sıra-
lamasında 18’inci, “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculu-
ğu” sıralamasında 15’inci, “Akademik Destek ve İlgi” sı-
ralamasında 17’inci, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının 
Zenginliği” sıralamasında 12’inci, “Kişisel Gelişim ve Ka-
riyer Desteği Memnuniyeti” sıralamasında 15’inci sırada 
yer aldı. “A” düzeyinde puan aldığı kategorilerin sayısıyla 
dikkat çeken Maltepe Üniversitesi, tüm eğitim kurumları 
arasında ise “Kurumun Yönetimi ve İşleyişinden Memnu-
niyet” değerlendirmesinde 14. sıraya yerleşti. “Öğrenme 
İmkânı ve Kaynaklarının Zenginliği” kategorisinde 27’nci, 
“Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” kategorisinde ise 
30’ncu sırada yer alan Maltepe Üniversitesi “A” düze-
yinde puan aldığı diğer kategoriler olan “Yerleşke ve Ya-
şamın Doyuruculuğu”nda 34’ncü, “Akademik Destek ve 
İlgi” sıralamasında ise 33’ncü sırada bulunuyor. 

and to be a guide on the way to enrich the student 
experience and turn universities into student-centered 
institutions by understanding the experiences and 
satisfaction of university students by collecting feedback 
from undergraduate-level university students. 

26 UNIVERSITIES IN TURKEY MEET THE 
EXPECTATIONS AT A HIGH LEVEL

According to the results of the research, 11 of 192 
universities in Turkey were at “A+” and 15 were at “A” 
level. According to this data, 26 universities in Turkey can 
meet the expectations of their students “at a “high level”. 
In its assessment of the results, ÜniAR commented that 
these 26 universities are quite prominent in offering 
a happy university culture in which the future is less 
concerned and the quality of life and education is met 
above expectations from the point of view of students 
and parents.

GRADE: “A+”
According to TÜMA 2020 results, Maltepe University 
ranked 20th in the “General Satisfaction Ranking” among 
197 educational institutions. Maltepe University ranked 
21st in the research conducted in 2019, this year it has 
risen one step further. It ranked 11th among all foundation 
universities in the same category. Maltepe University 
ranks 9th in the “Satisfaction with the Management 
and Operation of the Institution” ranking, 18th in the 
“Satisfaction of the Educational Experience”, 15th in the 
“Campus and Satisfaction of Life” ranking, and 17th in the 
“Academic Support and Interest” ranking. Ranked 12th in 
the “Wealth of Learning Opportunities and Resources” 
and 15th in the “Personal Development and Career 
Support Satisfaction” list. Attracting attention with the 
number of categories in which it scored “A” level, Maltepe 
University ranked 14th among all educational institutions 
in the “Satisfaction with the Management and Operation 
of the Institution”. Maltepe University is ranked 27th in the 
“Wealth of Learning Opportunities and Resources” and 
30th in the “Personal Development and Career Support” 
category, and 34th in the “Campus and the Satisfaction 
of Life”, which are the other categories in which it scores 
at the “A” level. It ranks 33rd in the “Academic Support 
and Interest” list. 
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P andeminin başladığı 2020 yılının 
Mart ayında Marmara Eğitim Ku-
rumlarında başlatılan uzaktan eği-

tim, bazı seviyelerde yapılan yüz yüze 
eğitimin yanı sıra 2020-2021 eğitim yılında 
da başarıyla devam ettiriliyor. Okul öncesi 
4 yaş gruplarından 12. sınıflara kadar haf-
tanın her günü gerçekleştirilen derslerde 
müfredata devam edilirken alt sınıflarda 
ayrıca web 2.0 araçlarıyla oynayarak öğ-
renme, kodlama ve proje tabanlı içerikler 
de kullanılıyor. Marmara Eğitim Kurumları 
Liseler Baş Müdür Yardımcısı Nur Şahin: 
“Eğitim formatının bu dönemde değiş-
mesi gerekti ve kurum olarak önce teknik 
hazırlıklara başladık. Tüm sınıflarımızda 
eş zamanlı olarak ders işliyoruz. Eğitim 
uzmanlarımız, bu süreçte hangi sınıf/yaş 
grubunda ders sürelerinin ne kadar ol-
ması gerektiğinden, bir günde kaç ders 
işlenmesi gerektiğine, haftada hangi ders-
ten kaç saat verileceğinden, hangi dersle-
rin uzaktan eğitim kapsamına alınacağına 
kadar bir dizi kararlar aldık. Bizler ihtiyaç-
larımıza en işlevsel ve efektif şekilde yanıt 
verebilen platformu seçtikten sonra, her 
öğrencimize e-posta adresi tanımladık ve 
Microsoft Teams platformunu kullanmaya 
başladık.” diyerek uzaktan eğitim çalış-
maları hakkında bilgi verdi.
Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin para-
lel devam ettiği bu süreçte Marmara Eği-
tim Kurumları ortaokul ve lise gruplarında, 
periyodik olarak çevrim içi sınavlar da ya-
pılarak öğrencilerin öğrenme süreçleri ya-
kından takip ediliyor. Dijital sınıf defterleri, 
ders planlama, ödev takibi, öğrencilerle 
içerik ve kaynak paylaşımı, ders kaydı, 
düzenli zümre toplantıları oluşturma, veli 
görüşmeleri ve web seminerleri düzenle-
me gibi eğitim ihtiyaçlarına çözümler su-
nulan bu süreçte, öğretmenler dışarıya ka-
palı bir şekilde, kontrollü ve güvenli çevrim 
içi sınıflarda derslerine devam ederken, 
dersine kimin katılıp katılamadığını da 
kontrol edebiliyor.

The distance education, which was 
initiated in Marmara Education Institutions 
in March 2020, when the pandemic 
began, continues successfully in the 
2020-2021 academic year, as well as 
face-to-face education at some levels. 
While continuing the curriculum in the 
lessons held every day of the week from 
preschool age groups to 12th grades, 
lower grades also use learning, coding 
and project-based content by playing 
with web 2.0 tools. Nur Şahin, Deputy 
Head of High Schools of Marmara 
Educational Institutions gave information 
about the distance education studies: 
“The education format had to change 
during this period and as an institution, 
we started technical preparations first. 
We teach in all our grades simultaneously. 
In this process, our education experts 
made a series of decisions such as which 
class/age group should have the duration 
of lessons, how many lessons should 
be taught in a day, how many hours a 
week will be given, which lessons will be 
included in distance education. After we 
selected the platform that can respond 
to our needs in the most functional and 
effective way, we defined an e-mail 
address for each student and started to 
use the Microsoft Teams platform.”
In this process where face-to-face 
education and distance education 
continue in parallel, periodic online exams 
are held in Marmara Education Institutions 
secondary school and high school 
groups, and the learning processes of 
the students are closely monitored. In this 
process, where solutions are provided 
to educational needs such as digital 
classroom notebooks, lesson planning, 
homework tracking, content and resource 
sharing with students, lecture registration, 
organizing regular group meetings, 
parent meetings and webinars, teachers 
continue their lessons in controlled and 
safe online classes in a closed way. They 
can also check who can or cannot attend 
their classes.

Education Continues on Pandemy Days

Pandemi Günlerinde Eğitime Devam

Üretken ve yenilikçi nesiller yetiştirme hedefiyle 
eğitim veren Marmara Eğitim Kurumları, 
öğrencileriyle değişik seviyelerde yüz yüze  
eğitim ile birlikte Microsoft Teams işbirlikçi  
öğrenim platformu üzerinden çevrim içi derslere 
devam ediyor.

Marmara Education Institutions, which provides 
education with the aim of raising productive and 
innovative generations, continues to provide face 
to face education with its students at different 
levels and online lessons through the Microsoft 
Teams collaborative learning platform.

Marmara Eğitim 
Kurumları Liseler Baş 
Müdür Yardımcısı 
Nur Şahin, pandemi 
koşullarına uygun olarak 
akademik çalışma 
yaparken.

Nur Şahin, Deputy Head 
of High Schools of 
Marmara Educational 
Institutions, while 
doing academic work 
in accordance with the 
pandemic conditions.

Zerrin Dinga, 9. sınıf 
öğrencileriyle çevrim içi 
Bilgisayar Bilimi dersinde. 

Zerrin Dinga in an online 
Computer Science class 
with 9th grade students.

Haber
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Hamlet with Virtual Reality Technology

Sanal Gerçeklik 
Teknolojisiyle Hamlet

Okulda Yabancı Dil 
dersinde okunup 

yorumlanan “Hamlet”, 
lise çağındaki gençlerin 
gözüyle sanal ortamda 

yeniden canlandırıldı.

“Hamlet”, which was read 
and interpreted in the 

Foreign Language course 
at school, was reenacted 

in a virtual environment 
through the eyes of high 

school students.

Cospaces Edu, kodlamaya 
yeni başlayanların yanı 

sıra daha deneyimli 
kodlayıcılar için de 
alternatif sunuyor. 

Alanında yepyeni bir 
uygulama aracı olan, 
360 derece görsel ve 

oyunlar yaratılabilen “Cospaces” 
ile derslerin kazanımlarına uygun 

senaryolar hazırlanabiliyor.

Cospaces Edu offers an alternative 
for new coders as well as 

more experienced coders. With 
“Cospaces”, which is a brand new 

application tool in its field, 360 
degree visuals and games can be 

created, scenarios suitable for the 
outcomes of the lessons can be 

prepared.

G ünümüz eğitim sisteminde, öğren-
cilerimizi 21. yüzyıl becerilerine 
sahip bireyler olarak yetiştirmek 

en temel gerekliliktir. Bu ihtiyaçlardan yola 
çıkarak, teknolojinin eğitimde kullanılma-
sı konusunda iyi örneklerin sergilenmesi 
amacıyla Özel Marmara Fen Lisesi öğ-
rencileri, Yabancı Diller Bölüm Başkanı 
Neşe Sarışın ve Bilgisayar Bilimi dersi 
öğretmeni Zerrin Dinga ile birlikte Yaban-
cı Dil dersi kapsamında “Hamlet’in Sanal 
Gerçekliğe Uygulanması” konulu bir proje 
çalışması gerçekleştirdi. İngilizce dersi-
nin Cospaces Edu programı aracılığıyla 
sanal gerçeklikle buluştuğu bu projede 
lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler, 
ünlü İngiliz yazar William Shakespeare’in  
“Hamlet” adlı eserini yeniden yorumlarken 
kod yazma becerilerini de geliştirme im-
kanı buldular.

In today’s education system, training our 
students as individuals with 21st century 
skills is the most basic requirement. 
Based on these needs, in order to exhibit 
good examples of using technology in 
education, Private Marmara Science High 
School students carried out a project 
study on “Application of Hamlet to Virtual 
Reality” within the scope of the Foreign 
Language course with the Head of Foreign 
Languages Department Neşe Sarışın and 
their Computer Science teacher Zerrin 
Dinga. In this project, where English 
lessons meet with virtual reality through 
the Cospaces Edu program, students 
studying at high school level have the 
opportunity to reinterpret the famous 
British writer William Shakespeare’s 
work “Hamlet” while also improving their 
coding skills.
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Şadan Alptekin: Yıldız Hocam, mer-
haba. Siz kurulduğu günden bu yana 
Maltepe Üniversitesinde Yabancı Diller 
Yüksekokulu Müdürü olarak çalışıyor-
sunuz. Ancak üniversiteden önce si-
zin Türkiye’nin pek çok ilinde İngilizce 
öğretmeni olarak görev yaptığınızı bi-
liyorum. Söyleşimize öncelikle sizden 
neden öğretmenlik mesleğini tercih et-
tiğinizi dinleyerek başlamak isterim.

Yıldız Can: Benim öğretmen olmamda ta-
bii ki tesadüfler ve şartların etkisi oldu. An-
cak ailemde bana örnek olan bir öğretmen 
vardı; halam Resmiye Boysan. Kendisi 
1927 yılında Çapa Kız Öğretmen Okulunu 

Şadan Alptekin: Hello, Ms. Yıldız. You 
have been working as the Director 
of the School of Foreign Languages 
Maltepe University since the day it was 
founded. But before this university, I 
know you have done your duty as an 
English teacher in many provinces 
of Turkey. I would like to start our 
conversation by listening why you 
chose teaching as a profession.

Yıldız Can: Of course, coincidences 
and circumstances had an effect on my 
decision to become a teacher. But there 
was a teacher in my family who was my role 
model; my aunt Resmiye Boysan. After 

Ş adan Alptekin, Maltepe Üniver-
sitesi Yabancı Diller Yükseko-
kulu Müdürü Yıldız Can ile onun 
öğretmenliğe başlama serüveni 

üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Şadan Alptekin had an interview with 
Yıldız Can, the Director of the School 
of Foreign Languages at Maltepe 
University, on her journey to start 
teaching. 

Röportaj

Röportaj / Interview
Şadan Alptekin

Kalplerde Taht Kuran Bir Öğretmen
YILDIZ CAN

A Teacher Who Captured the Hearts
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bitirince önce İzmir Kız Lisesi Fizik-Kimya öğretmenliğine, 
sonra Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu Müdür Yardımcılığı-
na Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’nin emriyle, on beş 
yıl sonra Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından 
iki yıl için Antakya Kız Lisesi Müdürlüğüne, söz verildiği 
gibi iki yıl sonra Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğüne getirilen 
halam, 24 yıl sonra çok severek görev yaptığı Kandilli Kız 
Lisesinden emekli oldu. Aynı zamanda 1981 yılında ilk 
defa “Yılın Öğretmeni” seçilen kişidir. Halamı güçlü kişiliği 
ile hem özel hem de meslek hayatımda örnek almışımdır.

Öğretmen olmamdaki tesadüf ve şartlardan bahset-
mem için kısaca özgeçmişimden söz etmeliyim size… 
İzmir Karşıyaka’da Sökeli bir çiftçi kızı anne ile İstanbullu 
babanın üç kız çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya 
geldim. Atamızın annesi Zübeyde Hanım’ın mezarının 
olduğu parkın bir köşesindeki Türkbirliği İlkokulunu bi-
tirdikten sonra öğretmenimin ailemi yönlendirmesi ile 
İzmir Amerikan Kız Kolejinde orta ve lise öğrenimimi ta-
mamladım. Mezun olduktan sonra burslu olarak ABD’nin 
Indiana eyaletinde Manchester Üniversitesinde “Siyasal 
Bilgiler” ve “Tarih” alanlarında eğitim aldım. Buradan 
mezun olunca da Türkiye’ye döndüm. Amacım Dışiş-
leri Bankalığında görev alıp ülkemi yurt dışında temsil 
etmekti. Bu istek bende 1959 yılında okulum tarafından 
Almanya’da gençlik kampına gönderildiğimde Türkiye 
hakkında çok az bilgisi olan öğrencileri tanıdıktan sonra 
gelişmişti. Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu sınavı-
na girmek için Ankara’ya gittiğim gün Makarios, Kıbrıs’ta 
Türkleri öldürmüş, dönemin Başbakanı olan İsmet İnönü 
Türk uçaklarını Kıbrıs semalarına göndermişti. Bakanlı-
ğa gittiğimde sınavın süresiz ertelendiği haberini aldım. 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olan saygın kişi Sayın 
Fuat Bayramoğlu, sınava büyük hevesle gelmiş ancak 
hayal kırıklığına uğramış bir genç kızın isteğini geri çe-
virmeyip onca işi arasında beni makamında kabul etti. 
Türkçeyi 4 yıla yakın bir süre hiç konuşmamış olduğum-
dan meramımı anlatmakta güçlük çektiğimi görünce 
mülakatı İngilizce yaptık. Sayın Bayramoğlu, bana ida-
ri göreve başlamak istersem hemen tayin olabileceği-
mi ancak meslek memurluğu için süresi belli olmayan 
bir tarihte açılacak olan meslek memurluğu sınavına 
girip başarılı olmam gerektiğini, bu arada sınav günü-
nü beklerken geçici bir işe girebileceğimi hatta Atom 
Enerjisi Komisyonunun İngilizce bilen memur alımları 
için sınav açacağını ve hemen gidip görüşmemi önerdi. 

graduating from Çapa Girls’ Teacher Training School in 
1927, first she worked as a Physics-Chemistry teacher 
at İzmir Girls’ High School by the order of the Minister 
of National Education Mustafa Necati, fifteen years later, 
by the Minister of National Education, Hasan Ali Yücel, 
as the Director of Antakya Girls High School. After two 
years, my aunt who was brought to the Directorate of 
Kandilli Girls’ High School, retired from that school, 
where she fondly served for 24 years. In 1981 she was 
the first teacher chosen as “the Teacher of the Year”. 

In order to talk about the coincidences and conditions 
in my teaching career, I should briefly tell you about my 
past: I was born in İzmir Karşıyaka, my mother was from 
Aydın. After graduating from Türkbirliği Primary School, I 
completed my secondary and high school education in 
İzmir American Girls’ Collegiate. Following graduation, I 
studied Political Science and History at the Manchester 
University in Indiana, USA on a scholarship. Getting my 
diploma, I returned to Turkey. My aim was to work for 
the Ministry of Foreign Affairs and represent my country 
abroad. Having seen how little the European people 
knew about my country at the work camp in Germany 
in 1959, the idea of working for the diplomatic service 
had started to develop in my mind. When I went to 
Ankara to take the exam for the diplomatic service I 
found out that Makarios had killed Turks in Cyprus and 
The Prime Minister İsmet İnönü had sent Turkish planes 
to the skies of Cyprus. I got the news that the exam 
was postponed to an unknown date, still I went to the 
Ministry of foreign affairs. The esteemed person, Mr. 
Fuat Bayramoğlu, who was the Secretary General of the 
Ministry of Foreign Affairs, did not refuse the request of a 
disappointed young girl who came to take the exam with 
great enthusiasm and spared time to see me. We did our 
interview in English when he saw that I had difficulty in 
explaining my intention and disappointment since I had 
not spoken Turkish for nearly 4 years. Mr. Bayramoğlu told 
me that if I wanted to start working as an administrative 
clerk I could be appointed immediately. But he added 
that I had to pass the exam for the diplomatic service. 
He suggested that I could get a temporary job while 
waiting for the exam date in Ankara, and informed me 
that the Atomic Energy Commission was planning to 
offer an exam for English speaking clerks and he told 
me to go and take a chance. I took his advice and soon I 
had a job. When I got married to Celal Kaya Can, whom 
I met at my relative’s house, my dreams of representing 
my country abroad came to an end. My husband 
was The Deputy Governor of Ankara in those days.  

Yıldız Boysan Can’ın kendisine her zaman 
örnek aldığı öğretmen halası Resmiye Boysan.

Yıldız Boysan Can’s aunt Resmiye Boysan, 
who was a teacher that had always been an 
example to her.

 Interview: Şadan Alptekin

Yıldız Boysan 
Can, üniversite 
arkadaşlarıyla 
birlikte.

Yıldız Boysan 
Can with her 
university 
friends.
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Sayın Bayramoğlu’nun önerisini kabul 
ederek sınava girip ve işe kabul edilerek 
Atom Enerjisi Komisyonunda çalışmaya 
başladım. O arada bir akrabamın evinde 
tanıştığım Celal Kaya Can ile evlenince 
ülkemi yurt dışında temsil etme hayalle-
rim de son bulmuş oldu. Eşim o günler-
de Ankara Vali Yardımcısı idi. Kısa zaman 
sonra vali vekili olarak Bilecik’e tayin oldu. 
Vali konağının karşısında bir okul vardı. 
Bir gün bana okuldaki İngilizce dersleri-
nin boş geçtiğini, istersem öğrencilere 
İngilizce öğretebileceğimi söyleyince çok 
sevindim. Çünkü ben Anadolu’nun kabul 
günü kültürüne çok uzaktım. O güne ka-
dar hep öğrenci olmuştum. Öğrencilerden 
ilk defa  “What is this?” sorusuna “it’s a 
pen” cevabını alınca neredeyse heye-
candan kalbim duracaktı. Heyecanımın 
çocuklara da geçtiğini görünce çok mutlu 
oluyordum. Sınıfta geçenleri evde anlattık-
ça, eşim Milli Eğitim Bakanlığının İngilizce 
Öğretmenliği Sertifika sınavına girmemi 
tavsiye etti. Ben de ilk açılan sınava girip 
öğretmenlik sertifikamı aldım. 

“ÖĞRENCİ BAŞARISINI 
DEĞERLENDİRİRKEN SADECE 
SINAV SONUÇLARI DEĞİL, 
ÖĞRENCİNİN GÖSTERDİĞİ 
GELİŞİM, ÇABA VE İLGİSİ DE 
GÖZ ÖNÜNE ALINMALI.” 
Şadan Alptekin: Yıldız Hocam, peki 
resmi olarak öğretmenliğe ilk nerede 
başladınız?

Yıldız Can: Bilecik’te Eylül ayında ders 
saat ücretli olarak öğretmenliğe başla-
dıktan hemen sonra Gazi Üniversitesin-
de açılan İngilizce Öğretmenliği Yeterlilik 
Sınavına girip Milli Eğitim Bakanlığının 
kadrolu öğretmeni olmuştum. Daha da 
önemlisi Bilecik’te yaşadığım bu tecrübe, 
öğretmenlik mesleğinin beni mutlu ede-
ceğini fark etmeme sebep olmuştu. Ka-
sım başında Bilecik’ten ayrılmıştık. Sağ-
lık sorunu nedeniyle görevine ara veren 
Bilecik Valisi iyileşip makamına dönün-
ce eşim terfi alarak Hakkari’ye vali tayin 
edildi ve benim ilk gerçek öğretmenliğim 
Hakkari’de başladı. Lise Müdürü İngilizce 
öğretmeni idi. Kendisinin tayini çıkmış, 
bütünleme sınavından sonra İngilizce öğ-
retmenliği görevini bana devredip gide-
cekti. Benim ilk görevim aslında bütünle-
me sınavındaki bu görevdi. Sınava giren 
öğrencilerden biri Alay Komutanı Albay’ın 
oğlu idi. Albay’ın tayini Ankara’ya çıkmış, 
gitmek için onlar da oğullarının sınavını 
beklemekteydiler. Sözlü yapılan sınavı 
Müdür Bey yönetiyordu, ben de onu izli-
yordum. Çocuğun verdiği cevapları tat-
minkar bulmayan Müdür Bey, zayıf verdi. 

Yıldız Can’ın görev 
yaptığı 1960’lı yıllarda 
Hakkari.

Yıldız Can, as a 
teacher in Hakkari, 
1960s.

Soon he was appointed to Bilecik as the 
governor. There was a school opposite 
the governor’s mansion. One day I was 
very happy when he told me that they 
needed an English teacher in the school 
and if I wanted I could go and apply for a 
part time English teaching job. Until that 
day, I had been in schools as a student 
and going back to school as a teacher 
was exciting. When my students gave 
correct answers to questions like “what’s 
this” and “what’s that”, my heart almost 
stopped with excitement. When I saw my 
excitement pass on to the children, it made 
me very happy. As I was talking about my 
experiences in the classes at home, my 
husband advised me to take the English 
Language Teaching Certificate exam of 
the Ministry of Education. Soon, I took the 
exam and got my teaching certificate. 

“STUDENT’S SUCCESS 
SHOULD NOT BE ASSESED 
ONLY BY EXAM RESULTS BUT 
ALSO BY HIS PROGRESS, 
HIS EFFORTS TO LEARN AND 
HIS INVOLVEMENT IN THE 
LEARNING PROCESS.”
Şadan Alptekin: Ms. Yıldız, where did 
you officially start teaching?

Yıldız Can: Right after I started teaching 
part time in Bilecik in September, I took 
the English Teaching Proficiency Exam at 
Gazi University and became a registered 
teacher of the Ministry of Education. 
More importantly, this experience I 
had in Bilecik made me realize that the 
teaching profession would make me 
happy. We left Bilecik at the beginning 
of November, when the governor of 
Bilecik recovered and returned to his 
office, my husband was promoted and 
appointed as the governor to Hakkari 
and my first real teaching duty started 
in Hakkari. The school principal was an 
English teacher. He had been appointed 
to another city and was planning to leave 
after the make-up exam. My first task as 
a teacher was taking part in this exam. 
One of the students who took the exam 
was the son of the Colonel. The Colonel 
was appointed to Ankara, but the family 
was waiting for their son to take the make-
up test. The principal was administering 
the oral exam, and I was observing him. 
Not finding the answers given by the 
child satisfactory, the principal gave him 
a failing mark. Meanwhile, I was silent, 
did not comment, and the boy failed. At 
that time, when students failed a make-up 
exam in fall, they could not attend school 
the following year, and had to wait for the 
next exam date in spring. Almost everyone 
in town was eagerly waiting for the test 
result of the child, so was my husband. 
When he heard the negative result, he 

Röportaj
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Ben bu sırada sesiz kalıp yorum yapmadım ve çocuk 
da sınıfta kaldı. O yıllarda öğrenciler ilkmal imtihanında 
kalınca ertesi yıl okula devam edemiyor, bir yıl sonraki 
sınav tarihini beklemek zorunda kalıyorlardı. Tüm memur 
aileleri merakla çocuğun sınav sonucunu beklemektey-
diler, tabii eşim de. Kendisi bu olumsuz sonucu duyunca 
öğretmenlik hayatımda bir ölçü olacak soru sordu bana: 
“Anadolu’da büyümüş bir delikanlının Ankara’da bir yılı 
sokaklarda geçirdiğini düşün? Onun öğrenmeye karşı 
hissedeceklerini, başarısızlığın o gencin hayatını nasıl 
etkileyeceğini…” İşte bu üzücü olay benim tüm öğret-
menlik hayatıma tesir etti. Öğrenci başarısını değerlen-
dirirken sadece sınav notlarına bağlı kalmamayı, süreç 
içinde öğrencilerin gösterdikleri çaba ve ilginin yanı sıra 
konunun takdiminin de öğrencilerin farklılıkları göz önü-
ne alınarak yapılması gerektiğini öğretti bana. Kabahati 
çocuklara yüklemek en kolay çözümdü çünkü…

“HAKKARİ’DE ÖĞRETMENLİK YAPTIĞIM 
SÜREDE GERÇEK DOSTLUKLARIN İNSANA 
DAYANMA GÜCÜ VERDİĞİNİ ÖĞRENDİM.”
Şadan Alptekin: İzmir’de doğup büyümüş, üniver-
siteyi Amerika’da okumuş bir genç öğretmen için  
Hakkari’de yaşamak nasıldı?

Yıldız Can: 1964’ün Aralık ayında Tatvan Ekspresi ile 
Van’a gittik. Hava kararmış, acı bir soğuk vardı. Bizi 
karşılamaya gelen Yol Su Elektrik İşleri Müdürü geceyi 
geçirmemiz için otelde yer ayırttıklarını söyleyince eşim 
vakit kaybetmeden Hakkari’ye gitmek istediğini, sabah 
evde dinlenebileceğimizi söyledi. İsteği itirazsız kabul 
edildi. Arabada kayınvalidem, ben, trende tanıştığımız  
Hakkari’ye tayin olmuş genç bir hemşire arkada, şoför, 
eşim ve YSE İşleri Müdürü önde yola çıktık. Bir müddet 
sonra çok üşüdüğümüzü fark ettik. Eşim şoförden ısıyı 
arttırmasını söyledi. Arabada öyle bir konfor yoktu, üstelik 
yan camlardan biri çatlaktı. Arkada biz bayanlar birbiri-
mize sokularak ısınmaya çalışıyorduk. Ay ışığında parla-
yan kar kaplı dağlardan başka bir şey görünmüyordu, yol 
bomboştu. Donmak üzere iken yerden yükselen dumanı 
görünce eşim şoföre dumana doğru gitmesini söyledi. 
Görülen duman yer altında seyyar jandarmanın konak-
lama yerindeki ocağın dumanı imiş. Bizi aşağıya, sığı-
nağa, aldılar, orada ısınıp sabahı bekledik, kurtulmuştuk. 
Hakkari’de elektrik yoktu. Su dereden çekiliyor, içmek 
dahil her şey için kullanılıyordu. İklimin soğuk, arazinin 
dağlık olması nedeniyle sebze ve meyve yetişmiyordu.  

asked me a question that has become a measure in my 
teaching career: “ Imagine a young man who grew up 
in small towns in Anatolia spending a whole year idly 
in the streets in Ankara, how do you think he would 
feel about education and how his failure would affect 
his life ...”. In fact, it affected my teaching life. It taught 
me that a teacher should not rely only on exam results 
when assessing student’s success but the progress 
he has shown, the effort he has put into learning and 
his involvement in the learning process. It also taught 
me that teachers should try to reach each child as an 
individual, otherwise blaming the child for the result is 
the easiest solution. 

“IN HAKKARİ, I LEARNED THAT REAL 
FRIENDSHIPS GAVE ONE STRENGTH TO 
ENDURE HARDSHIP.” 
Şadan Alptekin: What was it like to live in Hakkari for 
a young teacher who was born and raised in İzmir 
and spent her university years in America?

Yıldız Can: We went to Van on the Tatvan express in 
December 1964. When we arrived it was dark and 
there was a bitter cold. When the Director of Road 
Water Electricity Works who came to meet us told us 
that they had reserved rooms for us to spend the night 
at the hotel, my husband said that he wanted to go to 
Hakkari without wasting time and that we could rest at 
home in the morning. His request was accepted without 
objection. My mother in law, me, a young nurse assigned 
to Hakkari whom we met on the train , were sitting in 
the back seat, the driver, my husband the gentleman in 
the front seat. After a while, we felt the bitter cold. My 
husband told the driver to turn on the heat higher but 
there was no such comfort in the car, moreover, one of 
the side windows was cracked. In the back, we ladies 
were sitting close to each other and trying to keep warm. 
Outside, nothing could be seen but the snow-covered 
mountains glowing in the moonlight, the road was empty. 
Seeing a smoke rising from the ground while we were 
about to freeze, my husband told the driver to go towards 
the smoke. The smoke seen was coming from the stove 
in the mobile gendarme’s underground accommodation 
place. The soldiers took us to their underground camp, 
we warmed up there and waited for the morning, we 
were saved! There was no electricity in Hakkari. Water 
drawn from the stream was used for everything, including 
drinking. Vegetables and fruits were not growing due to 
the climate and the landscape. We were buying what 
we needed from the military store. It was a privilege to 
have eggs even though they were frozen and cracked.  

 Interview: Şadan Alptekin
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Since there was no electricity, meat was sold in big 
chunks at the butchers. They were processed at home. 
There were not many students in the middle school and 
high school. In the classes there were 5, 7, at the most 12 
students. It was an opportunity for me to learn teaching. 
After that winter, we completed our preparations for the 
next winter during summer, even built a coop in the 
garden and raised chickens. In my teaching life, I had 
a past that would be my guide. I tried to teach the way I 
was taught English. As we left Hakkari in tears, three and 
a half years later, both we and the city had changed. In 
this city, I learned that solidarity and true friendships give 
people the strength to endure hardship. 

“CHILDREN OF THE PAST ARE GROWN 
UP PROFESSIONALS IN TURKEY AND 
ABROAD TODAY.” 
Şadan Alptekin: Ms. Yıldız, since your spouse is a 
bureaucrat, I know that you have taught in many 
cities in Turkey and spent a lot of time in teaching 
and educating your students, do you have contacts 
with them today? 

Yıldız Can: Every province I lived in, every school I 
served in was different, but a child is a child wherever he 
is. Students eagerly attend lesson when they feel valued 
as individuals, and trusted. It was about two years ago, 
when I got a call from New York; it was my student Ali 
Tamşen from Hakkari. Ali, after all these years, was calling 
me for the teachers ‘ day. Today he is a doctor, settled in 
New York with his wife and two daughters and working 
in his clinic, and his brother Rıfat is an architect working 
in İstanbul. A few years ago Rıfat visited me at Maltepe 
University. All 3 brothers have succeeded in life. Could 
it be that these children remember me after all these 
years because I visited their mother and told her that her 
children were very good students!! Me without knowing 
Kurdish and the mother without knowing Turkish, we had 
tried to communicate. Who knows… I was a teacher at 
Mardin High School for 4 years, after that at Sivas High 
School for another 4 years. I still have contacts with my 
students from both of these high schools. My students 
from Mardin hosted me at their association, MAREV in 
Ataşehir last winter.  Had it not been for the epidemic, we 
would have had a reunion together at our university. When 
my students from Sivas High School planned to go to 
Sivas for the 100th anniversary celebrations of the Sivas 
Congress and asked me to join them, I gladly accepted 
their offer. We visited the congress building where the 
foundation of the Turkish Republic was laid. It was after 

Van’dan askeri mahfele gelen ne varsa donmuş da olsa 
alıyorduk. Yumurtalar gelene kadar donuyor, çatlıyor olsa 
da sarısı beyazı görünen bu yumurtaları almış olmak bile 
ayrıcalıktı. Elektrik olmadığından kasaplarda etler büyük 
parçalara ayrılıyor, evde onu siz hallediyordunuz. Orta-
okul ve lisede öğrenci fazla değildi. Sınıflar da 5,7, en 
fazla 12 kişi kadardı. Öğretmenliği öğrenmem içim bir 
fırsattı bu. İlk kışı geçirdikten sonra biz de kış için yazdan 
hazırlıklarımızı tamamlıyorduk. Artık bahçede bir küme-
simiz ve tavuklarımız vardı, öğretmenliğimde ise bana 
rehber olacak geçmişim... Ben İngilizceyi nasıl öğrendi 
isem öyle öğretmeye çalıştım. Üç buçuk yıl sonra gözü 
yaşlı ayrılırken biz de Hakkari de değişmişti. Dayanışma-
nın ve gerçek dostlukların insana dayanma gücü verdi-
ğini bu şehirde öğrendim.

“YILLAR ÖNCESİNİN ÇOCUKLARI BUGÜN 
DÜNYANIN HER YERİNDE BİRER MESLEK 
SAHİBİ.”
Şadan Alptekin: Yıldız Hocam, eşinizin bürokrat ol-
ması nedeniyle Türkiye’nin birçok şehrinde öğret-
menlik yaptığınızı, çok sayıda öğrenciye emek ver-
diğinizi biliyorum. Bugün gerek Türkiye’nin gerek 
dünyanın dört bir yanında yaşayan öğrencilerinizle 
iletişiminiz nasıl? Onlarla görüşme, haberleşme şan-
sınız oluyor mu?

Yıldız Can: Yaşadığım her il, görev yaptığım her okul 
farklı idi ancak çocuk her yerde çocuktu. Değer verildiği-
ni hissettiğinde, ilgi ve sevgi gördüğünde derse hevesle 
katılıyordu. Bundan yaklaşık iki yıl önce New York’tan bir 
telefon aldım; Hakkari’den Ali Tamşen adlı öğrencimdi 
arayan. Ali, aradan geçen onca yıla rağmen öğretmenler 
günümü kutluyor, ellerimden öpüyordu. Kendisi doktor 
olmuş, klinik açmış, eşi ve iki kızı ile New York’a yerleş-
miş, kardeşi Rıfat da mimar olmuştu. Hatta Rıfat, beni 
birkaç yıl önce Maltepe Üniversitesinde ziyaret etmişti. 
Onlar 3 erkek kardeştiler ve her biri iyi birer meslek sahi-
bi olmuştu. O çocukların bunca yıl sonra beni hatırlama-
larının nedeni acaba annelerini ziyaret edip çocuklarının 
çok iyi öğrenciler olduklarını söylemiş olmam olabilir miy-
di? Ben Kürtçe, anne Türkçe bilmeden anlaşmaya çalış-
mıştık. Kim bilir? Mardin Lisesinde 4 yıl, onu takip eden 
4 yıl da Sivas Lisesinde öğretmenliğim var. Her iki lisenin 

Röportaj

Yıldız 
Can, Sivas 
Lisesinin 
öğrencileriyle 
Atatürk 
büstünün 
önünde.

Yıldız Can 
with the 
students of 
Sivas High 
School in 
front of the 
Atatürk bust.
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öğrencileri ile de hala görüşmekteyim. Mardinliler geçen 
kış beni Ataşehir’deki Mardinliler Derneği MAREV’de 
misafir ettiler. Salgın çıkmasa idi üniversitemizde bulu-
şacaktık. Sivas Lisesi öğrencileri ise Sivas Kongresi’nin 
100. yıl kutlamaları için toplanıp Sivas’a giderken benim 
de onlarla birlikte olmamı isteyince memnuniyetle gruba 
katıldım. Sivas Kongresi’nin yapıldığı, Cumhuriyetimizin 
temellerinin atıldığı kongre binasını ziyaret ettik. 45 yıl 
sonra liseye gidip anılarımızı tazeledik. Onları üniver-
sitemize geçen yıl davet ettiğimde ise Sayın Rektörüm  
Prof. Dr. Şahin Karasar sayesinde unutamayacağımız 
güzel bir gün geçirdik. Bana “öğretmenim” diye hitap 
ettikleri mesajlarını aldığımda mutluluğumu anlatamam 
sizlere.

“ANADOLU’DA ÇALIŞAN İNGİLİZCE 
ÖĞRETMENLERİNE BENİM BULAMADIĞIM 
İMKANLARI SUNMAYA ÇALIŞTIM.”
Şadan Alptekin: Yıldız Hocam, ben sizi Maltepe Üni-
versitesinde 1998 yılında tanıma şansı buldum. Siz 
1997 yılında kurulan Maltepe Üniversitesi Yabancı Dil-
ler Yüksekokulu Müdürü idiniz. Aradan geçen bu 23 
yıl içinde üniversitenin eğitim kadrosu ve öğrencileri 
için büyük önem taşıyan çok sayıda ulusal ve ulusla-
rarası projeye imza attınız, ne mutlu size… Peki, bu 
projeler arasında sizin için ayrı bir yeri olan, “iyi ki bu 
projeyi gerçekleştirdim” dediğiniz bir proje var mı?  

Yıldız Can: Anadolu’da sadece Gatenby’nin İngilizce 
kitabıyla kalınca, İstanbul’a geldiğimde hem yayıncı-
ları tanıdım hem de yenilikleri öğrenmek için neler ya-
pabilirim diye araştırmaya başladım. Atina’da İngilizce 
öğretmenleri için toplantılar olduğunu duyunca hemen 
onu araştırdım. Atina TESOL toplantılarının birine ka-
tıldım ve ondan esinlenerek ilk defa 1994 yılında,  
Marmara Koleji Yabancı Diller Bölümü olarak yurdu-
muzdaki tüm İngilizce öğretmenlerinin katılımına ola-
nak sağlayan uluslararası konferansımızı organize ettik.  

45 years that we visited the high school and refreshed 
our memories. When I invited them to our university last 
year, thanks to our rector, Prof. Dr. Şahin Karasar, we had 
an unforgettable, wonderful day. I cannot tell you how 
happy I get when I receive their messages addressing 
me as “öğretmenim”. 

“I TRIED TO PROVIDE OPPURTUNITIES 
TO ENGLISH TEACHERS WORKING IN 
ANATOLIA WHICH I, MYSELF, DID NOT 
HAVE.” 
Şadan Alptekin: Ms. Yıldız, I had the chance to 
know you at Maltepe University in 1998... You were 
the Director of the School of Foreign Languages 
at Maltepe University, founded in 1997. You have 
carried out many national and international projects 
that are of great importance for the academic staff 
and university students in these 23 years. Well, 
among these projects, is there one that has been 
very special for you?

Yıldız Can: When I taught English in Anatolia it was 
mainly from Gatenby’s English book which was officially 
mandatory. When I was assigned to work in İstanbul, I 
got to know the publishers and started to look for what I 
could do about new methods of teaching the language. 
In a short while, I heard that there were meetings for 
English teachers in Athens. I attended one of these 
meetings. The meeting was organised by Athens TESOL, 
It was impressive and inspiring.

 As Marmara High School English teachers supported 
heartily by our founder Mr. Hüseyin Şimşek, and our 
director, Mehmet Alkan in 1994 we organized our first ELT 
(ENGLISH LANGUAGE TEACHING) Conference where 
English teachers from all over the country who wanted 
to attend were welcomed. We kept organizing these ELT 
conferences every year until 2014, when information was 
then at the fingertip of the person requesting it. There 
are two projects which are among my most precious 
memories. One of them was to undertake the in-service 
training courses of the Ministry of National Education. As 
Maltepe University we provided one week long training to 
English teachers in Balıkesir, Aksaray, Nevşehir, Urfa and 
Rize provinces. We tried to bring innovations to teachers 
in Anatolia until the program was terminated by the 
Ministry. The second one was the project we conducted 
under the title of Summer Courses. Each course we 
held at Maltepe University was for a week. Some of 
the participants were sponsored by the publishers. 
The training was in the morning, and in the afternoon 
the participants were taken on sightseeing tours.  

 Interview: Şadan Alptekin

Yıldız Can ve Sivas Lisesi öğrencileri, Sivas 
Kongresi’nin 100. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 
gittikleri Sivas’ta, Kongre Binası’nın önünde.
Yıldız Can and her students from Sivas High School 
at the Congress Building at Sivas during the 100th 
anniversary of the Sivas Congress.
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Kurucumuz Sayın Hüseyin Şimşek Be-
yefendi bize tüm desteğini veriyordu.  
Marmara Koleji Müdürümüz Mehmet  
Alkan Bey başta olmak üzere tüm Kolej 
İngilizce öğretmenleri ve Maltepe Üniver-
sitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim 
kadrosu ile birlikte büyük bir heyecanla 
bu konferansları yıllarca başarıyla sür-
dürdük. Marmara Koleji İngilizce Eğitimi 
Konferanslarımız yurt çapında ses getirdi. 
Üniversitemizde de devam ettirdiğimiz bu 
projeye 2014 yılında son verdik. Artık bil-
gi isteyenin parmak ucunda bulunuyordu. 
İyi ki yaptım dediğim iki proje var ki on-
lar da en değerli anılarım arasındadır. Biri 
Maltepe Üniversitesi olarak Anadolu’daki 
İngilizce öğretmenlerine yönelik vilayet-
ler bazında olan Milli Eğitim Bakanlığının 
hizmet içi kurslarını üstlenmekti. Balıkesir, 
Aksaray, Nevşehir, Urfa, Rize vilayetlerin-
deki İngilizce öğretmenlerine birer haftalık 
eğitim verdik. MEB programı sonlandırana 
kadar Anadolu’daki öğretmenlere yeni-
likleri götürmeye çalıştık. İkincisi ise Yaz 
Kursları adı altında yürüttüğümüz çalışma-
lardı. Maltepe Üniversitesinde açtığımız 
kursları birer haftalık yapıyor, yayıncılar-
dan Anadolu’daki öğretmenlerin bazıları-
na burs vermelerini istiyordum. Sabahtan 
öğlene kadar  kurs veriyor, öğleden sonra 
da katılımcılara İstanbul’u gezdiriyorduk. 
Bir yaz Hakkari Çukurca’dan iki İngiliz-
ce öğretmeni kursumuza katıldı. Ben de 
yıllar önce yol açıldığında ilk konvoyla  
Çukurca’ya gitmiş ve yerli halkın “makine 
geldi” sevincini bizzat yaşamıştım. Hem 
şaşırdığım hem de mutlu olduğum bir olay 
ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Başkanı Türkan Saylan’dan bu hizmet için 
teşekkür mektubu almamızdır. Bodrum 
Marmara Kolejinde de üniversite İngilizce 
hocaları için 10 yıl kurslar hazırlamamız, 
Anadolu’dan katılan İngilizce öğretmen-
lerine hem akademik hizmet verme hem 
de yurdumuzun o güzel yöresini tanıtma 
fırsatı veriyordu.

Şadan Alptekin: Geçtiğimiz yıl Nehir 
Demir adlı bir lise öğrencisi, sizin Ame-
rika’daki üniversite yıllarınızın anlatıl-
dığı “Rüyalar Gerçek Olur” adlı kitabı 
yayımladı. Hayatınızın bir bölümünün 
anlatıldığı bu kitapta siz “zorlukların 
insanın kendi potansiyelini fark etme-
sini sağlayan araçlar” olduğunun altını 
önemle çiziyorsunuz. Avaz dergisi oku-
yucularına, özellikle de gençlere neler 
söylemek istersiniz?

Yıldız Can: Evet, zorluklarla baş etme 
çabasının insanın kendi potansiyelini keş-
fettirdiğine ve onu güçlendirdiğine inanı-
yorum. Benim 1960 yılında Amerika’ya 

Two English teachers from Hakkari 
Çukurca joined one of our summer 
courses. When we were in Hakkari, I was 
with the group that went to Çukurca for the 
first time on the new road by car. I could 
easily guess, how difficult their lives could 
be in that remote town on the mountains. I 
was both surprised and happy to receive 
a thank you letter from Türkan Saylan 
the President of the Association for 
Supporting Contemporary Life, for giving 
a chance to these two English teachers to 
attend our course. For ten years, we held 
summer courses for university English 
teachers at Bodrum Marmara High School 
premises. These courses enabled English 
teachers from Anatolia both to get training 
and enjoy the lovely city of Bodrum.

Şadan Alptekin: Last year, Nehir Demir, 
a high school student had the book 
“Dreams Do Come True” published, 
which is the story of how you managed 
to go to the USA for higher education. In 
this book, you emphasized the fact that 
hardships one faces, make a person 
realize his potentials. What would be 
your message to the readers of our 
school magazine Avaz, especially to 
the young generation? 

Yıldız Can: It is true that I faced many 
difficulties, both on my way to the US in 
1960, and during my stay there but the 
nature of difficulties is different in the 21st 
century. Young people today, need to 
acquire skills that are needed for them to 
cope with the challenges and overcome 
difficulties. There is not a single day, that 
nothing new is invented or discovered. 
Marmara Schools have programs and 
projects and provide the circumstances 
that lead to a student acquisition of these 
skills which are named as 21st century 
skills. It is my suggestion that students 
make good use of their time during 
summer, attend certificated courses 
in the field of their interest, which is 
extremely important in the academic and 
professional realm where competition is 
intense. 

Röportaj

Maltepe 
Üniversitesinin 
Anadolu’daki İngilizce 
öğretmenlerine 
yönelik yürüttüğü 
Milli Eğitim Bakanlığı 
kurslarından biri de 
Balıkesir ili hizmet içi 
kursu.

One of the Ministry of 
National Education 
in-service courses 
that Maltepe 
University conducted 
for English teachers 
in Balıkesir.

Maltepe 
Üniversitesinin 
2019 Akademik Yılı 
Mezuniyet Töreninde, 
Rektör Prof. Dr. Şahin 
Karasar tarafından 
Yıldız Can hocamıza 
“Onursal Doktora” 
unvanı verilirken.

While being awarded 
the degree of 
“Honorary Doctorate” 
by Rector Prof. Dr. 
Şahin Karasar at the 
2019 Academic Year 
graduation ceremony 
of Maltepe University.
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Şadan Alptekin: Ms. Yıldız, thank you very much for 
this sincere conversation, which I enjoyed and I wish 
you a healthy and happy life.

Yıldız Can: I thank you for reminding me of my old days. 
I was fortunate to be able to provide all these services to 
the others which gave me satisfaction and happiness. I 
would like to thank the founder of Marmara Schools and 
Maltepe University, Mr. Hüseyin Şimşek, who has given 
me all these opportunities to work in these wonderful 
institutions for 26 years and the Director of Marmara 
High Schools, Mr. Mehmet Alkan, and all the colleagues 
I worked with for their support and I wish them many 
happy returns of Teacher’s Day. I

gidişimde ve orada bulunduğum yıllarda karşılaştığım 
zorluklara karşın bugünkü gençliğin karşı karşıya kaldığı 
zorluklar çok daha fazla. Onları akademi ve iş dünyasın-
da çok zorlu bir yarış bekliyor. Bildiklerini ve yapabildik-
lerini yeterli bulup yeniliklerle ilgilenmeyenler, kendilerini 
geliştirmeyenler oldukları yerde kalmaya mahkumdur. 
Her yıl, her ay, her hafta değil her gün bizleri şaşırtan 
gelişmeler olmakta. Gelişmeler takip edilmezse geri kal-
mak kaçınılmazdır. Dönem arası ve yaz tatilleri, boş vakit 
veya dinlenmek için verilen zaman olarak görülmemelidir. 
Öğrenciler için ilgi ve meraklarını geliştirecekleri uygun 
zamanlardır. Şu da günümüzün bir gerçeğidir: Artık aka-
demik yaşamda diploma kadar önemli olan elde edilmiş 
beceriler ve onları kanıtlayan sertifikalardır. Bunlar kişinin 
kendisi için yapması gereken yatırımlardır. Genel kültürü 
geniş, her alan hakkında az da olsa bilgiye sahip, kendi 
alanındaki bilgiyi sınıf dışında da geliştirmeye uğraşan 
gençlerin yolları açıktır. Marmara Eğitim Kurumları ida-
resinin 21. yüzyılda öğrencilerinin karşılaşacakları zor-
luklarla baş edebilmeleri için onları geliştirecek program 
ve çalışmalar uyguladıklarını biliyorum. Hiçbir gün yok 
ki yeni bir şey icat edilmemiş olsun. Zamanı yakalamak 
için gençlere vakitlerini iyi değerlendirmelerini önerirken 
onlara hayat boyu başarılar dilerim.

Şadan Alptekin: Yıldız Hocam, son derece samimi 
anlatımınızla büyük keyif aldığım bu söyleşi için 
size çok teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu bir ömür 
diliyorum.

Yıldız Can: Ben de bana eski günlerimi hatırlattığınız 
için size teşekkür ediyorum. İyi ki öğretmen olmuşum, 
bu hizmetleri vermişim ve bu mutlulukları yaşamışım.  
Marmara Eğitim Kurumları ve Maltepe Üniversitesinde 
26 yıl bana çalışma imkanı veren ve yapmış olduğum 
hizmetleri gerçekleştirmek için tüm olanakları sağla-
yan Sayın Kurucum Hüseyin Şimşek Beyefendiye, beni 
destekleyen Marmara Koleji Müdürü Sayın Mehmet  
Alkan’a ve birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma teşekkür 
eder, nice öğretmenler günleri idrak etmelerini temenni  
ederim.

 Interview: Şadan Alptekin

Yıldız Can, 
Marmara Eğitim 
Kurumları 
Liseleri Diploma 
Töreninde, 
2020. 

Yıldız Can 
at Marmara 
Education 
Institutions 
High School 
Diploma 
Ceremony in 
2020.

Yıldız Can, Marmara Eğitim Kurumları ve Maltepe 
Üniversitesi Kurucusu Sayın Hüseyin Şimşek 
Beyefendi ile birlikte.

Yıldız Can with Mr. Hüseyin Şimşek, Founder of 
Marmara Education Institutions and Maltepe 
University.
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G eçtiğimiz yıl Çin’de ortaya çıka-
rak tüm dünyaya yayılan koro-
navirüs korku salmaya devam 

ediyor. Ölümcül etkileri bulunan koro-
navirüs salgınına karşı birçok kişi ön-
lem alarak yeni bir hayat tarzına geçti. 
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hasta-
nesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyolo-
ji Kliniğinden Doç. Dr. Funda Şimşek, 
hastalıktan korunmak için neler yapıl-
ması gerektiği konusunda uyarılarda 
bulundu.

The coronavirus, which emerged in 
China last year and spread all over the 
world, continues to spread fear. Many 
people took precautions against the 
coronavirus epidemic, which had fatal 
effects, and switched to a new lifestyle. 
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu City Hospital 
Infection and Clinical Microbiology 
Clinic, Assoc. Dr. Funda Şimşek 
warned about what should be done to 
prevent the disease.

What Should Be Considered 
in Combating Pandemia

Pandemiyle Mücadelede Dikkat 
Edilmesi Gerekenler

Bugüne kadar karşılaşılmayan büyüklükte 
ve etkide bir salgınla karşı karşıyayız. Tüm 
dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda in-
sanın hayatını kaybetmesine neden olan 
koronavirüs, bizlere bir kez daha sağlıklı 
olmanın önemini hatırlattı.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insan-
larda hastalığa neden olabilecek büyük 
bir virüs ailesi olarak tanımlanıyor. İnsan-
larda birkaç koronavirüsün Orta Doğu 
Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddet-
li Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi 
daha şiddetli hastalıklara, solunum yolu 
enfeksiyonlarına neden olduğunu biliyo-
ruz. Dünya genelinde çok sayıda ülkede 
ölümlere yol açan koronavirüsün yeni tipi 
Kovid-19, ülkemizde de etkinliğini tüm hı-
zıyla sürdürüyor. 

We are facing an epidemic of an 
unprecedented size and impact. The 
coronavirus, which affected the whole 
world and caused many deaths, reminded 
us of the importance of being healthy 
once again.

WHAT IS CORONAVIRUS?

Coronaviruses are defined as a large 
family of viruses that can cause disease 
in animals or humans. In humans, we 
know that several coronaviruses cause 
respiratory infections ranging from the 
Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) to more severe illnesses such 
as Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS). Covid-19, the new type of 
coronavirus that causes deaths in many 
countries around the world, continues its 
activity in our country at full speed.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu 
Şehir Hastanesi 
Enfeksiyon ve Klinik 
Mikrobiyoloji Kliniğinden 
Doç. Dr. Funda Şimşek.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu 
City Hospital Infection 
and Clinical Microbiology 
Clinic, Assoc. Dr. Funda 
Şimşek.

Haber

Haber / Report
Ege Yılmaz
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VİRÜSLE MÜCADELE İÇİN BİLİM 
ADAMLARI ÇALIŞMALARINA DEVAM 
EDİYOR

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni 
tip koronavirüs dünya geneline yayılırken, 
her ülke virüsle mücadele yöntemlerini ge-
liştirmeye devam ediyor. Bizler de önünde 
sonunda bu salgının ülkemize geleceğini 
biliyorduk. Türkiye’de ilk vaka 2020 yılının 
Mart ayının ortalarında görüldü. Bu ne-
denle hastane olarak önceden organize 
olduk. İlk olarak bir bilim kurulu oluşturul-
du ve sağlık personeline alınması gere-
ken tedbirler konusunda bilgilendirmeler 
yapıldı. Ardından hasta karşılamanın nasıl 
yapılaması gerektiği konusunda organize 
olduk. Gerçekten büyük bir organizasyon 
oldu ve özellikle ilk zamanlarda çalışma 
şartlarımız çok yorucu olsa da çalışmala-
rımıza büyük bir dikkatle devam ettik.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLERİN 
BAŞINDA HİJYEN VE BAĞIŞIKLIK 
SİSTEMİNİ KORUMAK GELİYOR

Önceleri hastalığın gençlerde daha hafif 
seyrettiğini söylüyorduk. Ama bazen an-
laşılmaz bir şekilde bu virüs, gençlerde 
de ağır seyredip ölümlere yol açabiliyor. 
Hastanın eşlik eden ek hastalıklarının ol-
ması hastalığın seyrini ağırlaştırıyor. Hi-
pertansiyon, şeker ve çok kilolu olmak bu 
hastalıkta dezavantaj olabilir. Bir de alınan 
virüs miktarı da önemli. Kişi yoğun miktar-
da virüs etkisinde kaldığında, hastalığın 
şiddeti de daha ağır oluyor. Bu nedenle 
hijyene dikkat etmeli ve bağışıklık sistemi-
mizi güçlendirmeliyiz.

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAYIP 
UĞRAMADIĞI KONUSU HENÜZ NET 
DEĞİL

Bu konuda konuşmak için henüz erken. 
Koronavirüsün yaygın görülen semptom-
larının başında ateş, yorgunluk ve kuru 
öksürük geliyor. Bazı hastalarda ise ağrı, 
burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağ-
rısı veya ishal de görülebiliyor. Dünyada 
ilaç ve aşı geliştirilmesine yönelik çalışma-
lar tüm hızıyla sürüyor. Favipiravir adlı ilaç 
virüse karşı etkili olup aşı ile ilgili deneme 
çalışmaları da başlamış durumda. Yapılan 
bilimsel çalışmaların ön bilgilerine göre, bu 
virüs yüzeylerde birkaç saat veya birkaç 
güne kadar kalabiliyor. Bu süre, yüzey tipi, 
ortam sıcaklığı veya nem oranına göre ise 
değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle ted-
biri elden bırakmamalıyız. Salgınla müca-
delede sağlık personelinin yanı sıra her-
kesin son derece tedbirli olması gerekiyor. 
Hijyen kurallarına dikkat etmeli, maskesiz 
dolaşmamalı ve sosyal mesafe kurallarına 
ısrarla uymaya devam etmeliyiz.

SCIENTISTS CONTINUE TO WORK TO 
COMBAT THE VIRUS

While the new type of coronavirus emerging 
in Wuhan, China is spreading around the 
world, every country continues to develop 
methods to combat the virus. We knew 
that this epidemic would eventually come 
to our country. In Turkey, the first cases 
were seen in mid-March of 2020. For this 
reason, we organized in advance as a 
hospital. First, a scientific committee was 
established and the healthcare personnel 
were informed about the measures to be 
taken. Then we organized about how the 
patient welcoming should be done. It was 
a really big organization and although 
our working conditions were very tiring, 
especially in the beginning, we continued 
our work with great care.

THE MAIN MEASURES AGAINST 
CORONAVIRUS ARE HYGIENE AND 
PROTECTING THE IMMUNE SYSTEM

We used to say that the disease was 
milder in young people. But sometimes 
inexplicably, this virus can be slow 
and cause death in young people. The 
presence of accompanying diseases of 
the patient aggravates the course of the 
disease. Hypertension, diabetes and 
being overweight can be disadvantages 
in this disease. Also, the amount of virus 
taken is important. When the person is 
exposed to a heavy amount of virus, the 
severity of the disease becomes more 
severe. For this reason, we must pay 
attention to hygiene and strengthen our 
immune system.

IT IS NOT CLEAR YET WHETHER THE 
VIRUS HAS MUTATED OR NOT

It’s too early to talk about it. Fever, fatigue 
and dry cough are the main symptoms 
of coronavirus. Some patients may also 
experience pain, nasal congestion, runny 
nose, sore throat or diarrhea. Studies on 
drug and vaccine development in the 
world continue at full speed. The drug 
called Favipravir is effective against the 
virus, and trial studies on the vaccine have 
also begun. According to the preliminary 
information of scientific studies, this virus 
can remain on surfaces for a few hours 
or up to a few days. This time may vary 
depending on the type of surface, ambient 
temperature or humidity. Therefore, we 
should not let go of caution. In the fight 
against the epidemic, everyone should be 
extremely cautious, as well as the health 
personnel. For this reason, we should 
pay attention to the rules of hygiene, we 
should not go around without a mask and 
we should continue to follow the rules of 
social distance persistently.

Hastalığın önlenmesinde 
hijyen kurallarına 

uyulması önem taşıyor.

It is important to 
follow hygiene rules in 

preventing the disease.

Yeni koronavirüs 
enfeksiyonu açısından 
risk altında bulunanlar, 

hayvanlarla yakın 
temasta olanlar, hasta 
kişilerin aile üyeleri ve 

sağlık çalışanları olarak 
belirtiliyor.

Those at risk for new 
coronavirus infection are 

those in close contact 
with animals, family 

members of sick people 
and health workers.

 Report: Ege Yılmaz
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Berfin Aladağ: Siz İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bi-
limleri Bölümü’nde Farmasötik Botanik 
Ana Bilim Dalı Başkanısınız. Söyleşimi-
ze “Farmasötik Botanik” in ne olduğu-
nu açıklayarak başlayabilir miyiz?

Emine Akalın Uruşak: “Farmasötik Bo-
tanik”in kelime anlamı, ilaç olarak kulla-
nılan bitkiler demektir. Araştırma alanları 
arasında ise Türkiye’de ve dünyada; ilaç, 
gıda olarak kullanılan veya zehirli bitkileri 
geleneksel kullanımından başlayarak, ta-
nınması, korunması ve sağlık alanında gü-
venli kullanılması gibi geniş bir uygulama 
alanı vardır. Eczacılık eğitiminin başlangı-
cından beri okutulmakta olan ve sadece 
eczacılık fakültelerinde yer alan bir ders 
olarak da eczacılık mesleğine katkı sağ-
lamaktadır. Araştırmalarımız sadece bu-

Berfin Aladağ: You are the Head of 
the Department of Pharmaceutical 
Botany in İstanbul University Faculty 
of Pharmacy, Department of Basic 
Pharmacy Sciences. Can we start 
our conversation by explaining what 
“Pharmaceutical Botany” is?

Emine Akalın Uruşak: The word 
meaning of “Pharmaceutical Botany” 
means plants used as medicine. Among 
the research areas in Turkey and in the 
world; has a wide range of applications 
such as the recognition, protection and 
safe use in the field of health, starting 
from the traditional use of medicinal, food 
or toxic plants. It also contributes to the 
pharmacy profession as a course that 
has been taught since the beginning of 
pharmacy education and is only available 

Medicines Used in Coronavirus 
Treatment

Koronavirüs Tedavisinde 
Kullanılan İlaçlar

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  
Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Emine Akalın Uruşak 
İstanbul University Faculty of Pharmacy 

Head of the Department of Pharmaceutical 
Botany, Prof. Dr. Emine Akalın Uruşak

Berfin Aladağ, 2019 yılının 
Aralık ayından bu yana 
tüm dünyada bir salgın 
halinde yayılan ve hayatımızı 
etkileyen koronavirüs 
sürecinde tedavi amaçlı 
kullanılan ilaçlar ve bu virüse 
karşı yapılan aşı çalışmaları 
konusunda İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Temel Eczacılık 
Bilimleri Bölümü Farmasötik 
Botanik Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Emine 
Akalın Uruşak ile konuştu. 

Berfin Aladağ spoke with 
Prof. Dr. Emine Akalın Uruşak, 
Head of the Department 
of Pharmaceutical Botany, 
Department of Basic 
Pharmaceutical Sciences, 
İstanbul University Faculty 
of Pharmacy, the medicines 
used for treatment and the 
vaccination studies against 
this virus in the coronavirus 
process that has spread 
throughout the world in an 
epidemic since December 
2019.

Röportaj

Röportaj / Interview
Berfin Aladağ
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lunduğumuz anabilim dalı ile sınırlı değil, bitki ile çalışan 
başta farmakognozi olmak üzere birçok disiplinle etkile-
şim halindeyiz. 

Berfin Aladağ: Koronavirüs sonucu hayatını kaybe-
denlerin sayısı dünyada günden güne artıyor. Ancak 
virüsü tam olarak tedavi edecek ilaç hala bulunmuş 
değil. Dünyada bu alandaki çalışmalar hangi aşamada? 

Emine Akalın Uruşak: 2019 yılının sonlarına doğru ta-
nımlanan koronavirüs, maalesef dünyada bir salgın ha-
linde hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Şu ana kadar 
bu hastalığa özel tanımlanmış bir tedavi yöntemi açık-
lanmadı. Yapılan çalışmalarda öncelikle standart ve yeni 
antiviral ilaçların, tek başına veya kombinasyonu halinde 
yeni tip koronavirüs tablosu üzerine etkileri ölçülmektedir. 

“KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE DAHA 
ÇOK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN 
İLAÇLAR KULLANILMAKTA.”
Berfin Aladağ: Pandeminin başından itibaren hasta-
lığın tedavisi konusunda dünya çapında şimdiye ka-
dar hangi ilaçlar denendi?

Emine Akalın Uruşak: Bu süreçteki tedavide önce-
likle antiviral ilaçlar, immunmodulatör dediğimiz bağı-
şıklık sistemini düzenleyen ilaçlar kullanılmakta. Ba-
ğışıklık istemini düzenleyen ilaçlar da çok geniş bir 
çerçevede değerlendirilmektedir. Bunlar arasında antibi-
yotikler, kortizon türevleri, heparin gibi kan ürünleri veya  
hidroksiklorokin gibi antiromatizmal ilaçlar ya da konva-
lasent plazma transferi veya mezankimal stoma hücresi 
gibi daha ileri uygulamalar denenmektedir. Yani kullanı-
lan bir kısım ilaçların virüse yönelik, bir kısım ilaçların da 
virüsün vücuda yaptığı yıkıma yani hastalık semptomla-
rını azaltmaya yönelik uygulamalar şeklinde olduğunu 
söyleyebiliriz. Son sayıyı vermek her zaman mümkün 
değil, ancak 5 Ekim’de yayınlanan bir çalışmaya göre 
132 olası koronavirüs tedavisi için klinik çalışmalar yapıl-
makta yani hastalara verilmekte. Bu sayı Temmuz sayısı 
olarak belirtilmekle birlikte bugün çok büyük bir artış ol-
madığı düşünülebilir. Ayrıca klinik çalışma dışında çok 
sayıda henüz laboratuvar aşamasında ilaç veya uygula-
manın denendiği de bilinmekte. 

in pharmacy faculties. Our research is not limited to the 
department we are in, we interact with many disciplines 
working with the plant, especially pharmacognosy.

Berfin Aladağ: The number of people who lost their 
lives as a result of coronavirus is increasing day by 
day in the world. However, the drug that will cure the 
virus has not been found yet. At what stage are the 
studies in this field in the world?

Emine Akalın Uruşak: Unfortunately, the coronavirus, 
which was identified towards the end of 2019, continues 
to affect our lives as an epidemic in the world. Until now, 
a specific treatment method for this disease has not 
been disclosed. In the studies conducted, the effects of 
standard and new antiviral drugs, alone or in combination, 
on the new type of coronavirus are measured.

“DRUGS THAT REGULATE THE IMMUNE 
SYSTEM ARE MOSTLY USED IN THE FIGHT 
AGAINST CORONAVIRUS.”
Berfin Aladağ: From the beginning of the pandemic, 
which drugs have been tried worldwide for the 
treatment of the disease?

Emine Akalın Uruşak: Antiviral drugs and 
immunomodulators that regulate the immune system 
are used in the treatment process in this process. Drugs 
that regulate the immune demand are also evaluated 
in a very broad framework. These include antibiotics, 
cortisone derivatives, blood products such as heparin, 
or antirheumatic drugs such as hydroxy chloroquine, or 
further applications such as convalent plasma transfer or 
mesenchymal stomatal cell. In other words, we can say 
that some drugs used are for the virus, and some drugs 
are applications for the destruction of the virus, that is, 
to reduce the symptoms of the disease. It is not always 
possible to give the last issue, but according to a study 
published on October 5, clinical studies are carried out 
for 132 possible coronavirus treatments, that is, they 
are given to patients. Although this number is stated as 
the July issue, it can be thought that there is not a big 
increase today. In addition, it is known that many drugs 
or applications have been tried at the laboratory stage 
outside of clinical studies.

Interview : Berfin Aladağ
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Berfin Aladağ: Dünya Sağlık Örgütü, bir açıklama 
yaparak steroid türü ilaçların koronavirüs sonucu 
ölümleri yüzde 20 oranda azalttığını açıkladı. Bunlar 
hangi ilaçlardır?

Emine Akalın Uruşak: Steroidler vücut tarafından üre-
tilen antiinflamatuvar hormonları taklit ederek inflamas-
yonu yani yangıyı azaltarak etki ediyor. Bu infeksiyonda 
da en büyük problem vücudun virüse karşı geliştirdiği 
inflamason yanıt olduğu için denenmiş. Ancak şiddetli 
Kovid-19 için kortikosteroid kullanımına ilişkin kanıtların 
sınırlı olduğu görülmüş. Bu konuda çalışmalar devam 
etmekte. Bazı orta ve düşük şiddetli vakalarda olumlu 
sonuçlara rastlanıldığını biliyoruz. 

“SALGINDA KULLANILAN 
“HİDROKSİKLOROKİN” VE “FAVİPİRAVİR” 
ADLI İKİ İLACIN HASTALARIN 
İYİLEŞMELERİNDE OLUMLU ETKİ 
GÖSTERDİĞİ GÖRÜLDÜ.”
Berfin Aladağ: Türkiye’de Kovid-19 tedavisinde ciddi 
vakalarda “Hidroksiklorokin” ve “Favipiravir” adlı iki 
ilacın birlikte kullanıldığını biliyoruz. Ancak maliye-
tinin yüksek oluşu nedeniyle bazı ülkeler bu ilacın 
yaygın kullanımına yanaşmıyor. Türkiye’de ise ilaç 
tanı konulur konulmaz kullanılmaya başlanıyor. Bu 
ilaçların hastaların iyileşme sürecine katkıları nedir?

Emine Akalın Uruşak: Hidroksikloroki, bağışıklık siste-
mini düzenleyici, antiviral olarak kullanılan bir ilaç. Tür-
kiye’de bu ilaca rahatlıkla ulaşılıyor, üstelik de oldukça 
ucuz. Bu ilacın yan etkileri bulunmakla birlikte erken dö-
nemde, kontrollü ve doğru dozda kullanıldığında fayda-
lı olduğu görülmüş. Ancak üzerinde hala tartışılıyor. En 
son protokolde tedavide hastalara verilmiyor. Favipiravir 
ise antiviral ve Türkiye’ye Çin’den gelen bir ilaç. Sağlık 
Bakanlığı aracılığı ile doğrudan temin edilip hastalara 
veriliyor. Üçüncü olarak genellikle bir antibiyotik olan 
azitromisin kullanılıyor. Azitromisin ve hidroksiklorokinin 
sinerjik etkileri gözlenmiştir. Azitromisininin antimikro-
biyal etkilerine ek olarak zaman zaman özellikle kronik 
akciğer problemleri olan hastalarda immünomodülatör 
özellikleri için kullanıldığı biliniyor. Şu ana kadar yapılan 
klinik gözlemlerde hastaların iyileşmelerine bu kombi-
nasyonun olumlu etki gösterdiği görülmüştür.

Berfin Aladağ: The World Health Organization made 
a statement and announced that steroid-type drugs 
reduced deaths as a result of coronavirus by 20 
percent. What drugs are these?

Emine Akalın Uruşak: Steroids mimic anti-inflammatory 
hormones produced by the body and act by reducing 
inflammation. Since the biggest problem in this infection 
is the inflammation response of the body against the 
virus, it has been tried. However, it has been observed 
that the evidence for corticosteroid use for severe 
Covid-19 is limited. Studies on this subject continue. 
We know that positive results are encountered in some 
moderate and low severity cases.

“IT WAS SEEN THAT TWO DRUGS 
CALLED “HYDROXYCHLOROQUINE” AND 
“FAVIPIRAVIR” USED IN THE EPIDEMIC HAD 
A POSITIVE EFFECT ON THE RECOVERY 
OF THE PATIENTS.”
Berfin Aladag: Covid-19 in the treatment of severe 
cases in Turkey “Hydroxychloroquine” and 
“Favipiravir”. We know that two drugs used in 
combination named. However, due to its high cost, 
some countries do not favor the widespread use of 
this drug. Turkey is diagnosed in the drug becoming 
available irresistible. What are the contributions of 
these drugs to the healing process of patients?

Emine Akalın Uruşak: Hydroxychloroquine is a drug 
used as an immune system regulator and antiviral. this 
drug is easily reached in Turkey, moreover, quite cheap. 
Although this drug has side effects, it has been found 
to be beneficial when used in a controlled and correct 
dosage in the early period. However, it is still discussed. 
In the last protocol, the treatment is not given to patients. 
Favipirav is an antiviral drug from China and Turkey. It 
is provided directly through the Ministry of Health and 
given to patients. Thirdly, azithromycin, an antibiotic, 
is often used. Synergistic effects of azithromycin and 
hydroxychloroquine have been observed. In addition 
to its antimicrobial effects, azithromycin is known to be 
used for its immunomodulatory properties, especially 
in patients with chronic lung problems. In the clinical 
observations made so far, it has been observed that this 
combination has a positive effect on the improvement of 
the patients.

Röportaj
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“KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE 
ETKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN TÜM 
İLAÇLARA ÜLKEMİZDE RAHATLIKLA 
ULAŞILABİLİNİYOR.”
Berfin Aladağ: Koronavirüs tedavi protokolüne gi-
ren Favipiravir etken maddeli ilacın Türkiye’deki ilk 
üretimi gerçekleştirildiğine dair haberlere rastlıyoruz 
gazetelerde. Ülkemizde koronavirüs tedavisinde kul-
lanılan ilaçlardan hangileri üretiliyor?

Emine Akalın Uruşak: Aslında şu ana kadar tedavide 
kullanılan birçok ilaç Türkiye’de üretiliyor. Henüz ruhsat 
alıp üretilmeyenlerin bile üretilebilecek altyapı var ülke-
mizde. İlacın ruhsatlanma süreci, üretici firmanın tercih-
leri gibi birçok etken söz konusu. Sadece şu söylenebilir 
ki tedavide etkili olduğu düşünülen tüm ilaçlara ülkemiz-
de rahatlıkla ulaşılabiliniyor.

“AŞI YA DA İLAÇ ÜRETİMİNDE KLİNİK 
ÇALIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ SÜREÇTE 
HANGİ AŞAMADA OLUNURSA OLUNSUN 
BİR PROBLEM GÖRÜLÜRSE ÇALIŞMALAR 
HEMEN DURDURULUR.”
Berfin Aladağ: Yeni bir ilaç üretilme aşamasında ne 
tür testler yapılıyor? İlacın insanlar üzerindeki etkile-
ri nasıl gözlemleniyor?

Emine Akalın Uruşak: İlaç üretimi uzun ve pahalı bir sü-
reçtir. Önce etkin madde (molekülü) bulmak gerekir. Bu 
etkin madde doğal kaynaklı olduğu gibi, kimyasal veya 
biyolojik sentezlerle (biyoteknolojik ilaçlar) elde edilebi-
lir. Günümüzde etkinliği için moleküler modelleme gibi 
yöntemlerle bilgisayar üzerinden bileşikler tasarlanabil-
mektedir. Daha sonra, öncelikle etkin maddenin labo-
ratuvar koşullarında etkin ve güvenli olduğu test edilir. 
Etkin olduğu, toksik olmadığı belirlenen maddeler için 
“Faz 0 – Preklinik Çalışmalar”a geçilir. Burada madde 
deney hayvanlarında ya da insanlarda mikrodozlar ha-
linde uygulanır ve etkisi ölçülür. Etkin olduğu belirlenen 
maddeler artık ilaç olmaya daha yakın maddelerdir. Bun-
dan sonra insanda deneme aşamaları yani fazlar başlar. 
“Faz 1 Çalışmalar”, ilacın farmakokinetik özellikleri, tok-
sisitesi, biyoyararlanımı ve farmakolojik etkileri az sayıda 
sağlıklı gönüllüde araştırılır. Bu fazın ana amacı güveni-
lirliktir. “Faz 2 Çalışmalar”, ilacın etkili doz sınırları, klinik 
etkinliği, biyolojik aktivitesi, yarar ve güvenilirliği, az sa-
yıdaki hastada denenir. Bu aşamada doz hesaplamaları 
yapılır. Bu fazın ana amacı etkinlik ve güvenirliliktir. “Faz 
3 Çalışmalar”, birinci ve ikinci aşamayı geçen ilaçların 
daha çok kişide denendiği aşamadır. Fazın ana amacı 
etkinliğin kanıtlanması ve yan etkilerin izlenmesidir. “Faz 
4 Çalışmalar” ise ilk 3 aşamayı geçmiş, ruhsat almış 
ve satışa sunulmuş ilaç ile yapılan her türlü çalışmalar-
dır. Özellikle klinik çalışmaların yapıldığı herhangi bir 
aşamada bir problem görülürse çalışmalar durdurulur.  

“ALL DRUGS THAT ARE THOUGHT TO 
BE EFFECTIVE IN THE TREATMENT OF 
CORONAVIRUS ARE EASILY ACCESSIBLE 
IN OUR COUNTRY.”
Berfin Aladag: Coronavirus Favipiravir treatment 
protocol enters the active substance of the drug to 
the news that we encounter for the first production 
in Turkey in the newspaper. Which of the drugs used 
in the treatment of coronavirus are produced in our 
country?

Emine Akalın Uruşak: Actually produced in Turkey 
exist for many drugs used in treatment. There is an 
infrastructure in our country that can be produced even 
for those who have not yet obtained a license. There are 
many factors such as the licensing process of the drug 
and the preferences of the manufacturer. It can only be 
said that all drugs that are thought to be effective in 
treatment are easily accessible in our country.

“REGARDLESS OF THE STAGE IN 
THE PROCESS OF CONTINUING 
CLINICAL STUDIES IN VACCINE OR 
DRUG PRODUCTION, IF A PROBLEM IS 
FOUND, THE STUDIES ARE STOPPED 
IMMEDIATELY.”
Berfin Aladağ: What kinds of tests are done during 
the production of a new drug? How are the effects of 
the drug on people observed?

Emine Akalın Uruşak: Pharmaceutical production 
is a long and expensive process. First, it is necessary 
to find the active substance (molecule). This active 
substance can be obtained by chemical or biological 
synthesis (biotechnological drugs) as it is of natural 
origin. Nowadays, compounds can be designed using 
computers for their effectiveness by methods such as 
molecular modeling. Then, it is first tested whether the 
active substance is effective and safe under laboratory 
conditions. For substances that are determined to be 
effective and non-toxic, “Phase 0 - Preclinical Studies” 
is started. Here, the substance is administered as 
microdoses in experimental animals or humans and 
its effect is measured. The substances determined to 
be effective are now closer to being drugs. After that, 
trial stages, namely phases, begin in human. “Phase 1 
Studies” investigate the pharmacokinetic properties, 
toxicity, bioavailability and pharmacological effects of 
the drug in a small number of healthy volunteers. The 
main purpose of this phase is safety. “Phase 2 Studies”, 
effective dose ranges, clinical efficacy, biological activity, 
benefit and safety of the drug are tested in a small number 
of patients. At this stage, dose calculations are made. The 
main purpose of this phase is efficiency and reliability. 
“Phase 3 Studies” is the stage where drugs that pass 

Dünya genelinde 40 milyondan fazla kişinin enfekte 
olduğu, bir milyonun üzerinde kişinin ise hayatını 
kaybettiği koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 
aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Vaccine and drug studies continue without slowing down 
as part of the fight against the coronavirus epidemic, in 
which more than 40 million people are infected worldwide 
and over one million people died.

Interview : Berfin Aladağ
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“DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN ADAY 
AŞI LİSTESİNDE EYLÜL 2020 TARİHİ 
İTİBARİYLE TÜRKİYE’DEN KLİNİK ÖNCESİ 
AŞAMADA OLAN 11 ÇALIŞMA YER 
ALIYOR.”
Berfin Aladağ: Sıkça gündeme gelen bir konu da aşı-
lar. Özellikle de koronavirüsten korunma konusunda 
İngiltere, Almanya, Çin, Rusya gibi ülkelerde aşı ça-
lışmaları yapılıyor. Ülkemizde de aşı çalışmaları ya-
pıldığını biliyoruz. Aşıların insanlar üzerinde virüsle-
re karşı korunmasındaki etkileri nelerdir?

Emine Akalın Uruşak: Aşı, virüsün toplumda büyük bir 
popülasyonda yayılmasını yani salgını engellemek için 
en önemli kozumuz. Bu sayede henüz virüs ile karşılaş-
mamış ve hastalanmamış çok sayıda insanı bu hastalı-
ğa karşı bağışıklık kazandırarak koruyacağız. Hastalıkla 
karşılaşalı henüz bir yıl olsa da birçok aşı çalışması ko-
nuluşmakta. Farklı yöntemler kullanılıyor aşı çalışmala-
rında. Aslında aşı çalışmaları da tıpkı ilaçlar gibi uzun bir 
araştırma süreci geçiriyor. Ancak burada hızlı olmasının 
nedeni koronavirüs ailesinden tanınan SARS ve MERS 
gibi hastalıklarla ilgili daha önce yapılmış çalışmaların 
üzerinden gidilmesi. Ekim 2020 itibariyle üzerinde çalışı-
lan 183 aday aşı olduğu biliniyor. Bu aşılardan 42’si klinik 
araştırma aşamasında. Klinik deneylerde son aşamaya 
varıp onaylanmaya en yakın olan 17 aşı adayı bulunuyor. 
Rusya’daki aşının henüz Faz 3 çalışması tamamlanma-
dan onay aldığı duyuruldu. Elbette geniş gruplara dene-
nip sonuçlar alınmadan onay alınması bazı problemlere 
neden olabilir. Ülkemizde de aşı çalışmaları yapılıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün aday aşı listesinde Eylül 2020 
tarihi itibariyle Türkiye’den klinik öncesi aşamada olan 
11 çalışma yer alıyor. Türkiye’nin henüz klinik aşamaya 
geçmiş bir çalışması yok, ancak gelişmeler çok hızlı. 
Ülkemizde 4 merkezde (Ekim 2020) aşı denemeleri ya-

Hatta piyasada satışı yapılan ürün, yani “Faz 4” aşama-
sında olsa bile satışı durdurulup piyasadan geri çekilir. 
Sonuç olarak sıfırdan bir ilaca giden süreçte yaklaşık 
5000-10000 molekülden sadece 1 veya 2 tanesi ilaç 
haline gelmektedir. Ancak ilaç geliştirme sadece bu şe-
kilde olmaz, etkisi bilinen doğal kaynaklı bileşikler veya 
var olan sentetik ilaçlardan etkiyi arttıran, toksisiteyi azal-
tan veya farklı bir etkiye yönelik geliştirmelerle ilaç ça-
lışmaları yapılır. Nitekim şu anda Kovid-19 ile denenen 
ilaçların ve aşıların çoğu bu şekildeki çalışmalardır. Bu 
nedenle de klinik çalışmalar dediğimiz faz çalışmalarına 
hızlı geçilmiştir. 

the first and second stages are tested in more people. 
The main purpose of the phase is to prove efficacy and 
to monitor side effects. “Phase 4 Studies”, on the other 
hand, are all kinds of studies conducted with drugs that 
have passed the first 3 stages, have been licensed and 
put up for sale. Especially if a problem is detected at any 
stage in which clinical studies are conducted, the studies 
are stopped. Even if the product sold in the market, that 
is, “Phase 4”, its sale is stopped and withdrawn from 
the market. As a result, in the process from scratch to a 
drug, only 1 or 2 of approximately 5000-10000 molecules 
become drugs. However, drug development is not only in 
this way, drug studies are carried out with natural origin 
compounds with known effects or synthetic drugs that 
increase the effect, reduce toxicity or develop a different 
effect. As a matter of fact, most of the drugs and vaccines 
currently being tested with Covid-19 are such studies. 
Therefore, phase studies, which we call clinical studies, 
have been started quickly.

“THE WORLD HEALTH ORGANIZATION’S 
LIST OF CANDIDATE VACCINES IN 
PRECLINICAL STAGES AS OF THE DATE 
OF SEPTEMBER 2020 FROM TURKEY, 11 
STUDIES ARE TAKING PLACE.”
Berfin Aladağ: Another issue that comes up 
frequently is vaccines. In particular, vaccination 
studies are carried out in countries such as England, 
Germany, China and Russia for protection from 
coronavirus. We know that vaccination studies are 
also carried out in our country. What are the effects 
of vaccines on people in protecting against viruses?

Emine Akalın Uruşak: Vaccination is our most 
important leverage in preventing the spread of the virus 
in a large population, that is, an epidemic. In this way, we 
will protect a large number of people who have not yet 
encountered the virus and are not sick by immunizing 
this disease. Although it has only been a year facing the 
disease, many vaccine studies are being conducted. 
Different methods are used in vaccine studies. In 
fact, vaccine studies are undergoing a long research 
process, just like drugs. However, the reason why it is 
fast here is to go over the previous studies on diseases 
such as SARS and MERS, which are known from the 
coronavirus family. As of October 2020, it is known that 
there are 183 candidate vaccines being studied. 42 
of these vaccines are in the clinical trial phase. There 
are 17 vaccine candidates closest to the final stage 
and approval in clinical trials. It was announced that 
the vaccine in Russia was approved before the Phase 
3 study was completed. Of course, getting approval 
before trying large groups can cause some problems. 
Vaccination studies are also carried out in our country. 
In September The World Health Organization’s list of 
candidate vaccines in preclinical stages of the date of 
2020 from Turkey, 11 studies are taking place. Turkey 
does not have a history of working with clinical stages, 
but progress is very fast. Vaccine trials are carried out 
in 4 centers (October 2020) in our country. A candidate 
vaccine developed by Erciyes University has reached the 
stage where animal experiments have been completed 
and will be tested on humans (October 2020). 

Röportaj

22 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 24 / OCAK 2021



Berfin Aladağ: The issue of vaccination for both flu 
and pneumonia especially for people with chronic 
diseases and those over 65 years of age has come 
to the fore. Do you think that all citizens should not 
have these vaccinations for protection?

Emine Akalın Uruşak: People with chronic diseases 
and people over 65 are most affected by this disease. For 
this reason, these people must have flu and pneumonia 
vaccines. Apart from this, healthy people and young 
people should be included in the vaccination calendar 
in the second stage. After all these vaccines are not 
produced in Turkey and comes as limited. In addition, the 
vaccine is not recommended in normal times for people 
who can easily overcome this disease, such as the flu 
vaccine. Apart from that, for Covid-19, vaccination of the 
entire society becomes more important, as the mortality 
rate in this disease is higher than others, especially the 
people we call the risk group.

“WE SAW THAT EVERY INFORMATION 
SPREAD UNCONTROLLED DURING THE 
PANDEMIC PROCESS WAS AS HARMFUL 
AS THE COVID-19 VIRUS AND TURNED 
INTO AN EPIDEMIC AFFECTING PUBLIC 
HEALTH.”
Berfin Aladağ: Finally, what would you like to say to 
the readers of Avaz magazine during the pandemic 
process we are in?

Emine Akalın Uruşak: The new coronavirus epidemic 
is the most important global event of recent years. It 
seems to be the starting point of a new era in terms of its 
effects on health, society and natural areas. Of course, 
this situation will be discussed much more in the coming 
days and the “new normal” will take shape. However, 
this process showed us our weaknesses or strengths or 
opportunities in some issues. For example, the concept 
of infodem entered our lives with the pandemic. In other 
words, we have seen that the information spread about the 
virus and every information that increases uncontrolled 
is at least as harmful as the Kovid-19 virus, turning into 
an epidemic affecting public health. We understood why 
man is part of nature and why it is important not to fight 
it. Most importantly, we realized that we should consume 
less of our resources from now on, that all societies, 
whether developed or not, are part of the same world. Of 
course, these prefixes can be duplicated. However, the 
Covid-19 epidemic provided the opportunity to rethink 
and change many of our habits from science to social 
life, from education to consumption.

Berfin Aladağ: Thank you very much for this 
important information you gave.

pılmakta. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen bir 
aday aşı, hayvan deneyleri tamamlanıp insanlar üzerin-
de denenecek aşamaya geldi (Ekim 2020). 

Berfin Aladağ: Özellikle kronik hastalığı bulunan ki-
şiler ve 65 yaş üstündekiler için hem grip hem de 
zatürre aşılarının yapılması konusu gündeme geldi. 
Sizce bu aşıları korunma amacıyla tüm vatandaşların 
yaptırması gerekmez mi?

Emine Akalın Uruşak: Kronik hastalığı olanlar ve 65 
yaş üstü kişiler bu hastalıktan en çok etkilenen kişiler. Bu 
nedenle de bu kişilerin grip ve zatürre aşılarını olmaları 
zorunlu. Bunun dışında kalan sağlıklı kişiler ve gençlerin 
ikinci aşamada aşı takvimine alınması gerekiyor. Sonuç-
ta bu aşılar Türkiye’de üretilmiyor ve sınırlı olarak geliyor. 
Ayrıca grip aşısı gibi zaten bu hastalığı kolaylıkla atlata-
bilecek kişilere normal zamanlarda da aşı önerilmemek-
te. Bunun dışında Kovid-19 için yine öncelikle risk grubu 
dediğimiz kişiler başta olmak üzere, bu hastalıkta ölüm 
oranı diğerlerine göre daha yüksek olduğu için toplumun 
tümünün aşılanması daha bir önem kazanmakta. 

“PANDEMİ SÜRECİNDE KONTROLSÜZ 
YAYILAN HER BİLGİNİN EN AZ KOVİD-19 
VİRÜSÜ KADAR ZARARLI OLDUĞUNU, 
TOPLUM SAĞLIĞINI ETKİLEYEN BİR 
SALGINA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK.”
Berfin Aladağ: Son olarak Avaz dergisi okurlarına 
içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde neler söy-
lemek istersiniz?

Emine Akalın Uruşak: Yeni koronovirüs salgını, küre-
sel anlamda son yılların en önemli olayı. Sağlık, toplum 
ve doğal alanlara etkileri bakımından yeni bir dönemin 
başlangıç noktası gibi gözüküyor. Elbette bu durum önü-
müzdeki günlerde çok daha fazla tartışılacak ve “yeni 
normal” şekillenecek. Ancak bu süreç bize bazı konu-
lardaki zayıflıklarımızı veya güçlü olduğumuz yönleri 
ya da fırsatları gösterdi. Örneğin pandemi ile birlikte 
infodemi kavramı da hayatımıza girdi. Yani virüs ile ilgi-
li yayılan bilginin, kontrolsüz çoğalan her bilginin en az 
Kovid-19 virüsü kadar zararlı olduğunu, toplum sağlığını 
etkileyen bir salgına dönüştüğünü gördük. İnsanın do-
ğanın bir parçası olduğunu ve onunla savaşmamasının 
neden önemli olduğunu anladık. En önemlisi kaynakları-
mızı bundan sonra daha az tüketmemiz gerektiğini, ge-
lişmiş ya da gelişmemiş tüm toplumların aynı dünyanın 
bir parçası olduğunun farkına vardık. Tabii ki bu önekler 
çoğaltılabilir. Ancak Kovid-19 salgını bilimden toplumsal 
yaşama, eğitimden tüketime birçok alışkanlığımızı tekrar 
düşünme ve değiştirme olanağı sağladı.

Berfin Aladağ: Size verdiğinin bu önemli bilgilerden 
dolayı çok teşekkür ederim. 
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Berfin Aladağ: Kimi zaman sebebini 
bilmediğimiz, hatta ağrı kesici almamı-
za rağmen geçmeyen ağrılardan söz 
ederiz. Uzun süreli geçmeyen ağrılar 
yaşam kalitemizin düşmesine de ne-
den oluyor. Avaz okurları için öncelikle 
nöropatik ağrının ne olduğunu açıkla-
yabilir misiniz?
Miruna Florentina Ateş: Nöropatik ağrı 
yaşlılarda sıkça görülen, başka hastalık-
larla ilgisi bulunabilen, ellerde ve ayaklar-
da iğne batma, karıncalanma, uyuşukluk, 
yanma hissinin çok fazla olduğu, hastaları 
rahatsız eden ve normal ağrı kesicilerin 
etki etmediği ağrılardır. Aslında biz ağrıları 
iki grupta sınıflandırıyoruz; biri nosiseptif, 
diğeri nöropatik ağrılar olarak. Nosiseptif 
ağrılar hepimizin bildiği, örneğin kolumu-
zu bir yere çarptığımızda, elimizi yaktığı-
mızda ya da kestiğimizde doku hasarı ile 
birlikte ortaya çıkan ağrılardır. Bu ağrılar 

Berfin Aladağ: We talk about pains that 
we sometimes don’t know the reason 
for, even though we take painkillers. 
Pain that does not go away for a long 
time also causes our quality of life to 
decrease. Can you first explain what 
neuropathic pain is for Avaz readers?
Miruna Florentina Ateş: Neuropathic pain 
is common in the elderly, may be related 
to other diseases, pins and needles, 
tingling, numbness, burning sensation in 
the hands and feet, disturbing the patients 
and normal painkillers do not affect 
them. In fact, we classify the pain in two 
groups; one is nociceptive and the other 
is neuropathic pain. Nociceptive pains 
are familiar pains that occur with tissue 
damage, for example when we hit our 
arm, burn or cut our hands. These pains 
can be relieved with normal painkillers, 

What Is Neuropathic Pain?

Nöropatik Ağrı Nedir?

N öropatik ağrı çekenler ağrılarının 
boyutunu anlatırken genellikle; 
bıçak saplanması, elektrik çarp-

ması, donma, karıncalanma, yanma 
gibi sözcüklerle ağrılarını tarif etmeye 
çalışırlar. Berfin Aladağ, Maltepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Miruna  
Florentina Ateş ile sinir sisteminin 
hasar görmesi sonucunda oluşan bu 
uzun süreli ağrıların nedenleri ve teda-
visi üzerine bir söyleşi yaptı.

Those who have neuropathic pain 
generally describe the extent of their 
pain; They try to describe their pain 
with words such as knife stub, electric 
shock, freezing, tingling, and burning. 
Berfin Aladağ made an interview on 
the causes and treatment of these 
long-term pain caused by damage to 
the nervous system with Dr. Miruna 
Florentina Ateş, a member of Maltepe 
University Faculty of Medicine, 
Department of Neurology.

Berfin Aladağ, Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Dr. Miruna 
Florentina Ateş ile 
birlikte.

Berfin Aladağ with 
Maltepe University 
Faculty of Medicine, 
Department of Neurology, 
Dr. Miruna Florentina 
Ateş.
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normal ağrı kesicilerle, antienflamatu-
ar denilen parasetamollerle giderilebilir. 
Nöropatik ağrı ise nosiseptif ağrıdan farklı 
olarak bizzat sinirlerin hasarı veya tah-
riş olması ile karakterize olan bir ağrıdır. 
Yani sinirleri etkileyen, kol ve bacaklarda 
kuvvetsizlik ve bozulmuş duyu fonksiyonu 
ile ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Bu 
yüzden hastaların nöroloji uzmanlarına 
başvurmaları gerekir. 
Berfin Aladağ: Nöropatik ağrı çeşitle-
rinden örnekler verebilir misiniz?

Miruna Florentina Ateş: Genellikle şeker 
hastalığı olan kişilerde görülen diyabetik 
nöropati ayaklarda ortaya çıkar. Bu ağrı 
her iki ayakta da hissedilir yani simetriktir 
ve hastalar özellikle de diz altında, ayak 
bileklerinden başlayıp parmak ucuna ka-
dar ilerleyen, yanma tarzındaki ağrılardan 
şikayet eder. Örneğin zona ağrısı da bir 
nöropatik ağrıdır. Bunun dışında trigemi-
nal nevralji de bir nöropatik ağrı çeşididir. 
Yüzün duyusunu ileten trigeminal sinir 
dediğimiz bir sinir vardır. Bu göz çevresi-
nin, üst dudağın, alt çenenin, alt dudağın 
duyusunu iletir. O sinirde bir elektrik ka-
çağı gibi, çok tipik olarak çakma tarzında 
ağrılar ortaya çıkar. Bunların pek çoğunun 
nedeni bilinmiyor. Bazen trigeminal sinir 
çevresinde baskı yapan bir tümör veya 
damar yumağı gibi bir durum bu ağrıya 
neden olabilir. Ama çoğu zaman nede-
ni anlaşılmıyor bu tür ağrıların. Bir başka 
nöropatik ağrı çeşidi ise phantom ağrı 
dediğimiz ilginç bir türdür. Hayalet ağrısı 
da deniyor buna. Bunlar uzuv kaybından 
sonra ortaya çıkan ağrılardır. Bu ağrı daha 
çok kolu, bacağı kesilen hastalarda gö-
rülüyor. Sanki o uzuv hala varmış ve ağ-
rıyormuş gibi hissediyorlar. Örneğin sağ 
bacağı diz üstünden kesilmiş olan bir 
hasta, ayağı kesildiği halde “sağ ayağı-
mın başparmağı ağrıyor” diyebiliyor. Bu 
da nöropatik ağrının sinirlerden kaynaklı 
bir durum olduğunu gösteriyor bize. Yine 
kanser hastalarında nöropatik ağrılar gö-
rüyoruz. Özellikle tümör hücrelerinin sinir-
lere bası yapmasına bağlı olarak bu ağrı 
ortaya çıkabiliyor. Bazı vitamin eksiklikle-
rinde de nöropatik ağrılara rastlanabiliyor. 

paracetamols called anti-inflammatory. 
Neuropathic pain, unlike nociceptive 
pain, is a pain that is characterized by 
damage or irritation of the nerves itself. In 
other words, it is a neurological disease 
that affects the nerves and occurs with 
weakness and impaired sensory function 
in the arms and legs. Therefore, patients 
should consult neurology specialists.
Berfin Aladağ: Can you give examples 
of neuropathic pain types?
Miruna Florentina Ateş: Diabetic 
neuropathy, usually seen in people with 
diabetes, occurs in the feet. This pain is 
felt in both feet, that is, it is symmetrical 
and patients complain of burning pain, 
especially under the knee, starting from 
the ankles to the toes. For example, 
shingles pain is also a neuropathic pain. In 
addition, trigeminal neuralgia is also a form 
of neuropathic pain. There is a nerve that 
we call the trigeminal nerve that transmits 
the sensation of the face. This transmits 
the senses of the eye area, upper lip, lower 
jaw, lower lip. Typically pain occurs in that 
nerve, like an electric leak. The reason for 
many of these is unknown. Sometimes 
a condition such as a tumor or vein ball 
pressing around the trigeminal nerve can 
cause this pain. But most of the time, the 
cause is not understood. Another type of 
neuropathic pain is an interesting type that 
we call phantom pain. It’s called ghost 
pain. These are pains that occur after limb 
loss. This pain is mostly seen in patients 
whose arm and leg were amputated. They 
feel as if that limb is still there and it hurts. 
For example, a patient whose right leg is 
amputated above the knee may say, “The 
thumb of my right foot hurts” even though 
his foot was amputated. This shows 
us that neuropathic pain is caused by 
nerves. Again, we see neuropathic pain 
in cancer patients. This pain can occur, 
especially due to the compression of the 
tumor cells on the nerves. Neuropathic 
pain can also be encountered in some 
vitamin deficiencies. Apart from that, 
there is another pain that we call central 
pain. This can occur as neuropathic pain, 
for example, in patients who have had a 
cerebral hemorrhage or in Parkinson’s 
patients, directly due to the sensitization 

Interview: Berfin Aladağ

 

Nöropatik ağrı tek başına 
bir hastalık değil, çoğu 
zaman sinir hasarına 
neden olan bir rahatsızlık 
sonucunda ortaya 
çıkan kronik bir ağrı 
sendromudur. Birden çok 
sebebi olup, tedavisinde 
ilaç ve fiziksel birçok 
yöntem mevcuttur.

Neuropathic pain is not 
a single disease, but a 
chronic pain syndrome 
that often results from 
a condition that causes 
nerve damage. It has 
multiple reasons, and there 
are many medicinal and 
physical methods in its 
treatment.
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Bunun dışında santral ağrı dediğimiz bir ağrı daha var. 
Bu da örneğin beyin kanaması geçiren hastalarda veya 
parkinson hastalarında direkt olarak beyindeki ağrı mer-
kezlerinin duyarlılaşmasına ve bazen de hasar görmesi-
ne bağlı olarak nöropatik ağrı şeklinde ortaya çıkabiliyor.
Berfin Aladağ: Bu tür ağrılar ne gibi nedenlerle orta-
ya çıkar? Ağrı oluşumuna zemin hazırlayan faktörler 
nelerdir ve nasıl belirtiler gösterir?
Miruna Florentina Ateş: Diyabet, aşırı alkol tüketimi, 
otoimmün hastalıklar, zona, hepatit b, hepatit c, HIV, lyme 
hastalığı gibi bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, kemik iliği 
bozuklukları, kalıtsal bozukluklar, böbrek veya karaciğer 
hastalıkları, HIV/AIDS ve kemoterapide kullanılan ilaçlar, 
yetersiz beslenme (B1, B6, B12, E vitamini eksiklikleri), 
yaralanmalar ve fiziksel tramvalar, arsenik ve civa gibi 
kimyasallara maruz kalmak ve hipotiroidizm polinöropa-
tinin nedenleri olabilmektedir. Kollarda ve ayaklarda ka-
rıncalanma ve iğnelenme hissi, uyuşma, donma, yanma, 
yürümede zorluk, kaslarda güçsüzlük ve seğirme, gece 
ağrılarına bağlı uyku problemleri ve sıcaklık değişimleri-
ni algılamada zorluk da bu hastalığın belirtileridir.
Berfin Aladağ: Peki, bu hastalığın teşhisi zor mudur?

Miruna Florentina Ateş: Nöropatik ağrıların teşhisi kimi 
zaman kolay, kimi zaman da zordur. Ancak zonada ve 
diyabetik nöropatide teşhis diğer ağrılara göre daha ko-
lay olmaktadır. Nöropatik ağrı genelde uzun süreli kronik 
bir ağrıdır.
Berfin Aladağ: Nöropatik ağrı toplumumuzda ne sıklık-
ta görülüyor? Bu konuda yapılmış bir çalışma var mı?
Miruna Florentina Ateş: Bu ağrılar toplumun yaklaşık 
yüzde 10’nunda görülüyor. Cinsiyete göre değişim çok 
olmamakla birlikte fibromiyalji genellikle kadınlarda daha 
sık görülüyor. Ama genel olarak bütün nöropatik ağrılara 
baktığımızda çok fazla bir cinsiyet ayrımı yoktur. Genel-
likle ileri yaşlarda daha çok karşımıza çıktığını söyleye-
bilirim. Bu da diyabetin, zonanın, santral nöropatik ağrı 
dediğimiz beyin kaynaklı rahatsızlıkların ileri yaşlarda or-
taya çıkmasından kaynaklanıyor. Kronik İnflamatuar De-
miyelinizan Polinöropati (CIDP) için en sık görülen form-
dur diyebiliriz. Toplumda görülme sıklığı 1-8/100.000’dir. 
40-60 yaş aralığında ve erkeklerde daha sık rastlanır. 
Ama nöropatik ağrılar her cinsiyette ve her yaşta görüle-
bilir, bunu unutmamak gerekir.
Berfin Aladağ: Nöropatik ağrının tanı yöntemleri 
nelerdir?
Miruna Florentina Ateş: İlk olarak nörolojik muayene 
yapıyoruz. Kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, kaslarda eri-
me, duyu kaybı ve derin tendon reflekslerinde azalma 
veya kayıp saptanır. Tanıyı kesinleştirmek için EMG in-
celemesi yapılır. Olguların çoğunda sinirlerin ve özel-
likle sinir miyelin kılıfını etkilediğini gösteren ve edinsel 

and sometimes damage of the pain centers in the brain.
Berfin Aladağ: Why do such pains occur? What are 
the factors that predispose to pain and how does it 
show symptoms?
Miruna Florentina Ateş: Diabetes, excessive alcohol 
consumption, autoimmune diseases, bacterial and 
viral infections such as shingles, hepatitis b, hepatitis c, 
HIV, lyme disease, bone marrow disorders, hereditary 
disorders, kidney or liver diseases, HIV / AIDS and 
drugs used in chemotherapy, malnutrition (B1, B6, B12, 
vitamin E deficiencies), injuries and physical trams, 
exposure to chemicals such as arsenic and mercury, and 
hypothyroidism can be the causes of polyneuropathy. 
Tingling and pricking sensations in the arms and feet, 
numbness, freezing, burning, difficulty in walking, 
weakness and twitching in muscles, sleep problems due 
to night pain and difficulty in perceiving temperature 
changes are also symptoms of this disease.
Berfin Aladağ: Is it difficult to diagnose this disease?
Miruna Florentina Ateş: Diagnosing neuropathic pain 
is sometimes easy and sometimes difficult. However, in 
shingles and diabetic neuropathy, diagnosis is easier 
than other pains. Neuropathic pain is usually a long-term 
chronic pain.
Berfin Aladağ: How common is neuropathic pain in 
our society? Is there any study on this subject?
Miruna Florentina Ateş: These pains are seen in 
about 10 percent of the society. Although there is not 
much change by gender, fibromyalgia is generally more 
common in women. But when we look at all neuropathic 
pain in general, there is not much gender difference. I 
can say that it is more common in older ages. This is 
due to the emergence of diabetes, shingles and brain-
related disorders, which we call central neuropathic 
pain, at advanced ages. We can say that it is the most 
common form of Chronic Inflammatory Demyelinating 
Polyneuropathy (CIDP). The incidence in the society 
is 1-8/100.000. It is more common in men between the 
ages of 40-60. But neuropathic pain can be seen in all 
genders and at any age, it should not be forgotten.
Berfin Aladağ: What are the diagnostic methods of 
neuropathic pain?
Miruna Florentina Ateş: First, we do a neurological 
examination. Weakness in the arms and legs, muscle 
melting, loss of sensation and decrease or loss in deep 
tendon reflexes are detected. EMG examination is 
performed to confirm the diagnosis. In most of the cases, 
polyneuropathy is diagnosed by detecting findings 
specific to acquired demyelinating neuropathies, which 
show that it affects the nerves and especially the nerve 
myelin sheath. In suspicious cases, lumbar puncture 

Röportaj
Suçiçeği virüsünün ortaya 
çıkardığı bir hastalık olan zona, 
nöropatik ağrıdır. Çocukken 
geçirilen suçiçeği omurilikteki 
bazı sinir bölgelerinde uyur 
bir şekilde kalabiliyor ve yıllar 
sonra hayatınızın bir döneminde, 
yaşınızın ilerlemesi ya da 
kanser hastalığına bağlı vücut 
direncinizin düşmesi ile birlikte 
tekrar ortaya çıkabiliyor. Böylece 
sinirlerde direkt olarak bir 
hasara ve iltihaba yol açan zona 
hastalığı ile karşılaşıyoruz.

Shingles, a disease caused 
by the chickenpox virus, is 
neuropathic pain. Chickenpox 
that you had as a child can 
remain dormant in some 
nerve areas in the spinal cord, 
and can reappear at some 
time in your life, as your age 
progresses or your body 
resistance decreases due to 
cancer. Thus, we encounter 
shingles, which causes direct 
damage and inflammation in 
the nerves.
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demiyelinizan nöropatilere özgü bulguları saptayarak 
polinöropati tanısı konulur. Şüpheli vakalarda tanıyı des-
teklemek için lomber ponksiyon yapılarak beyin omuri-
lik sıvısı incelemesi, Kronik İnflamatuar Demiyelinizan 
Polinöropati (CİDP) ve Multifokal Edinsel Demiyelinizan 
Sensori ve motor nöropatili olgularda protein artışı sap-
tanır. Sinir biyopsisi de yapılabilir ancak buna nadiren 
ihtiyaç duyulur. Bazen kanda bazı antikorlar görülebilir. 
Multifokal Motor Nöropati (MMN) desteklemek için anti 
GM1b antikoruna, Distal Edinsel Demiyelinizan Simetrik 
Nöropati (DADS) tanısını desteklemek içinse anti-MAG 
antikoruna bakılabilir.
Berfin Aladağ: Nöropatik ağrının güncel tedavisin-
den ve son yıllarda tedavide yaşanan gelişmelerden 
biraz söz eder misiniz? 
Miruna Florentina Ateş: Polinöropati hastalığında bir-
kaç tedavimiz mevcut. İlk olarak kortizon tedavisi veri-
lebilir ancak bazı polinöropatilerde kortizondan sonra 
kötüleşme görülebilir. Bu yüzden ikinci seçeneğimiz 
-bazen de ilk seçeneğimiz- immunglobulin tedavisi. Yanıt 
alınamayan olgularda plazma değişimi yapılabilir. Mul-
tifokal Motor Nöropati (MMN) hastalığı nöropatinin çok 
seyrek bir çeşididir. Bu hastalığın steroid yararı yoktur, 
hatta hasta daha da kötüleştirebilir. O zaman da direkt 
immünglobulin verilmesi gerekir hastaya. Bir de hastanın 
kaslarının erimesini engellemek için fizyoterapi tedavisi 
uygulanmaktadır.
Berfin Aladağ: Tanı ve tedavi konusunda sizce yaşa-
nan en önemli sorunlar neler?
Miruna Florentina Ateş: Tedavinin çeşidine göre kar-
şılaştığımız sorunlar değişebiliyor. Kortizon verdiğimizde 
şeker hastalığı olan hastaların şekeri yükselebiliyor veya 
hasta şeker komasına girebiliyor. İmmünglobulin tedavi-
sinde de hastada böbrek yetmezliği veya nefes darlığı 
varsa yine sıkıntı yaşanabiliyor. Bizler hastanın sağlık du-
rumuna göre izlediğimiz tedavi yöntemiyle hastalarımızın 
iyileştiğini görüyoruz. Ancak iyileşen hastalarımızı bir yıl 
boyunca dikkatlice takip ediyoruz. Sonrasında hastala-
rın altı ayda bir EMG (Elektromiyografi) kontrolü yaptırı-
larak sağlıkları kontrol altında tutuluyor. Bu tür sağlık so-
runu bulunan kişilerin doktorları ile ilişkisinin kopmaması 
gerekir. Hatta önerim hastanın aynı doktorla süreci takip 
etmesidir. Çünkü hasta her defasında farklı doktora gi-
derse kendisine uygulanan tedaviler birbirine karışacak 
ve istenen sonuç alınamayacaktır.
Berfin Aladağ: Verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok 
teşekkür ederim.
Miruna Florentina Ateş: Ben de son olarak okuyucula-
rımıza nöropatik ağrıların klasik ağrı kesicilere cevap ver-
meyeceğini, bu tür ağrıları olanların mutlaka bir nöroloji 
uzmanına danışmaları gerektiğini hatırlatarak sözlerime 
son vermek isterim.

is performed to support the diagnosis, cerebrospinal 
fluid examination, Chronic Inflammatory Demyelinating 
Polyneuropathy (CIDP) and Multifocal Acquired 
Demyelinating sensory and motor neuropathy cases, 
protein increase is detected. A nerve biopsy can also 
be done, but this is rarely needed. Sometimes some 
antibodies can be seen in the blood. Anti-GM1b antibody 
can be used to support Multifocal Motor Neuropathy 
(MMN) and anti-MAG antibody can be used to support the 
diagnosis of Distal Acquired Demyelinating Symmetric 
Neuropathy (DADS).
Berfin Aladağ: Could you tell us about the current 
treatment of neuropathic pain and the developments 
in treatment in recent years?
Miruna Florentina Ateş: We have several treatments 
for polyneuropathy. Cortisone treatment can be given 
first, but some polyneuropathies may get worse after 
cortisone. That’s why our second option -sometimes 
our first option- is immunoglobulin therapy. Plasma 
exchange can be performed in cases where there is no 
response. Multifocal Motor Neuropathy (MMN) disease 
is a very rare type of neuropathy. This disease has no 
steroid benefit, and may even worsen the patient. Then, 
direct immunoglobulin should be given to the patient. In 
addition, physiotherapy treatment is applied to prevent 
the patient’s muscles from melting.
Berfin Aladağ: What do you think are the most 
important problems in diagnosis and treatment?
Miruna Florentina Ateş: The problems we encounter may 
vary depending on the type of treatment. When we give 
cortisone, the blood sugar of the patients with diabetes 
can rise or the patient can go into a diabetic coma. In 
immunoglobulin treatment, if the patient has kidney failure 
or shortness of breath, there may be problems again. We 
see that our patients improve with the treatment method 
we follow according to the health status of the patient. 
However, we carefully follow our recovering patients for a 
year. Afterwards, the patients’ health is kept under control 
by having EMG (Electromyography) control every six 
months. People with this kind of health problem should 
keep in touch with their doctors. In fact, my suggestion is 
that the patient follows the process with the same doctor. 
Because if the patient goes to a different doctor each 
time, the treatments applied to him will be mixed with 
each other and the desired result will not be obtained.
Berfin Aladağ: Thank you very much for the 
information you have shared.
Miruna Florentina Ateş: Finally, I would like to end my 
words by reminding our readers that neuropathic pain 
will not respond to classical painkillers, and those who 
have such pain should definitely consult a neurologist.

Interview: Berfin Aladağ

EMG, elektromiyografi 
teriminin kısaltılmış adıdır. 
Kasların kasılmasını sağlayan 
elektriksel aktivitenin 
izlendiği ve yorumlandığı bir 
kas incelemesidir. Günlük 
kullanımında EMG incelemesi, 
kas incelemesinin yanı sıra 
sinir incelemesini de içeren 
testler bütünü anlamına 
gelmektedir.

EMG is the abbreviated name 
for electromyography. It is a 
muscle examination in which 
the electrical activity that 
causes muscles to contract 
is monitored and interpreted. 
When it comes to EMG 
examination in daily use, it 
means the whole of the tests 
including the nerve examination 
as well as the muscle 
examination.
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Vegan Nutrition with Dietitian Kevser Başkara

Diyetisyen Kevser Başkara ile 
Vegan Beslenme

“Veganlık sadece bir tercih değil, aynı 
zamanda da bir sorumluluktur.”

Kevser Başkara

“Bizler çok misafirperver bir milletiz, evi-
mize gelen herkesi mutlaka soframıza 
oturturuz. Fakat toplum olarak büyük bir 
yanılgı içindeyiz, sanki sofrada et yeme-
ği olmazsa misafir doymadı gibi geliyor 
bize. Oysa tükettiğimiz baklagillerde de 
vücudumuz için gereken protein ve lif bu-
lunuyor. Aslında Türk mutfağı veganlığa 
çok yatkın. Sebze çeşitliliği konusunda 
çok şanslıyız, her mevsim doğal sebze ve 
meyveye erişebiliyoruz. Üstelik ülkemiz 

“Veganism is not only a choice but 
also a responsibility.”

Kevser Başkara

“We are a very hospitable nation, we make 
sure everyone who comes to our house 
sit on our table. But as a society, we are 
in a great error, as if there is no meat on 
the table, it seems as if the guests are not 
full. However, the legumes we consume 
also contain protein and fiber required for 
our body. Actually, Turkish cuisine is very 
prone to veganism. We are very lucky with 
a variety of vegetables, we can access 
natural vegetables and fruits in all seasons. 
Moreover, our country is a natural granary. 

G ünümüzde hastalıklardan ko-
runmada bir tedavi, vücut ağır-
lığı kontrolünde çözüm olarak 

ele alınmaya başlanan vegan beslen-
me akımı tüm dünyada hızla yayılıyor. 
Türkiye’nin ilk vegan diyetisyeni olan  
Kevser Başkara, sosyal mesafe kural-
larına uygun olarak 12 Eylül 2020 tari-
hinde Şaşkınbakkal’da bir restoranda 
gerçekleştirdiği söyleşisinde katılım-
cılara doğru beslenme şekilleri, vegan 
yaşam tarzı, çok bilinen yanlışlar ve 
merak edilen sağlıklı yaşam konusun-
da bilgilerini aktardı. İdil Akan da Baş-
kara’dan edindiği bilgileri Avaz okurları 
için kaleme aldı. 

Nowadays, the vegan diet, which is 
considered as a treatment for disease 
prevention and a solution for body 
weight control, is spreading rapidly 
all over the world.Turkey’s first vegan 
dietician Kevser Başkara shared her 
knowledge about the right diet, vegan 
lifestyle, well-known mistakes and a 
healthy lifestyle in her interview held 
at a restaurant in Şaşkınbakkal on Sep-
tember 12, 2020. Also, İdil Akan wrote 
the information she acquired from Baş-
kara for Avaz readers.

Vegan yaşam yolunda 
rehberlik eden Diyetisyen 
Kevser Başkara, 
düzenlediği toplantılarda 
sağlıklı beslenmede 
dikkat edilmesi gereken 
noktalar hakkında bilgiler 
veriyor.

Dietician Kevser Başkara, 
who guides the vegan life 
path, gives information 
about the points to be 
considered in healthy 
eating at the meetings 
she organizes.

Yazı 

Yazı / Article
İdil Akan
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doğal tahıl ambarı. Böylelikle Türk mutfağında hepimizin 
alışıp sevdiği yemeklerden olmayan parçaları çıkardığı-
nızda yine de doyurucu, lezzetli ve sağlıklı bir beslenme 
şeklini geleneklere sadık tariflerle koruyabiliyoruz.”

Veganlık nedir?

Veganlık ya da veganizm, bazı nedenlerle hayvan kö-
kenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı red-
detmektir. Bazen “sıkı vejetaryenlik” diye de adlandırılır. 
Vegan kişiler, gıdaların yanı sıra hayvanlardan elde edi-
len tüm yan ürünleri de kullanmayı reddetmektedirler. 

Veganlar nasıl beslenir?

Bu konu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bir örnekle 
açıklamak istersek; bir kişi çocukluğundan itibaren An-
takya mutfağı ile beslenmiş olsun ve bu beslenme tarzını 
değiştirmek istesin… Onun bu mutfakta yer alan en sevdi-
ği yemeği ele alalım. Yemeğe o güzel tadını veren aslında 
kullanılan baharatlardır. Biz baharatları, salçayı tıpkı etle 
pişirdiğimiz gibi bu kez sebze ya da baklagil ile pişirebili-
riz. Mantıyı kıyma yerine mantarla, içli köfteyi mercimekle, 
menemeni zerdeçallı nohutla yapıp, sevdiğimiz yemekle-
ri koruyabilir, üstelik çok da güzel vegan tarifler elde et-
miş oluruz. Tatlı içinse büyük uğraşlara girmemize gerek 
yok; Türk mutfağında çokça kullanılan keçiboynuzu, dut 
pekmezi, incir pestili gibi alternatifleri gönül rahatlığı ile  
kullanabiliriz.

In this way, when you take out pieces that are not from 
the dishes we all are accustomed to in Turkish cuisine, 
we can still preserve a satisfying, delicious and healthy 
diet with recipes loyal to the traditions.”

What is veganism?

Being vegan or veganism is refusing to use animal 
origin foods and other animal products for some reason. 
It is sometimes called “strict vegetarianism.” Vegan 
individuals refuse to use any by-products from animals 
as well as food.

How do vegans eat?

This topic is wondered by many. To explain with an 
example; if a person has been fed with Antakya cuisine 
since childhood and wants to change this diet. Let’s take 
a look at his favorite food in this kitchen… It is actually 
the spices used that give the meal its good taste. We 
can cook spices and tomato paste with vegetables or 
legumes, just like we cook with meat. By making “mantı” 
with mushrooms instead of minced meat, with lentils for 
stuffed meatballs, and “menemen” with chickpeas with 
turmeric, we can preserve our favorite dishes, and we 
also get very nice vegan recipes. For dessert, we do 
not need to go to great lengths; we can use alternatives 
such as carob, mulberry molasses, dry fig, which are 
widely used in Turkish cuisine, with peace of mind.

Veganlık tüm hayvansal 
gıdalardan arınmış beslenme 

türüdür, hatta bir yaşam 
biçimidir.

Veganism is a type of diet 
that is free from all animal 

foods, even a way of life.

Article: İdil Akan

 

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 24 / JANUARY 2021 / 29



Vegan beslenmenin avantajları nelerdir?

İnsan vücudu, vitamin ve mineral ihtiyacı-
nı çiğ sebze ve meyve yiyerek karşılıyor. 
Pişirmekle, dondurmakla, kurutmakla, 
haşlamakla, suyunu süzmekle, tekrar ısıt-
mayla sebzelerdeki vitamin ve mineraller-
de aslında çeşitli kayıplar ortaya çıkıyor. 
Bu kayıpları önlemek de çiğ vegan bes-
lenme ile mümkün olabilir. Çünkü bitki 
yapısında bulunan enzimler pişirildikleri 
takdirde yok olur, oysa bizim bitkilerde-
ki canlı enzimlere ihtiyacımız vardır. Bir 
önemli konu da çiğ vegan beslenme ile 
bozulan bağırsak yapımız düzelir. Ayrıca 
bu beslenme tarzı vücuttaki ödemi atma 
ve vücut ağırlığı kontrolünü sağlamada da 
bizlere yardımcı olur.

Tip 2 diyabet ve çiğ vegan beslenme

Şeker hastalığı diye de bilinen tip 2 diya-
betin tüm dünyada hızla arttığı yayımla-
nan raporlarla ortaya konmaktadır. Türki-
ye’de ise tip 2 diyabet, 12 yılda yüzde 90 
artmıştır. Çiğ vegan beslenme, vücut ağır-
lığı korumayı sağlamakla beraber karışık 
diyete göre kan şekeri dengesini ve kan 
yağlarını daha iyi hale getiriyor. Yaşam tar-
zı değişikliği dediğimiz doğru beslenme 
ve düzenli fiziksel aktiviteyle diyabeti yüz-
de 70 oranında önlememiz de mümkün.

What are the advantages of a vegan 
diet?

The human body meets its vitamin and 
mineral needs by eating raw vegetables 
and fruits. In fact, various losses occur in 
vitamins and minerals in vegetables by 
cooking, freezing, drying, boiling, draining, 
reheating. It may be possible to prevent 
these losses with a raw vegan diet. 
Because the enzymes in plant structure 
are destroyed if they are cooked, whereas 
we need live enzymes in plants. Another 
important issue is that our intestinal 
structure, which has deteriorated with 
a raw vegan diet, improves. In addition, 
this diet helps us to get rid of edema and 
control body weight.

Type 2 diabetes and raw vegan diets

Published reports reveal that type 2 
diabetes, also known as diabetes, is 
rapidly increasing all over the world. In 
Turkey, type 2 diabetes has increased by 
90 percent in 12 years. Raw vegan diet 
provides body weight protection and 
improves blood sugar balance and blood 
fats compared to the mixed diet. It is 
also possible to prevent diabetes by 70 
percent with proper nutrition and regular 
physical activity, which we call a lifestyle 
change.

Vegan kelimesi ve tanımı 
ilk kez 1944 yılında 
Elsie Shrigley ve Donald 
Watson tarafından 
vejetaryen kelimesinden 
türetilerek bir makalede 
kullanılmıştır. 

The word vegan was 
used for the first time in 
1944 by Elsie Shrigley 
and Donald Watson in an 
article derived from the 
word vegetarian.

Yazı 
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Sporcular vegan olabilir mi?

Sporcuların vegan olamayacağı tamamıyla bir şehir ef-
sanesidir. Bunun ilk örneği kanıta dayalı doğru vegan re-
jiminin varlığıdır. Örneğin İsrail ordusu yemek çıkarırken 
vegan opsiyonlarını oldukça el üstünde tutar. Yine sa-
yısal olarak baktığımızda İran ordusunun yüzde 15’inin 
vegan, yüzde 30’unun ise vejetaryen olduğunu görürüz. 
Bu veriler askeri rejimde bile vegan düzenlemelerin ko-
laylıkla insan hayatına adapte olabileceğinin çok hoş bir 
kanıtıdır.

Vegan tabağı nasıl olmalıdır?

Temel bir vegan tabağı herhangi bir yeme düzeninden 
hiçbir eksiklik göstermez. Tabağımızı 4’e ayırdığımızda 
ilk bölümde proteinler (bakliyat, tofu, vs.), ikinci bölümde 
tahıllar (siyez bulguru, esmer pirinç ve benzeri ), diğer 
iki bölümde de meyve ve sebzeler bulunmalıdır. Tabii ki 
tabağımızı renklendirip süsleyecek ve bize Omega 3 ka-
zandıracak dokunuş ise susam, kinoa, chia ve benzeri 
yağlı tohumlardır. Son olarak vegan beslenmede su iç-
menin çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Yetiş-
kinler günde en az 8-10 bardak su tüketmelidirler. Ayrıca 
unutulmaması gereken önemli bir konu da vegan beslen-
menin tek başına sağlıklı bir yaşam için yeterli olmadığı-
dır. Yani sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak isteyen bir 
kişi beslenmesinin yanı sıra uyku düzenine dikkat etmeli 
ve düzenli bir şekilde spor yapmalıdır. 

Can athletes be vegan?

It is an urban legend that athletes cannot be vegan. 
The first example of this is the existence of a correct 
evidence-based vegan regime. For example, the Israeli 
military overrides its vegan options when cooking. Again, 
when we look numerically, we see that 15 percent of the 
Iranian army is vegan and 30 percent is vegetarian. 
These data are very nice proof that vegan regulations 
can easily adapt to human life, even in the military regime.

How should a vegan plate be?

A basic vegan dish is nothing short of any eating 
pattern. When we divide our plate into 4, there should 
be proteins (legumes, tofu, etc.) in the first part, cereals 
(einkorn, brown rice, etc.) in the second part, and fruits 
and vegetables in the other two parts. Of course, the 
touch that will color and decorate our plate and give us 
Omega 3 is sesame, quinoa, chia and similar oil seeds. 
Finally, it is necessary to say that drinking water is very 
important in a vegan diet. Adults should consume at least 
8-10 glasses of water a day. In addition, an important 
issue that should not be forgotten is that vegan diet 
alone is not enough for a healthy life. In other words, a 
person who wants to have a healthy lifestyle should pay 
attention to sleep patterns and exercise regularly.

Vegan Diyetisyen Kevser 
Başkara, Ankara Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

mezunudur. Verdiği eğitimler 
ile insanın ve gezegenin sağlığı 

için bitki temelli beslenmenin 
önemini anlatmaktadır.

Vegan Dietitian Kevser Başkara 
is a graduate of Ankara 

University Faculty of Health 
Sciences, Department of 

Nutrition and Dietetics. She 
explains the importance of plant-

based nutrition for the health of 
human and the planet with her 

trainings.

Article: İdil Akan
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Şadan Alptekin: Hakan Bey, öncelikle 
Avaz dergisi okuyucularına kısaca 
kendinizden söz edebilir misiniz? 
Kaç yıldır Trakya Birlik’te görev 
yapıyorsunuz?

Hakan Çalen: Sayın Alptekin, öncelikle 
birliğimize ve ortaklarımıza göstermiş ol-
duğunuz ilgi ve teveccühten ötürü sizlere 
teşekkür etmek isterim. 1972 Keşan do-
ğumluyum. Gazi Üniversitesi İşletme Bö-
lümü mezunuyum. 1998 yılında Müfettiş 
Yardımcısı olarak göreve başladığım Trak-
ya Birlik’te Mamul Satış Müdürlüğü, De-
netim ve Rehberlik Birimi Başkanlığı gibi 
kadrolarda yönetici olarak görev yaptım 
ve 2016 yılından bu yana Genel Müdür 
olarak görevimi sürdürmekteyim.

Şadan Alptekin: Mr. Hakan, first of all, 
can you briefly tell the readers of Avaz 
magazine about yourself? How many 
years have you served in the Trakya 
Birlik?

Hakan Calen: Mrs. Alptekin, first of all, I 
would like to thank you for your interest 
and gratitude to our union and partners. 
I was born in 1972. I am a graduate of 
Gazi University, Department of Business 
Administration. I worked as a manager 
in Trakya Birlik, where I started as an 
assistant inspector in 1998, in positions 
such as Product Sales Directorate, Audit 
and Guidance Unit Head, and I have 
been working as general manager since 
2016.

Union of Farmers Who Love 
Soil and Production

Trakya Birlik

Toprağa ve Üretime 
Sevdalı Çiftçilerin Birliği

Trakya Birlik

Hakan Çalen

Trakya Yağlı Tohumlar 
Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği Genel Müdürü

General Manager 
of Trakya Oilseeds 
Agricultural Sales 
Cooperatives Union

Ö zellikle tarımsal alanda koope-
ratifçilik hareketi olarak önemli 
mesafeler alan ülkemizde, ku-

ruluş yıllarından günümüze kadar hızlı 
ve istikrarlı bir gelişme gösteren ‘Trak-
ya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koope-
ratifleri Birliği’nin Genel Müdürü Hakan 
Çalen ile birliğin kuruluş amacını ve 
bugün elde ettiği başarıları konuştuk.

We talked to Hakan Çalen, General 
Manager of the ‘Trakya Oilseeds 
Agricultural Sales Cooperatives Union, 
which has shown a rapid and steady 
development since its establishment, in 
our country, which has made significant 
progress especially in the agricultural 
field, as a cooperative movement, 
and the association’s establishment 
purpose and its achievements today.

Röportaj

Röportaj / Interview
Şadan Alptekin
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“EMEĞİN, ALIN TERİNİN 
VE DAYANIŞMANIN ORTAK 
PAYDASINDA BULUŞULAN 
KÖKLÜ VE BÜYÜK BİR AİLEDİR 
TRAKYA BİRLİK.”
Şadan Alptekin: 1966 yılında Babaeski, 
Edirne ve Lüleburgaz Yağlı Tohumlar 
Tarım Satış Kooperatiflerinin bir araya 
gelerek kurdukları Trakya Yağlı Tohum-
lar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yani 
kısa adı Trakya Birlik’in kısaca kuruluş 
amacını bizlere anlatabilir misiniz?

Hakan Çalen: Trakya Birlik; emeğin, alın 
terinin ve dayanışmanın ortak paydasında 
buluşulan köklü ve büyük bir ailedir esa-
sen. Kuruluş yıllarından bu yana devam 
etmekte olan birinci amacımız; ortakları-
mızın ürünlerini en iyi ve etkili bir şekilde 
değerlendirmektir. Bu amacımız zaman-
la güçlenip büyümemizle birlikte, ortak-
larımızın üretmiş oldukları ürünleri ham 
maddeden yarı mamul ve mamul haline 
getirmek, ürünleri çeşitlendirmek hatta 
yarı mamullerimizden yine ortaklarımızın 
hayvansal üretimde kullanabilecekleri 
yem haline dönüştürmeye kadar ilerle-
yerek, kaynaklarımızı etkili ve verimli şe-
kilde kullanmak suretiyle aynı amaç doğ-
rultusunda ilerlemeye devam etmektedir.  

 Interview: Şadan Alptekin

“TRAKYA BİRLİK IS A DEEP-ROOTED 
AND LARGE FAMILY THAT IS MET IN 
THE COMMON DENOMINATOR OF 
LABOR, SWEAT AND SOLIDARITY.”

Şadan Alptekin: Could you tell us 
about the purpose of the establishment 
of Trakya Oil Seeds Agricultural Sales 
Cooperatives Union, shortly Trakya 
Birlik, which was established by 
Babaeski, Edirne and Lüleburgaz Oil 
Seeds Agricultural Sales Cooperatives 
in 1966?

Hakan Çalen: Trakya Birlik is essentially a 
deep-rooted and large family meeting on 
the common ground of labor, hard work 
and solidarity. Our primary goal, which has 
been continuing since the establishment 
years; to evaluate our partners’ products 
in the best and effective way. As our aim 
grows stronger over time, it continues to 
progress towards the same goal by using 
our resources effectively and efficiently, 
by transforming the products produced 
by our partners from raw materials to 
semi-finished and finished products, 
diversifying the products, and even 
transforming our semi-finished products 
into feed that our partners can use in 
animal production. Another goal is to 

Trakya Birlik, 50 yılı 
aşkın süredir çok 
sayıdaki ürünüyle 
Türkiye’de hizmet 
veriyor.

Trakya Birlik, has over 
50 years serving in 
Turkey, with a large 
number of products.
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Bir diğer amacımız ise ortaklarımıza uygun tarımsal gir-
dileri sağlamaktır. Bu amacımız doğrultusunda da 48 ko-
operatifimiz vasıtası ile tüm ortaklarımızın tarımsal girdi 
ihtiyaçlarını (tohum, gübre, zirai ilaç, vb.) evlerine kadar 
ulaştırmakta, peşin, kısa ve uzun vadeli ödeme seçe-
nekleriyle ödeme kolaylığı sunmaktayız. Yine tarımsal 
girdiler konusunda kendi bünyemizde 2009 yılında kur-
muş olduğumuz “Birlik Tohum (Trakya Birlik Tohum Islah 
Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti.)” şirketimiz her geçen gün 
çalışmalarını hızlandırarak ürün gamını genişletmekte ve 
kooperatiflerimiz vasıtası ile ortaklarımızın tohum ihtiyaç-
larına cevap vermektedir. Bu minvalde farklı bir kulvarda 
hizmet eden bir diğer iştirakimiz “Trakya Birlik Sigorta 
Acenteliği Ltd. Şti.” de ortaklarımızın tarımsal ürün ve 
ekipmanlarının sigortalama işlemlerini yine kooperatifle-
rimiz vasıtası ile yerinde yürütmektedir.

Şadan Alptekin: Kuruluş yıllarından günümüze kadar 
hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösteren Trakya Birlik’in 
günümüzde kaç ortağı bulunuyor? 

Hakan Çalen: Kuruluş yıllarında 3 olan kooperatif sa-
yımız zaman içerisinde hızlı ve istikrarlı bir yükseliş 
sergileyerek 13 ilde 48’e; ortak sayımız ise 35.040’a  
ulaşmıştır.

provide appropriate agricultural inputs to our partners. In 
line with this goal, we deliver the agricultural input needs 
of all our partners (seeds, fertilizers, pesticides, etc.) 
to their homes through our 48 cooperatives, and offer 
easy payment with cash, short and long term payment 
options. Again, our company “Birlik Tohum (Trakya 
Birlik Tohum Islah Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti.)”, 
Which we established in 2009 in the field of agricultural 
inputs, is expanding its product range by accelerating 
its activities and responding to the seed needs of our 
partners through our cooperatives. In this respect, our 
other affiliate, “Trakya Birlik Sigorta Acenteliği Ltd. Şti.” 
carries out the insurance transactions of our partners’ 
agricultural products and equipment on site, again 
through our cooperatives.

Şadan Alptekin: How many partners does Trakya 
Birlik have, which has shown a rapid and steady 
development since its establishment until today?

Hakan Çalen: Our number of cooperatives, which was 
3 in the establishment years, has increased rapidly and 
steadily over time to 48 in 13 provinces; the number of 
our partners has reached 35,040.

Trakya Birlik Tekirdağ Entegre Tesisleri, 1975 yılından 
bugüne üretim faaliyetine devam ediyor.

Trakya Birlik Tekirdağ Integrated Facilities continues its 
production activities since 1975.

Karacabey Yağ Fabrikası’nda 2 ana, 12 yardımcı ünite 
bulunmakta olup modern atık arıtma ünitesiyle çevreye 
saygılı üretim yapılmaktadır.

There are 2 main and 12 auxiliary units in the Karacabey 
Oil Factory and environmentally friendly production is 
carried out with a modern waste treatment unit.

Röportaj
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“TRAKYA BİRLİK, HER YIL 
İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) 
TARAFINDAN GELENEKSEL 
OLARAK DÜZENLENEN 500 
BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 
LİSTESİ’NDE BU YIL 137. 
SIRADA.”
Şadan Alptekin: Trakya Birlik, başarı-
sını yurt dışına da taşıyarak İSO’nun 
“2018 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu Listesi”ne 164’üncü sı-
radan girdi. Dünya Kooperatif İzleme 
Listesi’nde yer alan tek Türk kooperati-
fi olan Trakya Birlik’in bundan sonraki 
hedefi nedir? 

Hakan Çalen: Sorunuzdan sıkı bir takipçi 
olduğunuzu anlıyorum. Evet, belirttiğiniz 
gibi 2018 yılı İSO 500, yani 2019 yılında 
yayınlanan listede 164. sıradaydık. Bu yıl 
yayınlanan listede 137. sırada yer alarak 
yine bir başarıya imza atmış olduk. Bir 
sonraki hedef sorunuza dönecek olursak; 
görece başarıdan ziyade mutlak başa-
rıya, yani kendimiz ile olan başarı muka-
yesemize odaklanmaktır esas hedefimiz. 
Her günü bir önceki günden öteye, her 
başarıyı bir öncekinden daha yukarıya 
taşımayı hedeflemekte ve tüm çalışma-
larımızı bunu gerçekleştirebilecek şekilde 
bina etmekteyiz. 

“TRAKYA BİRLİK, KENDİ 
MARKASI GÜBRE SATIŞINA 
BAŞLADI.”
Şadan Alptekin: Geçtiğimiz yıl Trakya 
Birlik, tarihinde ilk defa kendi markası 
ile çiftçilerimizin üre cinsi gübre ihti-
yaçlarını karşılayabilir duruma geldi. 
Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Hakan Çalen: Dediğim gibi, her günü bir 
öncekinden daha öteye, her başarıyı bir 
öncekinden daha yukarıya taşıyabilmek 
için atmış olduğumuz adımlardan yalnızca 
biri bu. Bu alanda ilk olması nedeniyle farklı 
bir önem arz etmektedir. Ortaklarımızın da 
teveccühü sayesinde beklenen rakamları 
ziyadesiyle gerçekleştirmiş bulunmakta-
yız. Bu ve bunun gibi adımları arttırabilmek 
için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

“TRAKYA BİRLİK RANKS 137TH 
THIS YEAR IN THE TOP 500 
INDUSTRIAL ENTERPRISES 
LIST TRADITIONALLY 
ORGANIZED BY THE İSTANBUL 
CHAMBER OF INDUSTRY (ISO).
Şadan Alptekin: Trakya Birlik, moving 
the success abroad, the ISO’s “2018 
Year of Turkey’s Top 500 Industrial 
Enterprises List” entry as the 164th. 
What is the next goal of Trakya Birlik, 
the only Turkish cooperative on the 
World Cooperative Watch List?

Hakan Çalen: I understand from your 
question that you are a strict follower. Yes, 
as you mentioned, we were in the ISO 
500 in 2018, that is, we were 164th in the 
list published in 2019. We have achieved 
another success by ranking 137th in the 
list published this year. Returning to your 
next target question; Our main goal is to 
focus on absolute success rather than 
relative success, that is, our comparison 
of success with ourselves. We aim to 
carry each day beyond the previous day, 
each success higher than the previous 
day, and build all our work in a way that 
can achieve this.

“TRAKYA BİRLİK STARTED 
SELLING FERTILIZERS WITH 
ITS OWN BRAND.”
Şadan Alptekin: Last year, Trakya Birlik 
was able to meet the urea type fertilizer 
needs of our farmers with its own 
brand for the first time in its history. 
What would you like to say about this?

Hakan Çalen: As I said, this is just one 
of the steps we have taken in order to 
carry each day further than the previous 
one and each success higher than the 
previous one. It has a different importance 
because it is the first in this field. Thanks 
to the kindness of our partners, we have 
achieved the expected numbers. We 
continue our efforts to increase this and 
similar steps.

Kuruluş yıllarından 
günümüze kadar hızlı 

ve istikrarlı bir gelişme 
gösteren Trakya Birlik’in 

kuruluşunda 3 olan 
kooperatif sayısı bugün 

Marmara, Ege ve İç 
Anadolu Bölgelerinde 

faaliyetlerini sürdürmekte 
olan 48 kooperatife 

yükselmiştir.

The number of 
cooperatives, which was 

3 in the establishment 
of Trakya Birlik, which 

has shown a rapid and 
steady development 

since its establishment, 
has increased to 48 

cooperatives that 
continue their activities in 
the Marmara, Aegean and 
Central Anatolia Regions.

 Interview: Şadan Alptekin
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Şadan Alptekin: Trakya Birlik fabrikala-
rı bünyesinde bulunan yem fabrikaları 
aracılığıyla, ortaklarına ve üreticilere 
uygun fiyata, kaliteli yem sağladığını da 
biliyoruz. Trakyem ve Asyem markaları 
altında bu yıl ortalama kaç ton yem sa-
tışı gerçekleştirdiniz?

Hakan Çalen: Birliğimiz bünyesinde biri 
Tekirdağ Entegre Tesislerimizde, diğeri 
Bursa Karacabey’de olmak üzere; her biri 
480 Ton/Gün kapasiteli iki yem fabrikamız 
hizmet vermektedir. Bugün itibariyle son 
bir yıl içerisinde yaklaşık 158 bin ton yem 
satışı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

“ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN 
ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ.”
Şadan Alptekin: Kovid-19 salgını ile 
mücadele kapsamında alınan tedbirler 
çiftçilerimizi ne oranda etkiledi? Trak-
ya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koope-
ratifleri Birliği olarak önümüzdeki dö-
nemde çiftçilerimize neler önerirsiniz?

Hakan Çalen: Bizler Birlik olarak çok şü-
kür bu süreci Genel Müdürlük, iki fabrika-
mız, 48 kooperatifimiz ve 5 bölge müdür-
lüğümüzde çalışanlarımız açısından sıfır 
vaka ile bugüne kadar taşıdık. Çalışma 
saatlerimizi ve özellikle fabrikalarımızda 
vardiya düzenlerini pandemi sürecinde 
çalışanlarımızı koruyacak ve riski en aza 
indirecek şekilde uyarladık. Yine koope-
ratiflerimizde ortaklarımızı ve çalışanla-
rımızı koruyacak şekilde tedbirlerimizi 
alarak hiçbir aksamaya uğramadan tüm 
hizmetlerimizi vermeye devam ettik. Or-
taklarımız açısından da bu süreçte elbette 
meşakkatli zamanlar oldu. Herkes evlere 
kapanmışken çiftçimiz tarlasına gitmek, 
üretime devam etmek zorundaydı. Her-
kes dursa bile çiftçi duramaz, üretim du-
ramazdı çünkü. Çok şükür ortaklarımızın 
bilinçli, tedbirli ve duyarlı oluşu sayesinde 
bu süreçte halen iyi durumdayız. En kısa 
zamanda bu günleri geride bırakıp yeni-
den sağlıkla, mutlulukla bir arada olabile-
ceğimiz güzel günlere erişebilmeyi ümit 
ediyoruz.

Şadan Alptekin: Sayın Çalen, bilgilen-
dirmeleriniz ve ayırdığınız vakit için 
çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.

Şadan Alptekin: We also know that 
Trakya Birlik provides its partners 
and producers with quality feed at 
affordable prices through its feed 
factories. How many tons of feed did 
you sell under the Trakyem and Asyem 
brands this year?

Hakan Çalen: Within our union, we 
have two feed factories, one in Tekirdağ 
Integrated Facilities and the other in 
Bursa Karacabey; each with a capacity of 
480 tpd. As of today, we have sold about 
158 thousand tons of feed in the last year.

“WE CONTINUE PRODUCTION 
FOR OUR COUNTRY AND 
NATION.”
Şadan Alptekin: To what extent did the 
measures taken to combat the covid-19 
outbreak affect our farmers? What 
would you suggest to our farmers as 
the Association of Agricultural Sales 
Cooperatives of Trakya Oilseeds, in 
the coming period?

Hakan Çalen: We, as Birlik, are lucky that 
we have carried this process to date with 
zero cases in terms of our employees 
in our headquarters, two factories, 48 
cooperatives and 5 regional offices. We 
have adapted our working hours and, in 
particular, shift patterns in our factories 
to protect our employees during the 
pandemic process and minimize risk. 
Again, in our cooperatives, we continued 
to provide all our services without any 
disruption, taking measures to protect 
our partners and employees. From the 
point of view of our partners, of course, 
there were difficult times in this process. 
While everyone was closed to homes,our 
farmer had to go to his field and continue 
production. Even if everyone stopped, the 
farmer couldn’t stop, because production 
couldn’t stop. Fortunately, thanks to the 
conscious, cautious and sensitive nature 
of our partners, we are still in a good 
position in this process. We hope to be 
able to leave these days behind as soon 
as possible and have access to good 
days where we can be together again 
with health and happiness.

Şadan Alptekin: Mr. Çalen, I thank you 
very much for your information and 
your time, and I wish you success in 
your work.

Mitolojik hikayesi ve 
anlamından dolayı, 
hayranlığı ve romantikliği 
simgeleyen çiçekler 
arasında yer alan 
ayçiçeği, bulunduğu 
ortama sıcaklık katan, 
her gün güneşe dönük 
ritüelleri ile insanları 
kendisine hayran bırakan 
bir çiçektir.

Sunflower, which is 
among the flowers 
symbolizing admiration 
and romanticism due to 
its mythological story 
and meaning, is a flower 
that adds warmth to 
its environment and 
fascinates people with 
its rituals facing the sun 
every day.

Röportaj
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İSTANBUL’DA ŞEHİR HATLARI 
VAPURLARI, İLK KEZ KADIN 
GEMİCİLERE GÖREV VERDİ

“21 yaşındayım. Lise eğitimimi Bey-
koz Denizcilik Lisesinde tamamladıktan 
sonra Ege Üniversitesi Urla Denizcilik 
Meslek Yüksekokulunda Deniz Ulaştır-
ma ve İşletme Bölümüne devam ettim. 
Denizcilik eğitimi aldığım öğrencilik yıl-
larımda bana: “Gemici olma, hemşire, 
öğretmen, doktor ol” deniyordu. Mezuni-
yetim sonrası bazı yerlere iş için başvur-
dum. Ancak kadın olduğum için CV’me 
bile bakmıyorlardı. “Kadının gemide ne 
işi var? Kadından gemici olmaz!’ deni-
yordu. Ben de kariyer.ibb’ye başvurarak, 
hayalime bir adım daha yaklaşabilece-
ğimi düşündüm. Zaten lisede iken sta-
jımı da Şehir Hatları vapurlarında yap-
mıştım. Nitekim hayallerim gerçek oldu.  

Women Sailors on Duty at Cityline

Şehir Hatları’nda 
Kadın Gemiciler İşbaşında

ŞEHİR HATLARI FERRIES IN 
İSTANBUL ASSIGNED FEMALE 
SAILORS FOR THE FIRST TIME
“I am 21 years old. After completing 
my high school education at Beykoz 
Maritime High School, I continued to the 
Department of Maritime Transportation 
and Management at Ege University Urla 
Maritime Vocational School. When I was 
a student in maritime education, I was 
told: “Don’t be a seafarer, be a nurse, a 
teacher, a doctor.” After my graduation, 
I applied to some places for a job. 
However, because I was a woman, they 
wouldn’t even look at my CV. “What is the 
woman doing on the ship? It was said 
that a woman does not have sailors! So 
I thought that by applying to Kariyer.ibb, 
I could get one step closer to my dream. 
Already when I was in high school, I did 
my internship on the Şehir Hatları ferries. 
As a matter of fact, my dreams came true.  

İrem İnecük, Şehir Hatları 
vapurlarında görev yapan 

Aynur Avcı ile birlikte.

İrem İnecük with Aynur 
Avcı on the Şehir Hatları 

ferries.

İ stanbul’da vapurlarda ilk kez ge-
micilik eğitimi alan kadın gemiciler 
çalışıyor. Herkesin merakla izlediği 

beş kadın görevli, iskele ve tersaneler-
de halat alıp vermenin dışında raspa ve 
boya işlemleri dahil gemideki her çeşit 
işin üstesinden geliyor. Marmara Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf 
öğrencilerinden İrem İnecük ile Gün 
Şeftalioğlu da Şehir Hatları vapurların-
da çalışan ve beş kadın çalışandan biri 
olan Aynur Avcı ile Haliç Tersanesi’nde 
bir araya gelerek, onun işe başlama se-
rüvenini konuştu.

For the first time in Istanbul, women 
sailors who received naval education 
on ferries. Five female officers, 
watched with curiosity by everyone, 
handle all kinds of work on the ship, 
including blasting and painting, as well 
as buying and giving ropes at docks 
and shipyards. Marmara Vocational 
and Technical Anatolian High School 
senior students İrem İnecük and Gün 
Şeftalioğlu met with Aynur Avcı, one 
of the five female employees working 
on the Şehir Hatları ferries, at the Haliç 
Shipyard and talked about her start-up 
adventure.

News

Haber / Report
İrem İnecük

Fotoğraf / Photo
Gün Şeftalioğlu
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Biz şimdilik 8.00-17.00 saatleri arasında 
çalışıyoruz. Vapurlardaki gerekli yaşam 
alanları düzenlendikten sonra diğer de-
nizciler gibi biz de 24 saat çalışabilece-
ğiz. Vardiyalı çalışma sistemine geçtiği-
mizde ise haftada 3 gün çalışıp, 4 gün 
izinli olacağız.” 

ŞEHİR HATLARI A.Ş. BİZİM 
HAYALLERİMİZE ULAŞMAMIZI 
SAĞLADI
“Hep kendimi burada görmek istiyordum. 
Şu anda da böyle köklü bir kuruluşta ça-
lışıyor olmaktan dolayı çok mutlu ve gu-
rurluyum. Gemide kadın erkek ayrımı ya-
pılmadan hepimiz eşit şartlarda çalışıyor, 
aynı görevleri yerine getiriyoruz. Sadece 
halat atıp, almıyoruz. İhtiyaca göre, kap-
tan köşkünde de geminin bakım ve tutum-
larında da görev alıyoruz.”

İLERİDE ŞEHİR HATLARI 
VAPURLARININ KAPTANI 
OLMAK İSTİYORUZ
“Görev başındayken yolculardan da çok 
güzel tepkiler alıyoruz. Dua edenler, ‘Ma-
şallah’ diyenler, hatta alkış tutanlar bile 
oluyor. Kim bilir belki yine biz Şehir Hat-
ları’nın ilk kadın kaptanları da oluruz. Ben 
tüm gençlerin hayallerinin peşinden koş-
malarını öneririm. İnanın ısrarcı olunca ha-
yaller gerçek oluyor.”

For now, we work between 8.00-17.00. 
After the necessary living spaces on the 
ferries are arranged, we will be able to 
work 24 hours like other sailors. When we 
switch to shift work system, we will work 3 
days a week and 4 days off. “

ŞEHİR HATLARI INC. MADE US 
REACH OUR DREAMS
“I always wanted to see myself here. Now I 
am very happy and proud to be working in 
such a well-established organization. We 
all work under equal conditions and fulfill 
the same duties without discrimination 
between men and women on board. 
We don’t just throw rope and take it. 
According to the needs, we take part in 
the ship’s maintenance and attitudes in 
the bridge. “

WE WANT TO BE THE CAPTAIN 
OF THE ŞEHİR HATLARI 
FERRIES IN THE FUTURE
“We get very good reactions from the 
passengers while on duty. There are 
those who pray, say “Mashallah” and 
even applaud. Who knows, maybe we 
would be the first female captains of the 
Şehir Hatları. I suggest all young people 
to pursue their dreams. Believe me, when 
you insist, dreams come true.”

Haber: İrem İnecük Fotoğraf: Gün Şeftalioğlu

Aynur Avcı, Haliç 
Tersanesi’nde vapurların 
raspa ve boya işlerinde de 
çalışıyor.

Aynur Avcı also works on 
blasting and painting of 
ferries at Haliç Shipyard.

Aynur Avcı, sadece 
vapurlarda halat alıp 
verme operasyonunda 
görev almıyor, gemileri 
bakım için tersaneye 
çekildiğinde de görevine 
devam ediyor. 

Aynur Avcı does not only 
take ropes on the ferries, 
but also continues her 
duty when her ships are 
pulled to the shipyard for 
maintenance.

Her geçen gün daha fazla kadın istihdam 
eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
beş kadın gemiciyi Şehir Hatları Genel 
Müdürlüğü bünyesine kattı. Yaşları 19 ile 
23 arasında değişen beş kadın çalışan 
Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem 
Dedetaş ile birlikte.

İstanbul Metropolitan Municipality, which 
employs more women every day, has 
added five women sailors to the General 
Directorate of Şehir Hatları. Five women, 
aged between 19 and 23, working with 
Sinem Dedetaş, General Manager of City 
Lines.
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A SF Otomotiv Grup Direktörü 
Aydoğan Apak, tüm dünyayı et-
kileyen koronavirüs salgınının 

ülkemizde otomotiv sektörüne olan et-
kilerini değerlendirdi.

TÜRKİYE’DE OTOMOTİV 
SEKTÖRÜ, PANDEMİYE RAĞMEN 
GÜÇLÜ BİR PERFORMANS 
GÖSTERDİ
Şadan Alptekin: Kovid-19 salgının ar-
dından Türkiye, Avrupa ve dünya paza-
rındaki otomotiv sektörü ile ilgili geliş-
meleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aydoğan Apak: Kovid-19 salgınının ar-
dından otomotiv sektörü Türkiye’de, Avru-
pa’da ve dünyada gerçekten çok olumsuz 
yönde etkilendi. Bu etkilenme sektörde 
gerek parça bulmak, gerekse üretmek 
istediği otomobili müşteriye ulaştırmak 
anlamında ciddi sıkıntılar yarattı. İnsanla-
rın otomobille ilgili fikirlerinde değişiklikler 
oldu. Birçok Avrupa ülkesi başta olmak 
üzere, tüm dünyada insanlar evlerinden 
çıkamayıp belli bir süre stabil yaşamayı 
tercih etti ve gelen yasaklar da bu anlam-
da insanları ciddi boyutta kısıtladı. İşte bu 
dönemde otomotiv sektörü de üretim ve 
satış anlamında büyük sıkıntılar yaşadı. 

Aydoğan Apak, Group Director of ASF 
Automotive has evaluated the effects of 
coronavirus pandemic which affected 
the whole world, on the automotive 
industry in our country.

TURKEY’S AUTOMOTIVE 
INDUSTRY HAS SHOWED A 
STRONG PERFORMANCE IN 
SPITE OF THE PANDEMIC
Şadan Alptekin: Following the Covid-19 
outbreak in Turkey, how do you interpret 
the developments related to the 
automotive industry in the European 
and the world markets?
Aydoğan Apak: The automotive industry 
after the covid-19 pandemic outbreak, 
has been affected in a very negative way 
in Turkey, Europe and around the world. 
This impact created serious difficulties in 
the industry in terms of both finding parts 
and delivering the automobile that is willed 
to be produced to the customer. People’s 
views on automobile have been changed. 
People all over the world, especially in 
many European countries, could not get 
out of their homes and preferred to stay at 
home for a certain period of time and the 
incoming bans have been really restricted 
them in this sense. In this period of time, 
the automotive industry also experienced 
great difficulties in terms of production and 
sales. Nowadays, the industry is trying to 

Aydoğan Apak 
ASF Otomotiv Grup Direktörü
Group Director of ASF Automotive

How Did the Coronavirus 
Affect the Automotive Industry?

Koronavirüs Otomobil Sektörünü 
Nasıl Etkiledi?

Interview

Röportaj / Interview
Şadan Alptekin
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Şimdilerde ise sektör bu sıkıntıları gider-
meye ve yaraları sarmaya çalışıyor.

İNSANLAR HİJYEN NEDENİYLE 
TOPLU TAŞIMA ARACI 
KULLANMAK YERİNE BİR 
OTOMOBİL ALMAK İSTİYOR
Şadan Alptekin: Pandemi sürecinde 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de 
ekonomik açıdan çok etkilendi. Fakat 
otomotiv sektörü ile ilgili haberlerde sı-
fır otomobillerin tükendiğini, 2. el araç 
fiyatlarının ise günden düne arttığını 
duyuyoruz. Otomotiv sektörü için 2021 
yılının ilk yarısına dair öngörüleriniz 
nelerdir? Yeni yılda araç sahibi olmayı 
planlayanları neler bekliyor?

Aydoğan Apak: Pandemi süreci tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de otomotiv 
sektörünü oldukça etkiledi. Türkiye’de bu 
süreçte insanlar yavaş yavaş hayat tarz-
larını değiştirmeye başladılar. Geçtiğimiz 
dönemlerde iş yerine toplu taşıma araçla-
rıyla veya servislerle gidenler, artık yalnız 
başına seyahat etmeyi, otomobil kullan-
mayı tercih ediyorlar. Aileler artık hafta son-
larında toplu taşıma araçlarıyla, taksiyle 
veya otobüsle seyahat etmek yerine ken-
dilerini korumak için otomobille seyahat 
ediyorlar. Bu da ister istemez gerek yeni 
otomobile gerekse 2. el otomobile talebi 
arttırıyor. Türkiye’de 2. el otomobil fiyat-
ları gerçekten çok arttı. Temmuz ayından 
sonra da fabrikaların yeniden açılmasıyla 
yeni otomobil üretimine başlandı. İthalatın 
artmaya başlamasıyla birlikte piyasaya arz 
da artmış oldu. Sektördeki tüm aktörler bu 
yönde büyük çaba sarf ediyor. Temmuz, 
Ağustos ve Eylül ayında tarihi bir satış 
rekoru gerçekleştirildi. Sektörde yeni oto-
mobil olmadığı için 2. el otomobil fiyatları 
çok hızlı bir şekilde tırmanışa geçti. Ancak 
önümüzdeki dönemlerde bu tırmanışın ge-
riye doğru gideceğini düşünüyoruz. Türki-
ye’de Renault, Fiat, Toyota, Ford gibi çok 
büyük üretici firmalar var. Üreticiler arzı 
arttırdıkça talepleri karşılayacak ve 2. el 
otomobil fiyatları gerileyecek. Ancak 2021 
yılı ile ilgili bir yorum yapmak gerçekten 
çok yanıltıcı olur bu dönemde. Öngörüler 
satışların bu yıla paralel gitmesi yönünde. 
Bu yıl binek ve ticari olmak üzere 750 bin 
civarında otomobil satışı gerçekleşti. Bi-
zim ülkemizde otomobil ile ilgili öngörüde 
bulunmak gerçekten çok zor. Sebebi de 
şu; enflasyonist politikaların izlendiği bir 
ülkedeyiz. Enflasyonun artmasına paralel 
faiz oranları da artıyor. Faiz oranları artın-
ca da talepte ciddi bir düşüş oluyor. Diğer 
taraftan şunu inkar etmememiz gerekiyor; 
dövizdeki artış ister istemez insanların sa-
tın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Otomo-
bil fiyatları çok hızlı bir şekilde tırmanışa 

overcome these problems and heal the 
wounds. 
PEOPLE WANT TO BUY A CAR 
INSTEAD OF USING PUBLIC 
TRANSPORT FOR HYGIENE 
REASONS 
Şadan Alptekin: In this period of 
pandemic, Turkey has been affected 
economically as the rest of the 
world. However, in the news about 
the automotive sector, we hear that 
new cars are run out and the prices 
of second hand vehicles have been 
increased day by day. What are your 
predictions for the first half of 2021 for 
the automotive industry? What awaits 
those who plan to own a vehicle in the 
new year?

Aydoğan Apak: The pandemic process 
has affected the automotive industry in 
our country like the rest of the world. In 
this process people started to change 
their lifestyles slowly in Turkey. Those who 
recently went to the workplace by public 
transport or shuttle services now prefer 
to travel alone and drive an automobile. 
Families now travel by car to protect 
themselves instead of traveling by public 
transport, taxi or bus on weekends. This 
inevitably increases the demand for both 
new and second-hand cars. Second hand 
car prices in Turkey has increased a lot. 
With the reopening of the factories after 
July, new automobile production started. 
With the increase in imports, the supply 
to the market also increased. All actors in 
the industry are making great efforts in this 
direction. A historic sales record was set 
in July, August and September. As there 
are no new cars in the sector, second 
hand automobile prices have climbed 
very quickly. However, we think that this 
climb will go backwards in the coming 
periods. In Turkey there are very serious 
manufacturer firms like Renault, Fiat, 
Toyota, Ford. As manufacturers increase 
supply, they will fulfill the demand and 
second-hand automobile prices will 
decline. However, it would be very 
misleading to make a comment about the 
year 2021 in this period. The foresights 
are that sales will go parallel with this year. 
This year, 750 thousand cars were sold, 
both passenger and commercial. It is 
really difficult to make predictions about 
automobiles in our country. The reason is 
that; we are in a country where inflationary 
policies are followed. Interest rates are 
increasing in parallel with the increase 
in inflation. When interest rates increase, 
there is a serious decrease in demand. 
On the other hand, we should not deny 
that; The increase in foreign currency 
inevitably affects people’s purchasing 
power negatively. Automobile prices 
started to climb very rapidly. Moreover, this 

Pandemi sebebiyle 
ekonomide yaşanan 
zorluklara rağmen ikinci 
el otomobil sektörü yıl 
boyunca talep gördü.

Despite the difficulties 
experienced in the 
economy due to the 
pandemic, the second-
hand automobile 
industry was in demand 
throughout the year.

Röportaj
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geçti. Üstelik bu tırmanış devam edecek 
gibi görünüyor. Dövizdeki artış Türk lirası 
karşısında çok yüksek. Otomobil fiyatları 
artacaktır ama bireylerin, maaşla çalışan 
kişilerin satın alma gücü o oranda artmı-
yor. Almış oldukları maaş zamları bu ara-
daki farkı kapatamayacak durumda. 2021 
yılını belirsiz bir yıl olarak düşünüyorum. 
Ama şu anki öngörümüz yaklaşık 750 bin 
civarında otomobil satışının gerçekleşme-
si yönünde. 

ÖTV MATRAHINDAKİ YAPILAN 
ARTIŞA ÜLKEMİZDE OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNÜN İHTİYACI VARDI
Şadan Alptekin: Orta ve üst segment 
araçlarda hükümet tarafından 29 Ağus-
tos 2020 tarihinde bir yasal düzenleme 
yapılarak ÖTV matrahı 70 binden 85 bin 
liraya çıkarıldı. ÖTV matrahının artışı 
bu tarihten sonra otomobil satışlarını 
nasıl etkiledi? Tüketici daha çok hangi 
araçlara yöneldi?

Aydoğan Apak: Ağustos sonu itibariyle 
hükümetin ÖTV matrahındaki yapmış ol-
duğu değişikliğe sektörde gerçekten ihti-
yaç vardı. Dövizdeki yüksek dalgalanma 
otomobillerin fiyatlarını çok yukarı çıkardı 
ve birçok otomobil, gerek yerli üretici ge-
rek ithal otomobiller, silindir hacmi küçük 
olanlar dahil ÖTV matrahına takılıyordu ve 
bu da satışları olumsuz yönde etkiliyordu. 
70 binden 85 bine çıkarılması oldukça 
faydalı oldu ama önümüzdeki dönemler-
de bu miktarın ÖTV matrahında yetmeye-
ceği kesinlikle net bir şekilde görülüyor. 
Yani önümüzdeki günlerde bu matrahın 
biraz daha arttırılması gerekiyor. Çünkü 
yerli üreticiler bile yavaş yavaş matrahta 
takılmaya başladı. Tüketici bu ÖTV artışın-
dan sonra küçük silindir hacmine sahip 
otomobillere yöneldi ve hızlı bir şekilde 
satışlar gerçekleştirildi. Ama ay sonunda 
yapılan vergi artışları sektörü ve tüketiciyi 
gerçekten çok zor sonuçlarla karşı karşıya 
bırakıyor. Çok olumsuz yönde etkileniyor 
gerek otomobili satan gerekse alan. Bu tip 
değişikliklerin ay sonlarında ve ay başla-
rında yapılması hem sektör hem de tüketi-
ci açısından oldukça önemli.

climb seems to continued. The increase 
in foreign exchange is very high against 
the Turkish lira. Automobile prices will 
increase, but individuals ‘, wage earners’ 
purchasing power does not increase at 
that rate. The salary increases they have 
received cannot make up the difference. 
I think of 2021 as an uncertain year. But 
our current forecast is in this directon that 
around 750 thousand cars will be sold.

THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN 
OUR COUNTRY NEEDED THE 
INCREASE IN THE SCT BASIS
Şadan Alptekin: On August 29, a legal 
regulation was made by the government 
for middle and upper segment vehicles 
and the SCT base was increased from 
70 thousand to 85 thousand liras. How 
did the increase in the SCT base affect 
automobile sales after this date? Which 
vehicles did the consumer mostly go 
towards? 

Aydoğan Apak: As from the end of the 
August the change made by government 
in the SCT basis was really needed in the 
industry. The high fluctuation in the foreign 
currency raised the prices of automobiles 
so much and many automobiles, both 
domestic manufacturers and imported 
ones, including those with small 
displacements, were attached to the SCT 
basis. This negatively affected sales. 
Increasing it from 70 thousand to 85 
thousand has been very useful, but it is 
clearly seen that this amount will not be 
sufficient in the SCT basis in the coming 
periods. In other words, this basis should 
be increased a little more in the coming 
days. Because even domestic producers 
started to get stuck in the SCT basis slowly. 
After this SCT increase, the consumer 
headed to cars with small cylinder 
volumes and sales were realized quickly. 
But the tax increases which will be made 
at the end of the month are exposing the 
industry and the consumer to really difficult 
consequences. Both those who sell 
and buy the car are negatively affected. 
Making such changes at the end of the 
month and at the beginning of the month 
is very important for both the industry and 
the consumer.

 Interview: Şadan Alptekin

2020 yılının Temmuz 
ayında otomotiv 

endüstrisinin en fazla 
ihracat gerçekleştirdiği 

ilk 10 ülkenin 8’ini AB 
ülkeleri oluşturdu.

In July 2020, 8 of the top 
10 countries to which 

the automotive industry 
exports the most were EU 

countries.
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ÖTV MATRAHININ ARTIŞI YERLİ ARACI 
DESTEKLEYEN BİR DÜZENLEME
Şadan Alptekin: ÖTV matrahının artışı yerli üreticileri 
nasıl etkiledi?

Aydoğan Apak: ÖTV matrahının artışı yerli üreticileri 
gerçekten çok olumlu yönde etkiledi. Özellikle 900 cc ve 
1.0 litrelik motorlara sahip otomobilleri maliyetleri düşük 
olduğu için çok rahat satabilir durumdayız. ÖTV matra-
hının artışı yerli üreticileri korumaya yönelik bir davranış 
gibi görünüyor. Bu da yerli üretici açısından oldukça se-
vindirici bir durum. Ama bu ithal ve ekipman olarak zen-
gin otomobillerde çok ciddi sıkıntı yaratıyor. 130 bin üstü 
ÖTV çok çok yükseldi. Pahalı otomobil satan markalar 
zor durumda.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE AVRUPA PAZARI 
DARALIYOR, TÜRKİYE PAZARI BÜYÜYOR
Şadan Alptekin: Avrupa’da otomotiv sektöründeki 
pazar daralırken Türkiye’de büyüdüğü söyleniyor. 
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İkinci el otomo-
tiv fiyatlarında önümüzdeki dönemde herhangi bir 
gerileme olması söz konusu mu?

Aydoğan Apak: Tüm dünyada olduğu gibi bu pandemi 
süreci içerisinde Avrupa’da da otomobil pazarı olumsuz 
yönde etkilendi. Avrupa’daki birçok üretim yapan otomo-
bil ve yan sanayi firması kapandı. Otomobil yetkili satış 
yerleri ya kapandı ya da satışlarına ara verdi. Ama içinde 
bulunduğumuz şu günlerde üretimini durduran fabrikalar 
yeniden harekete geçti, aşağı yukarı piyasa hareketlen-
meye başladı. Türkiye’de 2020 yılı Ocak ve Eylül ayına 
baktığımızda, bu dönemde otomobil ve hafif ticari araç 
pazarında yüzde 75.5 oranında bir artış olduğunu gö-
rüyoruz. Yaklaşık sekiz aylık süreçte 493 bin 621 adet 
otomobil satışı gerçekleşti. Binek otomobil pazarı yüzde 
70 oranında artarken hafif ticari araç pazarı da yüzde 
99.2 arttı. Yani 388 bin 690 binek, 104 bin 931 ticari araç 
satıldı. Bu ritim devam edecek gibi görünüyor. Ancak 2. 
el otomobil fiyatlarının üretim arttıkça düşeceğini düşü-
nüyorum.

THE INCREASE IN THE SCT BASIS IS 
A REGULATION THAT SUPPORTS THE 
DOMESTIC VEHICLE
Şadan Alptekin: How did the increase in the SCT 
base affect domestic producers?

Aydoğan Apak: The increase in the SCT base has really 
positively affected domestic producers. Especially cars 
with 900 cc and 1.0 liter engines are very easy to sell 
because their costs are low. The increase in the SCT 
base seems to be an act of protection to the domestic 
producers. This is a very pleasing situation for domestic 
producers. But it creates a serious problem for cars rich 
in imported and equipment. Over 130 thousand SCT 
increased very much. Brands selling expensive cars are 
in a difficult situation. 

EUROPEAN MARKETS IN THE AUTOMOTIVE 
INDUSTRY ARE SHRINKING, TURKEY’S 
MARKET IS GROWING
Şadan Alptekin: The market is said to grow in Turkey 
in automotive industry contracted in Europe. What do 
you think about it? Is there any decrease in second 
hand automotive prices in the upcoming period? 

Aydoğan Apak: During this pandemic period, the 
automobile market in Europe was negatively affected 
as in the whole world. Many manufacturing automobile 
and sub-industry companies in Europe are closed. 
Authorized automobile sales points either are closed or 
suspended their sales. But in these days the factories 
that stopped their production have moved again, and the 
market has started to move more or less. When we look 
at January and September 2020 in Turkey, we see that 
in this period, an increase of 75.5 percent in passenger 
car and light commercial vehicle market. In about eight 
month period, 493 thousand 621 automobiles were 
sold. While the passenger car market is increased 
by 70 percent, the light commercial vehicle market is 
increased by 99.2 percent. In other words, 388 thousand 
690 passenger cars and 104 thousand 931 commercial 
vehicles were sold. This rhythm seems to be continued. 
However, I think that second hand automobile prices will 
decrease as production increases.

Röportaj
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OTOMOTİV SEKTÖRÜ AR-GE 
ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERMELİ
Şadan Alptekin: Küresel otomotiv sektöründe ve Ar-
Ge çalışmalarında ne gibi değişiklikler ve yenilikler 
bekliyorsunuz?

Aydoğan Apak: Otomotiv sektörü dünyada çok ciddi bir 
değişime gidiyor. Önümüzdeki dönemlerde petrol ile ça-
lışan otomobillerin üretiminde düşüş olması beklenirken 
elektrikli ve hibrit otomobillerde üretimin artacağını ön-
görüyoruz. Bu yönde birçok ülkede yasal düzenlemeler 
yapılıyor. Artık motorinle veya benzinle çalışan otomobil-
ler yerine elektrikle çalışan ya da yarı hibrit otomobiller 
üretilip satılıyor. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bu 
konuda hızlı bir gelişim söz konusu ve dünyanın nere-
deyse tamamında bu yönde bir gelişme olacağını dü-
şünüyoruz. Aslında sadece otomobil üretimini düşün-
memek lazım. Üretimin yanı sıra otomobilin parçalarını 
da öngörmek gerekiyor. Özellikle elektrikli otomobillerin 
menzilini uzatabilmek için pil üreten firmaların bu yönde 
ciddi Ar-Ge çalışmalarını yaptığını hep birlikte görüyo-
ruz. Elektronik otomobil sektörüne çok ciddi boyutta girdi 
ve bu yönde de büyük yatırımlar yapılıyor. Diğer sevin-
dirici konu ise yerli üretilecek otomobilin de bu mantıkta 
oluşturulması. Tüm bu gelişmeler sektörü de vatandaş 
olarak bizleri de çok olumlu yönde etkiliyor, mutlu ediyor.

SEKTÖR, PANDEMİ NEDENİYLE DOĞAN 
YENİ İHTİYAÇLARA CEVAP VERMEYE 
HAZIRLANIRKEN ÇALIŞANLARINI DA 
KORUMAYA ÇALIŞIYOR
Şadan Alptekin: Pandemi günlerinde yeni bir korona-
virüs dalgası olması durumunda hem dünyadaki hem 
de ülkemizdeki otomotiv sektörü nasıl etkilenir? Üre-
tim ve satış açısından ne tür risklerle karşılaşabiliriz?

Aydoğan Apak: Pandemi günlerinde yeni bir virüs 
dalgası olması durumunda, gerçekten bunu hiçbirimiz 
istemiyoruz ama çok olumsuz yönde etkileneceğimiz 
kaçınılmaz. Otomotiv sektöründe fabrikada çalışan bir 
işçinin sektörde yaratmış olduğu istihdam sayısı 20. Yani 
bir işçi 20 aileyi besleyebilecek boyutta iş üretiyor. Bu 
fabrikaya parça yapan firmalar, yetkili otomobil firmala-
rında çalışan satış danışmanları, yetkili servis çalışanları, 
yedek parça satıcıları, kredi pazarlayanlar, sigortacılar, 
lojistik alanında hizmet verenler, bankacılar, aklınıza ge-
lebilecek birçok sektör çalışanı gerçekten olumsuz yön-
de etkileniyor. Otomobil yatırımları gerçekten çok pahalı 
yatırımlardır. Otomobil de pahalı bir ürün. O yüzden risk 
gerçekten çok büyük. Umarız böyle bir durumla karşı 
karşıya kalmayız. 

Şadan Alptekin: Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşek-
kür ederim.

THE AUTOMOTIVE SECTOR SHOULD FOCUS 
ON R&D STUDIES
Şadan Alptekin: What kind of changes and 
innovations do you expect in the global automotive 
industry and R&D studies?

Aydoğan Apak: It is also necessary to predict the 
parts of the car. In particular, we see together that 
companies producing batteries in order to extend the 
range of electric cars, are doing serious R&D studies 
in this direction. The electronics have entered the 
automobile industry on a very serious scale and large 
investments are being made in this direction. The other 
pleasing issue is that the automobile to be produced 
domestically is going to be created with this logic. All 
these developments affects both the sector also us 
positively and makes us happy as citizens. 

THE INDUSTRY IS TRYING TO PROTECT 
ITS EMPLOYEES WHILE PREPARING TO 
RESPOND TO ARISING NEW NEEDS DUE TO 
THE PANDEMIC
Şadan Alptekin: In case of a new coronavirus wave 
during the pandemic days, how will the automotive 
sector in the world and in our country be affected? 
What kind of risks can we face in terms of production 
and sales?

Aydoğan Apak: In the event of a new wave of viruses 
during the pandemic days, none of us really want it, but 
it is inevitable that we will be affected very negatively. 
The number of jobs created by a worker working in a 
factory in the automotive sector is 20. In other words, 
a worker produces a job that can feed 20 families. 
Firms that make parts for this factory, sales consultants 
working in automobile authorized dealers, authorized 
service personnel, spare parts dealers, credit marketers, 
insurers, logisticians, bankers, and many other sector 
employees you can think of are really adversely 
affected. Automobile investments are really expensive 
investments. Automobile is also an expensive product. 
So the risk is really huge. We hope we will not be faced 
with such a situation.

Şadan Alptekin: Thank you for the information you 
provided. 

 Interview: Şadan Alptekin
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Günümüzde büyük turist kitlelerini kendi-
ne çeken ve Fatih Sultan Mehmed tara-
fından 1478’de yaptırılan Topkapı Sarayı, 
1985 yılında Unesco Dünya Mirası Liste-
si’ne giren, İstanbul Tarihî yarımada içeri-
sindeki tarihi eserlerin en başında geliyor. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tari-
hinin 400 yılı boyunca, devletin idare mer-
kezi olarak kullanılan sarayın restorasyon 
sebebiyle kapalı bulunan bölümlerden 
biri olan “At Rapması” çalışmaların sona 
ermesiyle 2020 yılı Eylül ayında ziyarete 
açıldı.

Topkapı Palace, which attracts huge 
tourist masses and was built by Fatih 
Sultan Mehmed in 1478, is at the top of 
the historical artifacts in the historical 
peninsula of İstanbul, which was included 
in the Unesco World Heritage List in 1985. 
One of the sections of the palace, which 
was used as the administrative center of 
the state during 400 years of the 600-year 
history of the Ottoman Empire, which was 
closed due to restoration, “Horse Ramp” 
was opened to visitors in September 2020 
after the end of the works.

The Secret Way for the Padişahs 
 in Topkapı Palace Is

Opened to Visit

Topkapı Sarayı’ndaki 
Padişahların Gizli Yolu

Ziyarete Açıldı

Topkapı Sarayı’nda 
Perde Kapısı ile Şam 
Kapısı arasında yer alan 
ve yaklaşık 30 metre 
uzunluğunda bulunan At 
Rampası, padişahların 
halkın arasına karışmak 
istediklerinde dikkat 
çekmeden kıyafet 
değiştirerek sokağa 
çıkış yaptıkları yol olarak 
biliniyor.

Located between the 
Curtain Gate and the 
Damascus Gate in 
Topkapı Palace, the Horse 
Ramp, which is about 30 
meters long, is known as 
the way the sultans took 
to the street by changing 
clothes without attracting 
attention when they 
wanted to mingle with the 
people.

T opkapı Sarayı’nın uzun süredir 
kapalı bölümlerinden “At Ram-
pası” ya da “Büyük Biniş” olarak 

bilinen ve sadece padişahların atları ile 
geçebildiği özel yol ziyarete açıldı.

The special road that only the sultans 
could cross with their horses known 
as the “Horse Ramp” or “Great Ride”, 
one of the closed sections of Topkapı 
Palace for a long time, was opened to 
visitors.

Haber

Kaynak / Source
Anadolu Ajansı
Anadolu Agency

Fotoğraf / Photo 
Berfin Aladağ 
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Source: Anadolu Agency Photo: Berfin Aladağ 

“At Rampası”, Adalet Kulesi’nin yanında-
ki, Perde Kapısı’ndan geçilerek erişilen, 
padişahların halkın arasına karışmak iste-
diklerinde tebdili kıyafet ile sokağa çıkış 
yaptıkları yol olarak biliniyor. Milli Saraylar 
İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Çapoğlu, yolun hangi amaçla kullanıldı-
ğını, önemini ve Topkapı Sarayı mimari-
sindeki yerini Anadolu Ajansı yetkililerine 
anlattı. Çapoğlu, Harem bölümünde yer 
alan yolu padişahların halkın arasına ka-
rışmak amacıyla kullandığını belirterek: 
“Padişahlar tebdili kıyafet olarak, derviş 
veya tüccar kıyafetiyle, atına binerek Per-
de Kapısı vasıtasıyla bu yoldan aşağıya 
iniyor ve Şal Kapısı diye adlandırdığımız 
kapıdan geçerek şehre giriş yapıyor. Hal-
kın ne durumda olduğuna bilhassa kendi-
si şahit oluyor.” dedi.

PADİŞAHLAR, HALKIN ARASINA 
KARIŞMAK İÇİN “AT RAMPASI” 
YA DA “BÜYÜK BİNİŞ” ADIYLA 
BİLİNEN YOLU KULLANIYORDU
Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu yaptığı açıkla-
mada; “Büyük Biniş” ya da “At Rampası” 
olarak adlandırılan ve sadece padişah-
ların atları ile geçebildiği yolu, tarihi ka-
yıtlara göre en sık kullanan padişahların  
4. Murat, Sultan İbrahim, 3. Mustafa ve 
2. Mahmut olduğu bilgisini verdi. Topka-
pı Sarayı’nın 2019 yılının Eylül ayında Milli 
Saraylar İdaresine bağlandığını hatırlatan 
Çapoğlu: “Milli Saraylar İdaresi yönetici-
leri olarak mekanları tanımak, fonksiyon-
larını anlamak açısından incelediğimizde 
buranın etkili bir ziyaret mekanı olacağı 
değerlendirildi. Özellikle de Adalet Ku-
lesi’nin hemen bitişiğinde yer almasıyla 
dersler çıkaracağımız bir yol olarak de-
ğerlendirdik ve ziyaretçilerimize açtık. Bu 
yol tam olarak 3. Avlu tabir ettiğimiz yerde, 
Harem bölümündedir. Perde Kapısı diye 
adlandırdığımız kapıdan sola döndüğü-
müzde Harem Ağaları Koğuşu, oradan da 
Harem Dairesi’ne erişiliyor. Harem Daire-
si padişahların özel hayatını sürdürdüğü 
yerlerdir. O yüzden bu yolu sadece padi-
şahlar kullanmıştır.” dedi. Prof. Dr. Ahmet 
Çapoğlu, ayrıca Topkapı Sarayı’nın ziya-
rete açılmayı bekleyen farklı bölümlerinin 
olduğuna dikkati çekerek, bu bölgelerin 
ziyaret edilebilecek niteliği kavuştuktan 
sonra açılacağını ifade etti.

“Horse Ramp” is known as the road that is 
accessed by passing through the Curtain 
Gate, next to the Tower of Justice, where 
the sultans went out to the street in their 
traditional clothes when they wanted to 
mingle with the people. Vice President of 
the National Palaces Administration Prof. 
Dr. Ahmet Çapoğlu explained the purpose 
of using the road, its importance and its 
place in Topkapı Palace architecture to 
Anadolu Agency officials. Çapoğlu stated 
that the sultans used the road in the 
Harem section in order to mingle with the 
people: “The sultans go down this road 
by riding a dervish or merchant dress, 
riding on their horse, and enter the city 
through the gate we call the Shawl Gate. 
He especially witnesses the situation of 
the people.”

SULTANS USED THE ROAD 
KNOWN AS “HORSE RAMP” OR 
“GREAT RIDE” TO MINGLE WITH 
THE PEOPLE.
Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu said in his 
statement; He informed that the sultans 
who used the road, which was named 
as “Great Ride” or “Horse Ramps” and 
which only the sultans could cross with 
their horses, were Murat 4th, Sultan 
İbrahim, Mustafa 3rd and Mahmut 2nd, 
according to historical records. Recalling 
that Topkapı Palace was affiliated to 
the National Palaces Administration in 
September 2019, Çapoğlu said: “As 
the directors of the National Palaces 
Administration, when we examine the 
places in terms of getting to know and 
understanding their functions, it was 
evaluated that this place will be an 
effective place to visit. Especially with its 
location right next to the Tower of Justice, 
it is a way to learn lessons. This road is 
in the Harem section, exactly where we 
call the 3rd Courtyard. When we turn left 
from the door we call the Curtain Gate, the 
Harem Aghas Ward is accessed and from 
there the Harem Department. The Harem 
Department is where the sultans lived their 
private lives. Only the sultans used the 
road”. Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu also drew 
attention to the fact that there are different 
sections of Topkapı Palace waiting to be 
opened to visitors and stated that these 
areas will be opened after they have the 
qualification to be visited.

Sarayın en dikkat çeken dış yapılarından Adalet Kulesi’nin hemen 
dibindeki At Rampası’nı, padişahlar Divan-ı Hümayun’un toplandığı 
Kubbealtı bölümüne giderken de kullanabiliyorlardı.

One of the most striking external structures of the palace, the Horse 
Ramp, right at the foot of the Tower of Justice, could also be used by the 
sultans on their way to the Kubbealtı section where the Divanı-ı Hümayun 
(supreme court in Ottoman) was gathered.

At Rampası ziyarete 
açıldığı günden itibaren 
turistlerin büyük ilgisini 

çekiyor.

The Horse Ramp attracts 
the attention of tourists 

since the day it is opened 
to visitors.

İstanbul’da gezilecek 
en güzel tarihi yerlerden 
biri olan Topkapı Sarayı, 
9 Ekim 1924 tarihinden 

itibaren müze olarak 
hizmet veriyor.

Topkapı Palace, one 
of the most beautiful 

historical places to visit 
in İstanbul, has been 

serving as a museum 
since October 9, 1924.
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“Beni hiç eden sensiz hayatı, sevmek iste-
sem de sevemem artık” şarkısıyla bir za-
manlar ortalığı kasıp kavuran, “Kadife Sesli 
Romantik Prens” olarak gönüllerde taht ku-
ran Ömür Göksel ile unutulmayacak bir rö-
portaja imza atmanın gururunu yaşıyorum. 
Değerli Avaz okurları, dünya çapında tanı-
nan sanatçımız Ömür Göksel, yönelttiğim 
sorulara içtenlikle yanıt verdi. Okuyacağı-
nız bu röportaj ile onun neden bu kadar 
çok sevildiğini daha iyi anlayacaksınız.

Şadan Alptekin: Siz uzun bir süredir 
radyo sevdalıları ile TRT radyolarında 
hazırlayıp sunduğunuz “Akdeniz Me-
lodileri” ve “Müzikle Bir Ömür” adlı 
programlarınızla buluşuyorsunuz. Bu 
programlarla hem gençlere hem de bir 
dönemin gençlerine keyifle dinledikle-
ri, bir zamanların unutulmaz şarkılarını 
sunuyorsunuz… Üç farklı kuşak dinle-
yiciye seslenen bir sanatçı olarak duy-
gularınızı bizimle paylaşır mısınız? 

Ömür Göksel: Radyo beni müzikle ta-
nıştıran çocukluk aşklarımdandır. 1968 
yılında TRT’nin açtığı spikerlik sınavına 

I am proud of making an unforgettable 
interview with Ömür Göksel, who was 
loved as “Romantic Prince with Velvet 
Voice” and who once who catched fire 
with his song “Beni hiç eden sensiz hayatı, 
sevmek istesem de sevemem artık”. Dear 
Avaz readers, our world-renowned artist 
Ömür Göksel sincerely gave “answers to” 
my questions. With this interview you will 
read, you will understand much better why 
he is loved so much.

Şadan Alptekin: You are meeting with 
radio enthusiasts for a long time with 
your programs named “Mediterranean 
Melodies” and “A Life with Music” that 
you have prepared and presented on 
TRT radios. With these programs, you 
present the unforgettable songs of a 
time that they listened to both young 
people and the youth of a period… 
Can you share your feelings with us 
as an artist who has addressed three 
different generations of listeners?

Ömür Göksel: Radio is one of my 
childhood loves that introduced me to 
music. In 1968, I took the announcer 
exam opened by TRT and came out first 

Romantik Şarkıların Kadife Sesi
ÖMÜR GÖKSEL

Velvet Voice of Romantic Songs

Röportaj

“K endimi bildim bileli şarkı 
söylüyorum; oksijenle tanış-
tığım, dünyayı selamladığım 

ilk andan beri. Soluklayabileceğim son 
nefesime kadar da söyleyeceğim... Al-
dığım alkışların içinden sevgi ve saygı 
selleri fışkırıyor, bunu hem hissediyor 
hem de görüyorum.”

“I’ ve been singing since all my life; 
from the first moment I met oxygen, 
and greeted the world. I will sing until 
my last breath I can... The applauses 
I received are full of love an respect, I 
both feel and see it.”

Ömür Göksel

Röportaj / Interview
Şadan Alptekin 

Fotoğraf / Photo
Eren Yaşar
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girmiş, ses tonum ve diksiyon berraklığım 
açısından birincilikle çıkmıştım. O sınava 
da basketbola birlikte başlayıp birlikte bı-
raktığım sevgili Tuna Huş ile müracaat et-
miştik. Ben zamansızlıktan bu işe devam 
edemedim ama Tuna ülkemiz radyo ve te-
levizyonlarının tartışmasız en iyi haber spi-
keri oldu. Ancak radyo programı hazırlayıp 
sunmak hep içimde bir aşk olarak kalmıştı. 
İşte o tortu tam 50 yıl sonra da olsa ha-
yatıma tat kattı. Yaklaşık beş yıldır kendi 
arşivimden hazırlayıp sunduğum prog-
ramlarla dinleyicilerle buluşuyorum. Yıllar 
yılı şarkılarıma sahip çıkan hayran kitlemin 
çocukları, hatta torunlarıyla iletişim kurmuş 
olmaktan dolayı çok memnunum.

ÖMÜR GÖKSEL, HENÜZ 18 
YAŞINDAYKEN KATILDIĞI 
YARIŞMADA “TÜRKİYE SES 
KRALI” SEÇİLDİ 

Şadan Alptekin: Türkiye’de “Kadife 
Sesli Romantik Prens” olarak gönül-
lerde taht kuran Ömür Göksel, 1960 
yılında katıldığı bir şarkı yarışmasında 
birinci olarak adını ilk kez duyurmuştu. 
Siz o yarışmaya katılmaya nasıl karar 
vermiştiniz ve hangi şarkıyı seslendire-
rek birinci olmuştunuz? 

Ömür Göksel: Eğlenmek için gittiğim 
Caddebostan’daki bir yazlık lokalde “Ses 
Kralı” seçildim. Meğer o zamanlar Gala-
tasaray’da birlikte basketbol oynadığım 
takım arkadaşlarım ve kısa bir süre önce 
hayata veda eden arkadaşım Tuna Huş, 
her zamanki şakacılığıyla benden haber-
siz adımı yazdırmış organizasyon yetkilile-
rine. Birden henüz tanımadığım ama son-
rasında yıllarca birlikte sahne alacağım 
Orhan Boran’ın anonsuyla ürperdiğimi 
hatırlıyorum. “Ömür Göksel adlı müsabı-
kımız…” demişti. O zamanlar yarışmacıya 
“müsabık” denirdi. Orkestrayla hiç prova-
mız olmamasına rağmen “Till” ve “Rock 
Around the Clock” adlı o devirde çok sevi-
len iki şarkıyı seslendirmiştim. Yarışma so-
nucunda ben birinci, sesine ve şarkıcılığı-
na hayran olduğum rahmetli Ertan Anapa 
da ikinci olmuştu.

in terms of my voice tone and clarity of 
diction. We applied to that exam with dear 
Tuna Huş, whom I started with basketball 
and quit together. I could not continue this 
job out of time, but Tuna became the best 
news announcer of our country’s radio 
and television. However, it was always a 
love for me to prepare and present a radio 
show. That residue added flavor to my life, 
even after 50 years. I have been meeting 
with the audience for about five years 
with the programs I have prepared and 
presented from my own archive. I am very 
pleased to be in contact with the children 
and even grandchildren of my fan base 
who have claimed my songs for years.

ÖMÜR GÖKSEL, WAS SELECTED 
AS THE “KING OF VOICE 
TURKEY” IN THE COMPETITION 
THAT HE PARTICIPATED 

Şadan Alptekin: in Turkey “Velvet Voice 
Romantic Prince” Life as constituting a 
throne in heavenly peace, participated 
in a song contest announced for the 
first time in 1960 as the first name. How 
did you decide to participate in that 
contest and, by singing which song did 
you win?

Ömür Göksel: I was chosen as the “Voice 
King” in a summer club in Caddebostan, 
where I went to have fun. It turns out 
that my teammates with whom I played 
basketball in Galatasaray at that time and 
my friend Tuna Huş, who passed away 
a short while ago, made the name of me 
written to the organization officials, without 
my knowledge, with his usual joking. I 
remember suddenly shivering with the 
announcement of Orhan Boran, whom I 
didn’t know yet, but would later take the 
stage together for years. “Our competitor 
named Ömür Göksel…” had said. At 
that time the contestant was called a 
“competitor”. Although we never had 
rehearsals with the orchestra, I sang two 
songs that were very popular at that time, 
“Till” and “Rock Around the Clock”. At the 
end of the contest, I won the first place, 
and the late Ertan Anapa, whose voice 
and singing I admire, came in second.

Interview: Şadan Alptekin / Photo: Eren Yaşar

Şadan Alptekin, “Beni 
hiç eden sensiz hayatı, 
sevmek istesem de 
sevemem artık” şarkısıyla, 
bir zamanların ortalığı 
kasıp kavuran sanatçısı 
Ömür Göksel ile birlikte.

Şadan Alptekin, together 
with the artist Ömür 
Göksel, who once 
wreaked havoc, with his 
song “I cannot love life 
without you who never 
made me, even if I want 
to love it”.
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Şadan Alptekin: Aileniz sonucu duyun-
ca size nasıl bir tepki verdi?

Ömür Göksel: Doğrusunu söylemek 
gerekirse, yarışmadan aldığım ödülden 
dolayı annemin mutluluk duyacağından 
emindim. Çünkü annem bir dönem kon-
servatuarda şan dersi almıştı, iyi de piya-
no çalardı. Üstelik çocukken ona canımın 
sıkıldığını söylediğimde bana: “Şarkı söy-
le, Ömür!” derdi. Canım o kadar sıkılmış 
olacak ki, sonunda şarkıcı oldum… An-
cak babamın bu yarışmaya katılma ko-
nusunu nasıl karşılayacağından emin de-
ğildim. Hatta Kızıltoprak’taki köşkümüzün 
yakınındaki tüm gazete bayilerini dolaşıp, 
benim birinci olduğuma dair fotoğrafları-
mı ve haberlerimi görmemesi için o yıllar-
da öğleden sonra dağıtımı yapılan akşam 
gazetelerini topladım. Babam en azından 
bayide gazete bulamayacaktı. Tabii yanıl-
mışım, çünkü benim bir arkadaşımın 
babası, o dönemde Tekel Genel Mü-
dürü olan babamı arayarak; “Oğlu-
nuz birinci olmuş, amirim” diyerek 
kutlamış ve böylece benim tüm ça-
balarım boşa gitmişti. Ancak 
babam eve geldiğinde 
korktuğum gibi olma-
dı, hatta çok sevindi. 
“Demek bu işte iyisin 
ki birinci olmuşsun.” 
dedi bana.

Şadan Alptekin: 
Gençlik yılların-
da Galatasaray’da 
sizin futbol ve bas-
ketbol oynadığınızı 
da biliyoruz. Sporu 
bırakma nedeniniz 
müzik mi oldu?

Ömür Göksel: Bir 
zamanlar futbol topu 
en iyi arkadaşımdı. 
1955’te Galatasaray 
genç takımında futbol 
oynamaya başladı-
ğımda henüz on üç 
yaşındaydım. 1956’da 
basketbola başladım. 
1957’den itibaren 
oyuncuları arasında 
daha sonra başkanı-
mız olan Özhan Ca-
naydın’ın da bulundu-
ğu takımın kaptanlığını 
yaptım. Galatasaray 
Genç Basketbol Ta-
kımı üst üste tam beş 
yıl şampiyon olmuştu. 

Şadan Alptekin: How did your family 
react to you when they heard the 
result?

Ömür Göksel: Honestly, I was sure that 
my mother would be happy with the 
award I received from the competition. 
Because my mother had taken singing 
lessons at the conservatory for a while, 
and she played the piano well. Moreover, 
when I told him that I was bored as a 
child, he said to me: “Sing, Ömür!” he 
would say. I was to be so bored that I 
eventually became a singer… However, I 
wasn’t sure how my father would handle 
the issue of participating in this contest. In 
fact, I visited all the newsstands near our 
mansion in Kızıltoprak and collected the 
evening newspapers that were distributed 
in the afternoon in those years so that he 
would not see my photographs and news 
that I was the winner. At least my father 

wouldn’t be able to find newspapers 
at the news stands. Of course of 

course I was wrong, because 
the father of a friend of mine 
called my father who was the 
General Manager of Tekel at 
that time; He congratulated him 
by saying, “Your son was the 

first, my superior” and thus 
all my efforts were wasted. 
However, when my father 
came home, it was not 
what I feared, and he was 
very happy. “So you’re 
good at this that you’ve 
gotten first.” he told me.

Şadan Alptekin: We also 
know that you played 
football and basketball in 
Galatasaray during your 
youth years. Was music 
your reason for quitting 
sports?

Ömür Göksel: Once 
upon a time the soccer 
ball was my best friend. 
I was thirteen years old 
when I started playing 
football in Galatasaray 
youth team in 1955. I 
started basketball in 
1956. Since 1957, I have 
been the captain of the 
team that included Özhan 
Canaydın, who later 
became our head, among 
the players. Galatasaray 
Young Basketball Team 
became champions 
for five years in a row. 
Unfortunately, in 1961 I 
was injured in my foot. This 

untimely and unfortunate 

Röportaj

Ömür Göksel, 1968 yılında 
ilk altın plağını alacağı 
“Mutluluk” şarkısını 
kaydetmek için Milano’ya 
giderken.

Ömür Göksel is on his 
way to Milan to record 
the song “Happiness” for 
which he will receive his 
first gold record in 1968.

Çocukluk yıllarımdan beri 
biriktirdiğim harçlıklarımla 
bulabildiğim kadarıyla 
plaklar alırdım. Gençlik 
yıllarıma kadar büyük 
bir plak arşivine sahip 
olmuştum. Özellikle 
Amerikan caz şarkılarının 
uzunçalarlarından 
oluşan bir arşivdi kendi 
çapımdaki diskoteğim. 

I used to buy records 
as much as I could find 
with my pocket money 
that I had saved since 
my childhood. I had a 
large record archive until 
my youth. It was the 
discotheque of my own 
caliber, an archive of 
especially American jazz 
songs.
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1961 yılında ne yazık ki ayağımdan sa-
katlandım. Bu zamansız ve talihsiz sa-
katlanma olayı benim büyük sporculuk 
hayallerimin de sonu oldu. 1963’te üniver-
site eğitimi için Almanya’ya gittim. Önce 
Arolsen ve Brilon’daki Goethe Enstitüle-
rinde lisans eğitimi aldıktan sonra Kassel 
şehrine bağlı Fulda kasabasındaki Wirts-
chaft Hochschule Üniversitesinde İktisat 
Bölümü’ne başladım. Doğrusunu isterse-
niz müzik tutkusu, vatan özlemi, derslerin 
zorluğu derken eğitimimi yarıda bırakarak 
yurda döndüm ve kendimi tamamen mü-
ziğe adadım.

“BAS BARİTON SES ÖZELLİĞİM 
VE GENİŞ REPERTUAR 
HAZİNEM SAYESİNDE KISA 
SÜREDE DEVRİN BÜYÜK 
ORKESTRA ŞEFLERİNİN 
İLGİSİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDIM.”

Şadan Alptekin: Ömür Göksel denilin-
ce ilk akla “Sevmek istesem de seve-
mem artık” ve “Mutluluk” şarkılarınız 
geliyor. 1970’li yıllarda tüm gençlik, sizi 
çok sevdi ve uzun yıllar Ömür Göksel 
şarkıları dinleyip söyledi. 58 yıldır kali-
tenizden ödün vermeden devam ettiği-
niz profesyonel müzik hayatınıza nasıl 
başlamıştınız? 

Ömür Göksel: O devirde Türkçe Söz-
lü Batı Müziği şarkıları arasında sade-
ce tangolar vardı. Ayrıca günün popüler 
şarkılarının yanı sıra İngilizce, İspanyolca, 
İtalyanca şarkıları da dinler ve söylerdim. 
Yarışmada aldığım birincilikten sonra kısa 
sürede adım duyuldu. Hatta daha as-
kerliğim bitmeden müziğin kalbinin attığı 
İstanbul’da çalışan birçok orkestra şefi 
tarafından aranmaya başladım. Bu arada 
hemen söyleyeyim ben askerliğimi, 1960 
yılında Ses Kralı seçilmiş olmam nedeniy-
le İzmit Orduevi’ndeki orkestranın solisti 
olarak yapmıştım. Askerlik görevim bitin-
ce Taksim Sıraselviler’deki Kulüp Suat’ta 
müzik yapan Yavuz Özışık ile üç ay kadar 
çalışarak adeta sahnelere hazırlık yapmış 
oldum. Artık sesimle para kazanıyordum. 
O devrin büyük orkestra şefleri Süheyl  
Denizci, Şerif Yüzbaşıoğlu, Kanat Gür, 
Doruk Onatkut, Selim Özer, Vasfi Uçaroğ-
lu gibi isimler benimle birlikte çalışmak 
için teklifte bulundular. Ancak ben Yavuz 
Özışık ile başlamıştım bu işe ve orkestra 
değiştirmek çok daha yüksek ücretlere 
rağmen bana yakışmaz diyerek bu teklif-
leri kabul etmedim. Yavuz Özışık ile baş-
ladığım profesyonel müzik yaşamımda 
onunla uzun yıllar keyifle çalıştım.

injury event ended my big sports dreams. 
In 1963 I went to Germany for university 
education. I first studied at the Goethe 
Institutes in Arolsen and Brilon and then 
started the Department of Economics at 
Wirtschaft Hochschule University in Fulda 
town of Kassel. Honestly, after saying 
passion for music, longing for homeland, 
and the difficulty of the lessons, I left my 
education and returned to the dormitory 
and devoted myself completely to music.

“THANKS TO MY BASS 
BARITONE VOICE FEATURE 
AND MY LARGE REPERTOIRE, 
I MANAGED TO ATTRACT THE 
ATTENTION OF THE GREAT 
CONDUCTORS OF THE 
PERIOD.”

Şadan Alptekin: When Ömür Göksel is 
mentioned, the first things that come to 
mind are your songs “Sevmek istesem 
de sevemem artık” and “Mutluluk”. In 
the 1970s, all the youth loved you very 
much and for many years Ömür Göksel 
listened and sang songs. How did you 
start your professional music life, which 
you have been continuing for 58 years 
without compromising your quality?

Ömür Göksel: There were only tango 
songs among the Turkish Solitary Western 
Music songs of that time. I would also 
listen to and sing English, Spanish, and 
Italian songs as well as popular songs 
of the day. My name was heard in a short 
time after my first place in the competition. 
Even before my military service was over, 
I started being sought after by many 
orchestra conductors working in Istanbul, 
where the heart of music beats. By the 
way, let me tell you right away that I did 
my military service as the soloist of the 
orchestra in the Izmit Army House since I 
was elected the Voice King in 1960. When 
I finished my military service, I worked 
with Yavuz Özışık, who made music for 
Club Suat in Taksim Sıraselviler, for three 
months and almost prepared for the 
stages. Now I was making money with my 
voice. The great conductors of that period, 
such as Süheyl Denizci, Şerif Yüzbaşıoğlu, 
Kanat Gür, Doruk Onatkut, Selim Özer, 
Vasfi Uçaroğlu, offered to work with me. 
However, I started this work with Yavuz 
Özışık and I did not accept these offers, 
saying that changing orchestras would not 
suit me despite much higher fees. In my 
professional music life, which I started with 
Yavuz Özışık, I have worked with him for 
many years.

Ömür Göksel’in, 1981 
yılına girildiği akşam 

Milano’da sahneye 
çıkmadan önce çekilen 

fotoğrafı.

The photo of Ömür 
Göksel, which was taken 

on the evening of 1981, 
before taking the stage in 

Milan.

1970’li yıllardan bir sahne 
hatırası.

A stage memory from the 
1970s.

Interview: Şadan Alptekin / Photo: Eren Yaşar
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“1979 YILININ SONLARINDA 17 
YIL SÜRECEK YURT DIŞINDAKİ 
MÜZİK SERÜVENİM BAŞLADI.”

Şadan Alptekin: İlk plağınız olan “Mut-
luluk” aynı zamanda size ilk Altın Plak 
ödülünü getirdi. Daha sonraki yıllarda 
iki kez daha altın plak aldınız ve 1972 
yılında da yılın şarkıcısı seçildiniz. An-
cak 1979 yılına geldiğinizde sizin yurt 
dışı serüveniniz başlıyor. Bizlere Tür-
kiye’de zirveye çıktığınız bir dönemde 
başlayan ve 17 yıl süren yurt dışı müzik 
serüveninden de söz edebilir misiniz? 

Ömür Göksel: 1979 yılı sonbaharı, bir 
gece Harbiye’deki İstanbul Hilton Ote-
li’nde Süheyl Denizci orkestrası eşliğinde 
Frank Sinatra ve Nat King Cole’un şarkı-
larını birbiri ardına keyifle söylüyorum. 
Dinleyicilerin çoğu Amerikalı. Şarkıların 
bitiminde beni uzun uzun alkışlıyorlar. O 
zamanlar menajerlik yapan Poldi adındaki 
kişi beni program sonrasında üç Amerikalı 
ile tanıştırdı. Bu kişilerden biri bana, her 
birinde üçer ay olmak üzere New York, 
Tahran, Milano ve Tokyo şehirlerinin Hilton 
otellerinde şarkı söylemem için teklifte bu-
lundu. Ben; “Frank Sinatra bizim ülkemize 
gelerek Hüzzam makamında şarkılar söy-
lese beğenir miyiz? Çok sayıda kusur bu-
luruz. Ben de Amerika’da şarkı söylersem 
ilgi çekeceğimi sanmıyorum.” diyerek ret 
ediyordum ki teklifi yapan kişi; “Buradaki 
Amerikalılar sizi dinleyerek beğeniyorsa 
oradaki Amerikalılar da beğenir.” diyerek 

“AT THE END OF 1979, MY 
MUSICAL ADVENTURE ABROAD 
THAT WOULD LAST 17 YEARS 
STARTED.”

Şadan Alptekin: Your first record, 
“Mutluluk”, also brought you the first 
Golden Plate award. In the following 
years, you received two more gold 
records and in 1972 you were selected 
as the singer of the year. However, 
when you come to 1979, your abroad 
adventure begins. We started at a time 
when you go up to the summit in Turkey 
and can you also mention the 17 years 
of musical adventures overseas?

Ömür Göksel: One night in the autumn of 
1979, I sang songs of Frank Sinatra and Nat 
King Cole with Süheyl Denizci orchestra in 
Istanbul Hilton Hotel in Harbiye. Most of 
the audience is American. They applaud 
me at the end of the songs. Poldi, who was 
a manager at the time, introduced me to 
three Americans after the program. One 
of these people offered me three months 
each to sing at Hilton hotels in New York, 
Tehran, Milan and Tokyo. I; “Would we like 
it if Frank Sinatra came to our country and 
sang songs in the mode of Hüzzam? We 
find a lot of flaws. If I sing in America, I 
don’t think I will attract attention. “ I refused 
saying that the person making the offer; “If 
the Americans here listen and like you, the 
Americans there will also like it.” He made 
a short but clear answer. After I quickly 
made a positive decision on this proposal, 
we agreed to work one month later. 
Meanwhile, due to the regime change in 

Röportaj

Şimdiki gençlerin çoğu, 
Ömür Göksel’i meşhur 
eden şarkıyı bilmese de 
günümüzde stadyumları 
bu şarkının melodisiyle 
söylenen “I love you 
Cimbom, I love you 
Cimbom” tezahüratıyla 
inletiyorlar.

Although most of the 
young people today 
do not know the song 
that made Ömür Göksel 
famous, today stadiums 
are moaning with the 
song “I love you Cimbom, 
I love you Cimbom”.
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kısa ama net bir cevap yöneltti. Ben de 
bu teklife çabucak olumlu karar verince 
bir ay sonraki çalışma için anlaşmış ol-
duk. Bu arada İran’daki rejim değişikliği 
nedeniyle Tahran yerine üç aylık süre için 
Düsseldorf’a gittim. New York sonrası yo-
lum gençliğimde üniversite okumak için 
gittiğim Almanya ile tekrar kesişti ve bu 
kez ailece on yedi yıl sürecek serüvenimiz 
başladı.

Şadan Alptekin: Neden gitmek istemiş-
tiniz yurt dışına? Oysa o günlerde hem 
çok iyi tanınıyor hem de iyi para kaza-
nıyordunuz…

Ömür Göksel: Ben müzik piyasasında 
yaşanan tıkanıklık nedeniyle bu kararı 
hızlıca vermiştim aslında. Dediğiniz gibi o 
tarihlerde çok iyi bir konumdaydım. Hat-
ta bir gazete ben giderken “Ömür Gök-
sel Türkiye’den ayrılıyor, genç kızlar ağ-
lıyor” diye manşet atmıştı. Sevgili Bedri  
Koraman, çok sempatik bir karikatürle 
olayı göz önüne sermişti. Bu karikatürün 
içinde bulunduğu gazeteyi de beni ha-
vaalanına geçirmeye gelen çok sevdiğim 
Cenk Koray getirmişti. O gün etrafımda-
ki insanlar benden imza alabilmek için 
birbirleriyle yarışıyorlardı. Yıllar geçti, 17 
yıl sonra Türkiye’ye döndüğümde inanın 
havaalanında beni kimse tanımıyordu. O 
gün karşılamaya yine kardeşim gibi sev-
diğim rahmetli Cenk Koray geldi. Ona; 
“Nerede o benim için yıllar önce ağlayan 
genç kızlar, Cenk?” diye sorduğumda; “İyi 
ki döndün Ömür, onlar şimdi anneanne 
oldular.” diye cevap verdi. Düşünsenize 
anne bile değil, anneanne diyordu bana 
arkadaşım kıs kıs gülerek… 

Şadan Alptekin: 17 yıl uzun bir süre. 
1998’de yurda döndükten sonra müziğe 
kaldığınız yerden devam ettiniz ve yeni-
den aynı popülerliği kazandınız. Bu sü-
reçte daha çok yabancı şarkılardan olu-
şan ve bugün klasik albümler arasında 
yer alan albümlerinizi çıkardınız. Türki-
ye’ye dönüş yaptığınızda hiç yabancılık 
hissettiniz mi? Bu albümlerin hazırlık 
sürecinde kimlerle birlikte çalıştınız?

Ömür Göksel: Ülkeme döndüğümde beni 
hiç tanımayan bir nesil ile karşılaşacağımı 
doğrusu düşünmemiştim. 38 yaşında ay-
rıldığım ülkeme 55 yaşımda döndüğümde 
hem ben hem de Türkçe Sözlü Hafif Batı 
Müziği ciddi boyutlarda değişime uğra-
mıştı. Türk Pop Müziği adı altında bana 
hiç uymayan bir müzik ile karşılaştım. 
Hangi şarkıyı dinlemek istesem, kalıcılığı 
yoktu; tadı bitince atılan çiklet gibiydiler.  

Iran, I went to Düsseldorf for three months 
instead of Tehran. My path after New York 
crossed again with Germany, where I went 
to university when I was younger, and 
this time our family adventure began for 
seventeen years.

Şadan Alptekin: Why did you want to go 
abroad? However, in those days, you 
were both very well known and earning 
good money.

Ömür Göksel: Actually, I made this 
decision quickly due to the bottleneck in 
the music market. As you said, I was in 
a very good position at that time. Even a 
newspaper when I travel “Ömür Göksel 
leaving Turkey, girls are crying,” he had 
taken the headlines. Dear Bedri Koraman, 
had revealed the event with a very 
sympathetic cartoon. Cenk Koray, who I 
love so much, who came to take me to the 
airport, brought the newspaper that this 
cartoon was in. That day, people around 
me were competing with each other to 
get signatures from me. Years passed, 17 
years later, at an airport, believe me when 
I returned to Turkey did not recognize 
anyone. On that day, the deceased Cenk 
Koray, who I love like my brother, came 
to the meeting. Him; “Where are those 
young girls who cried for me years ago, 
Cenk?” when I ask; “It’s good that you’re 
back, Ömür, they’re now grandmothers.” 
he replied. Come to think of it, not even 
a mother, he was saying grandmother, by 
snickering...

Şadan Alptekin: 17 years is a long 
time. After returning home in 1998, 
you resumed your music and gained 
the same popularity again. During this 
period, you released your albums, 
which are mostly composed of foreign 
songs and are among the classical 
albums today. Have you ever felt 
alienated when you return to Turkey? 
Who did you work with during the 
preparation of these albums?

Ömür Göksel: When I returned to my 
country, I actually did not think that I would 
encounter a generation that did not know 
me. When I returned to my country from 
where I left at the age of 38, at the age of 
55, both I and Turkish Verbal Light Western 
Music changed significantly. I came across 
a music that did not suit me under the name 
of Turkish Pop Music. Whichever song I 
wanted to listen to, it lacked permanence. 
They were like chewing gum, thrown 
when it was over. During this period, I 
first started to write articles about sports 
two days a week in a daily newspaper 
under the title of “Korner”. Then, on a TV 
channel, I prepared a talk show called “Bir 
Ömür”, attended by famous artists of the 

Ömür Göksel’in edebiyata, 
şiire düşkünlüğünün 

sebebi, Davutpaşa 
Ortaokulundaki edebiyat 
öğretmeni Baha Bey’dir. 
Onun sayesinde hayata 

bakışı değişir, fen 
bilimlerine hiç bulaşmaz, 
şiirler, şarkı sözleri yazar.

The reason why Ömür 
Göksel was fond of 

literature and poetry is 
Mr. Baha, the literature 

teacher at Davutpaşa 
Secondary School. 
Thanks to him, his 

outlook on life changes, 
he never gets involved in 
science, he writes poems 

and lyrics.

Interview: Şadan Alptekin / Photo: Eren Yaşar

1984 yılına ait bir 
fotoğraf.

A photograph from 
1984.
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İşte bu süreçte önce “Korner” başlığı altın-
da günlük bir gazetede haftanın iki günü 
spor konulu yazılar yazmaya başladım. 
Ardından bir TV kanalında “Bir Ömür” adı 
altında dönemin ünlü sanatçılarının katıl-
dığı sohbet programı hazırladım. 13 hafta 
için anlaştığımız program o kadar beğe-
nildi ki tam 93 hafta devam etti. Yine bu 
dönemde beş yıldızlı otellerde sahneye 
çıkıp Türkçe dışında İngilizce, Almanca, 
İspanyolca ve İtalyanca şarkılar söyle-
dim. Bir gece Antalya’da sahnedeyim, 
beni dinleyenler arasında Kerem Görsev 
de bulunuyordu. Programım bittiğinde ya-
nıma gelip: “Derhal Amerikan standartla-
rından oluşan bir albüm yapmalısın Ömür 
Ağabey. Çünkü dünyada bu şarkıları, 
senin kadar doğru yorumlayacak şarkıcı 
çok az.” dedi. Çok geçmeden “Touch of 
Quality” (Kaliteye Dokunuş) adlı albümüm 
müzik marketlerdeki raflarda yerini aldı 
ve bir anda büyük ses getirdi. Ülkemiz-
de ilk defa tamamı İngilizce olan ve bir 
Türk şarkıcı tarafından yapılmış bir albüm 
çıkarak Türkçe hazırlanmış albümler ara-
sında bir numara olmuştu. İşte o gülerde 
ABD’de yayımlanan Billboard dergisinin 
gerçekleştirdiği bir araştırmada da Frank  
Sinatra’nın “My Way” adlı şarkısını en iyi 
yorumlayan yirmi isim arasında benim 
adım da bulunuyordu.

“ŞARKI SÖYLEDİĞİNİZDE 
DİNLEYİCİ, O ŞARKIDA SÖZÜ 
GEÇEN DENİZİN TUZUNU BİLE 
HİSSETMELİDİR. YANİ ŞARKIYI 
SESLENDİRENİN DİNLEYENİN 
KALBİNE NAKIŞ GİBİ İŞLEMESİ 
GEREKİR.” 

Şadan Alptekin: 2006 yılında yayınladı-
ğınız “A Touch of Quality” albümünden 
yaklaşık yedi ay sonra yine yabancı 
şarkılardan oluşan “A Touch of Love” 
albümünüz de aynı başarıyı yakalaya-
rak üst sıralarda yer aldı. Sonrasında 
da “A Touch of Love”, “A Touch of 
Latin”, “Ömürlük Şarkılar”, “Aramızda 
Kalsın”, “Frank Sinatra 101 Yaşında”, 
“The Songs of Nat King Cole” adlı al-
bümleriniz peş peşe yayınlandı. Siz 
arşiv değeri taşıyan bu albümlerini-
zi oluştururken şarkı seçiminizi nasıl 
yaptınız?

Ömür Göksel: Bana göre şarkıların yer 
aldığı albümler mutlaka çok satacak, haf-
talarca müzik listelerinde kalacak diye 
yapılmamalıdır. Önemli olan kalıcılıktır. Ya-
ratılan eserleri yıllar sonrasına titizlikle ak-
tarabilmektir. Evet, albüme alacağım şar-

period. The program we agreed on for 13 
weeks was so popular that it continued 
for exactly 93 weeks. During this period, I 
took the stage in five-star hotels and sang 
songs in English, German, Spanish and 
Italian besides Turkish. One night I was 
on the stage in Antalya, Kerem Görsev 
was among those who listened to me. 
When my program is over, he came to 
me and said: “You should immediately 
make an album that consists of American 
standards, Ömür, brother. Because there 
are very few singers in the world who can 
interpret these songs as accurately as 
you. “ said. Before long, my album called 
“Touch of Quality” took its place on the 
shelves of music markets and suddenly 
made a big splash. For the first time in 
our country, an album made entirely in 
English and made by a Turkish singer was 
released and became the number one 
among the albums prepared in Turkish. In 
a study carried out by Billboard magazine 
published in the USA at that time, my 
name was among the twenty names that 
best interpreted Frank Sinatra’s song “My 
Way”.

“WHEN YOU SING, THE 
LISTENER MUST EVEN 
FEEL THE SALT OF THE SEA 
MENTIONED IN THAT SONG. IN 
OTHER WORDS, THE SINGER 
OF THE SONG SHOULD 
EMBROIDER THE HEART OF 
THE LISTENER. “

Şadan Alptekin: Approximately seven 
months after the “A Touch of Quality” 
album you released in 2006, your 
album “A Touch of Love”, which is also 
made up of foreign songs, also took 
the top place with the same success. 
Afterwards, your albums named “A 
Touch of Love”, “A Touch of Latin”, 
“Ömürlük Şarkılar”, “Aramızda Kalsın”, 
“Frank Sinatra 101 Years Old” and “ The 
Songs of Nat King Cole” were released 
one after the other. How did you choose 
your song while creating these albums 
with archival value?

Ömür Göksel: In my opinion, albums 
with the songs will definitely sell well and 
should not be made because they will stay 
on the music lists for weeks. The important 
thing is permanence. It is to be able to 
transfer the created works meticulously 
over the years. Yes, I choose the songs to 
be included in the album, I always prefer 
to sing a song that fits with my voice 
more than a song that I like very much. 
When choosing songs, I prefer words and 
melodies reminiscent of a smell, a breeze, 
the salt of the sea, a word from years ago, a 
farewell letter. If the melody and the words 

Röportaj

Halen aktif müzik 
hayatına devam eden 
Göksel, TRT Hafif Müzik 
ve Caz Orkestrası ile 
konserler vermeye devam 
ediyor.

Göksel, who still 
continues his active 
music life, continues to 
give concerts with TRT 
Light Music and Jazz 
Orchestra.
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kıları seçerim, çok beğendiğim bir şarkı yerine sesimle 
daha çok uyum sağlayabilecek bir şarkıyı seslendirmeyi 
tercih ederim her zaman. Bir kokuyu, bir rüzgar esintisi-
ni, denizin tuzunu, yıllar öncesinde kalmış bir sözcüğü, 
bir veda mektubunu anımsatan sözcükleri ve melodile-
ri tercih ederim şarkı seçimi yaparken. Eğer bir şarkının 
içinde melodi ile sözler birbiriyle kaynaşmışsa, içinde 
derin ifadelerle yazılmış aşk cümleleri varsa bundan son-
ra büyük iş anlam dolu vurgulara sahip bir sese, gerçek 
yorumcuya düşer. Yani şarkıyı seslendirenin dinleyenin 
kalbine nakış gibi işlemesi gerekir. Ben de sanırım popü-
ler beklentilere kapılmadan, duyguları seslendirmeye ça-
lıştım daima. Çünkü akımlar, eğilimler, dönemler değişse 
de romantizmi barındıran duygular hep yaşar…

“EN BÜYÜK HAYRANLIĞIM HEP FRANK 
SİNATRA’YA OLDU.”

Şadan Alptekin: Sahneye çıktığınız ilk yıllarda çalışma 
şartlarınız nasıldı? Repertuarınızı nasıl belirliyordu-
nuz? Sevdiğiniz, örnek aldığınız sanatçılar kimlerdi?

Ömür Göksel: Sahneye ilk çıktığım dönemlerde Türkçe 
sözlü şarkılar yoktu. Altı saatlik repertuvarım, caz stan-
dartları, İspanyolca ve İtalyanca şarkılardan oluşuyordu. 
Sahneye her akşam saat yirmi ikide çıkar, sabah dörde 
kadar aralıksız şarkı söylerdim. Mutluydum, alkışlanıyor, 
çok beğeniliyor, en mühimi şarkı söylemeyi yani işimi çok 
seviyordum. Ben amatörce şarkı söylediğim dönemler-
de Ayten Alpman’ın yorumunu, vurgularını çok severdim. 
Yıllar sonra profesyonel şarkıcı olarak sahneye çıktığım-
da ise çok iyi dostum olan Ayten’in, Ankara’da çalıştığım 
lokale sırf beni dinlemek için geldiği gece bacaklarımın 
titrediğini hiç unutamam. Yabancı sanatçı olarak da ilk 
göz ağrım Dean Martin’dir diyebilirim. Ama en büyük 
hayranlığım hep Frank Sinatra’ya oldu. Onun seslendir-
diği her şarkıda romantizm gizliydi ve ben müthiş etki-
sinde kalıyordum o şarkıların. Bu değerli yorumcuların 
etkisinde kalarak sonunda kendi tarzımı buldum. Hatta 
Amerika’da şarkı söylediğim zamanlarda, Las Vegas’da 
bir otel lobisinde tanıştığım ünlü şarkıcı Andy Williams: 
“Sesin ve stilin Frank Sinatra’yı andırıyor.” dediğinde çok 
gururlanmıştım.

are fused together in a song, if there are love sentences 
written in deep expressions, then the big work falls on 
a voice with meaningful emphasis, the real interpreter. 
In other words, the singer of the song should embroider 
the heart of the listener. I guess I always tried to voice 
the emotions without falling into popular expectations. 
Because even though trends and periods change, the 
emotions that contain romance always exist.

“MY BIGGEST ADMIRATION HAS ALWAYS 
BEEN TO FRANK SINATRA.”

Şadan Alptekin: What were your working conditions 
in your first years on the stage? How did you define 
your repertoire? Who were the artists you loved and 
took as an example?

Ömür Göksel: When I first appeared on the stage, there 
were no songs with Turkish lyrics. My six-hour repertoire 
consisted of jazz standards, Spanish and Italian songs. 
I would go on the stage every evening at 22:00, singing 
non-stop until four in the morning. I was happy, applauded, 
admired, the most important thing is that I loved my 
job, singing. I loved Ayten Alpman’s interpretation and 
emphasis when I was singing amateurishly. Years later, 
when I stepped on the stage as a professional singer, 
I will never forget that my legs trembled when my very 
good friend Ayten came to the restaurant I worked 
in Ankara just to listen to me. As a foreign artist, I can 
say that my old flame is Dean Martin. But my biggest 
admiration has always been to Frank Sinatra. Romance 
was hidden in every song he sang, and I was very 
influenced by those songs. Being influenced by these 
valuable commentators, I finally found my own style. In 
fact, when I was singing in America, I was so proud when 
famous singer Andy Williams I met in a hotel lobby in Las 
Vegas said; “Your voice and style are like Frank Sinatra.”.

Interview: Şadan Alptekin / Photo: Eren Yaşar

Ömür Göksel, hazırlayıp sunduğu programlarıyla TRT 
İstanbul Radyosundan sevenlerine seslenmeye devam 

ediyor.

Ömür Göksel continues to appeal to TRT İstanbul Radio 
fans with the programs he has prepared and presented.
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ÖMÜR GÖKSEL, “CEBİMDE 
SAKLI ŞARKILAR” ADLI 
KİTABINDA SANATLA GEÇEN 
BİR ÖMRÜ ANLATIYOR

Şadan Alptekin: Siz 2006-2016 yılla-
rı arasında on yılda on başarılı albüm 
yaptınız. 2019 yılının Aralık ayında da 
sanatla dolu dolu geçen hayatınızı an-
lattığınız “Cebimde Saklı Şarkılar” adlı 
kitabınızı yayımladınız. Kitabınız bizim 
alıştığımız formatın dışında bir yayın… 
Kitabınızda her bölümde bir adet olmak 
üzere 30’a yakın karekod bulunuyor ve 
bizler bunlardan birini cep telefonu-
muza okutunca karşımıza sizin sevilen 
şarkılarınızdan biri geliyor. Kitabınıza 
neden “Cebimde Saklı Şarkılar” adını 
verdiniz?

Ömür Göksel: Gençlik yıllarımda giydi-
ğim pantolonların ceplerinde çok az mik-
tarda para olurdu. Ama her iki cebim de 
dolu ve şişkin dolaşırdım. Oysa iyi, temiz 
ve itinalı giyinirdim. Bu ceplerde paradan 
çok alelacele karalanmış çeşitli şarkı söz-
lerinin el yazımla yazılmış küçük kağıt par-
çacıkları olduğunu herhalde kimse düşün-
mezdi. Bunlar sadece radyodan duyarak, 
mağazalarda olmayan, nadiren bularak 
satın aldığım plaklardan defalarca geri 
alarak yazdığım şarkıların sözleriydi. Sak-
ladığım, ezberledikten sonra da yeni ka-
raladıklarımla yer değiştirdiğim şarkı söz-
leri gün geçtikçe çoğalıyor ve bilinçsizce 
repertuarım genişliyordu. Sol cebimde 
bulunan şarkı sözlerini ezberleyince sağ 
cebime alıyordum, böylece ezberlediğim 
şarkı sözleri de terfi etmiş oluyorlardı. An-
neciğim pantolonlarımı ütüledikten sonra 
mutlaka hangi cebimden hangi kağıt çık-
mışsa o kağıdı çıkardığı cebime geri ko-
yardı. İşte kitabıma da bu nedenle bu adı 
verdim. Cebimde saklı şarkılar, belki de 
son nefesime kadar saygıyla anımsaya-
cağım benim küçük mutluluklarımdır.

Şadan Alptekin: Siz 2017 yılında Afyon 
Caz Festivali’nde “Yılın Caz Şarkıcısı 
Onur Ödülü” ile 2019 yılının Temmuz 
ayında da İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından verilen, 26. İstanbul 
Caz Festivali’nde caz müziğinin usta 
isimleri olarak Hasan Hürsever ile bir-
likte “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” al-
dınız. Arka arkaya gelen bu iki ödülün 
ardından duygularınızı bizimle paylaşır 
mısınız? 

Ömür Göksel: Afyon’daki ödül törenin-
de sahneye çıktığımda daha ilk şarkımda 
yükselen alkışlar gözlerimi yaşartmıştı. O 
anda eşim ve evlatlarımın gözlerindeki 

ÖMÜR GÖKSEL TELLS ABOUT 
A LIFE SPENT WITH ART IN 
HIS BOOK “CEBİMDE SAKLI 
ŞARKILAR”

Şadan Alptekin: You made ten 
successful albums in ten years between 
2006-2016. In December 2019, you 
published your book “Cebimde Saklı 
Şarkılar”, in which you tell about your 
life full of art. Your book is a publication 
out of the format we are used to… Your 
book has nearly 30 QR codes, one for 
each chapter, and when we scan one of 
these QR codes on our mobile phone, 
we come across one of your favorite 
songs. Why did you call your book 
“Songs Hidden in My Pocket”?

Ömür Göksel: There was very little money 
in the pockets of the trousers I wore in my 
youth. But I would walk around with both 
pockets full and bulging. However, I used 
to dress well, clean and carefully. No one 
would have thought that in these pockets 
there were little bits of paper handwritten 
with various lyrics that were scribbled 
more hastily than money. These were the 
lyrics of songs that we wrote over and over 
again, just by hearing on the radio, not in 
stores, rarely bought records. The lyrics 
that I kept and changed with the ones I 
had just scribbled after memorizing were 
increasing day by day and my repertoire 
was expanding unconsciously. When 
I memorized the lyrics that I had in my 
left pocket, I took it in my right pocket, 
so that the lyrics I had memorized were 
also promoted. After ironing my trousers, 
my mother would definitely put whatever 
paper came out of my pocket, back in my 
pocket. This is why I named my book. The 
songs hidden in my pocket are perhaps 
my little happiness that I will respectfully 
remember until my last breath.

Şadan Alptekin: You, together with 
Hasan Hürsever as the master names 
of jazz music at the 26th Istanbul Jazz 
Festival, awarded by the Istanbul 
Foundation for Culture and Arts (İKSV) 
in July 2019 with the “Jazz Singer of 
the Year Honorary Award” at the Afyon 
Jazz Festival in 2017. You received the 
“Lifetime Achievement Award”. Can 
you share your feelings with us after 
these two consecutive awards?

Ömür Göksel: When I took the stage 
at the award ceremony in Afyon, the 
applause that rose in my first song made 
my eyes tear. At that moment I noticed the 
tears in the eyes of my wife and children. 
For a moment I thought, if only my mother, 
who was my first music teacher, and my 
father, who stood firmly behind me, could 
see that I received this award. The next 

Röportaj

Ömür Göksel’in 
“Cebimde Saklı 
Şarkılar” adlı kitabında, 
sanatçının zirveye 
tırmanma hikâyesi, 
tam zirvedeyken sanat 
hayatını yurt dışında 
devam etme kararı, 
yurda döndükten 
sonra yeniden şöhrete 
kavuşma serüveninin 
yanı sıra Türkçe Sözlü 
Batı Müziği’nin tarihi de 
yer alıyor.

In Ömür Göksel’s book 
“Hidden Songs in My 
Pocket”, the story of the 
artist ascending to the 
summit, his decision 
to continue his artistic 
life abroad while he 
was at the peak, his 
adventure of regaining 
fame after his return to 
the country, as well as 
the history of Western 
Music with Turkish 
Lyrics are also included.
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yaşları fark ettim. Bir an için keşke ilk müzik öğretme-
nim olan annem ve arkamda sapasağlam duran babam 
da bu ödülü aldığımı görebilseydi diye düşündüm. Bir 
sonraki ödül de benim için 76’ıncı doğum günü hediyem 
oldu. Temmuz ayında gerçekleşen bir caz konserinde, 
üstelik boşalmış İstanbul’da onca kişiyi oraya toplamış 
olmak benim için de şaşırtıcıydı. Ödülü ben aldım ama o 
gece orada beni alkışlayanlar da en az benim kadar bir 
ödül hak ediyorlardı. Belki de o gece onlar da benimle 
paylaştıkları bir yaşamı alkışlıyorlardı dakikalarca.

Şadan Alptekin: Son olarak gençlere hem iş hem de 
özel hayatlarında başarıyı yakalamaları için neler 
önerirsiniz?

Ömür Göksel: Ben kimseye öğüt vermek istemiyorum. 
Çünkü sanatçı öğüt vermez, örnek olur. Önemli olan 
eserlerinle anılmaktır. Albümlerimi sadece kaliteyi, ger-
çek duyarlılıkları özlemiş müzikseverlerin dinlemeleri, 
arşivlerine almaları için yapıyorum. Sahne er meydanıdır. 
Varsa sözün çıkar söylersin. Eğilip bükülmeden, dimdik, 
onurunla, şerefinle! Eğer gençler arasında beni örnek 
almak isteyenler olursa onların başarı yolu zaten açık 
demektir.

Şadan Alptekin: Ömür Bey, bu unutulmaz söyleşi 
için size çok teşekkür ederim. Sohbetiniz de müziği-
niz gibi muhteşem. Size şarkılar söyleyeceğiniz nice 
sağlıklı, güzel seneler dilerim.

award was my 76th birthday gift for me. In a jazz concert 
in July, it was surprising for me to gather all those people 
in vacant İstanbul. I received the award, but those who 
applauded me there that night deserved an award as 
much as I did. Perhaps they were applauding for minutes 
for a life they shared with me that night.

Şadan Alptekin: Finally, what would you recommend 
to young people to achieve success both in their 
business and private lives?

Ömür Göksel: I do not want to give advice to anyone. 
Because the artist does not give advice, he sets an 
example. The important thing is to be remembered with 
your works. I only make my albums for music lovers who 
miss quality and real sensibilities to listen to them and 
take them to their archives. The stage is a public square. 
If you have, you can say your word. Straight, with your 
dignity, with your honor! If there are those among young 
people who want to imitate me, their path to success is 
already open.

Şadan Alptekin: Mr. Ömür, thank you very much for 
this unforgettable interview. Your chat is just as great 
as your music. I wish you many healthy and beautiful 
years that you will sing songs.

“Ben Ömür Göksel, yaşam felse-
femin temelinde yatan üç ana fiil 
vardır: Sevmek, düşünmek, gül-
mek. Düşünebilen insan güler ve 
sever. Duygularımı dorukta yaşa-
rım. En çirkin olayda bile güzel-
likler ararım. Nadir ama çok ani 
öfkelenir, çok çabuk unuturum. 
Hedeflerimi mutlaka seçer, o he-
defe odaklanırım. Resim yapmak, 
iyi ve akıcı konuşmak, belagat ye-
teneği, şiir yazmak, fotoğraf çek-
mek, heykel yapmak, tiyatro ve 
sinema oyunculuğu… Bunların 
hepsi birer güzel sanattır. Ama 
bana göre sanatların en güzeli; 
“güzel ve kaliteli yaşama sana-
tı”dır. Bertold Brecht’in dediği 
gibi: “Yeryüzündeki tüm sanatlar, 
hayat dediğimiz yaşama sanatına 
hizmet etmeye yarar.”

“I am Ömür Göksel, there are 
three main verbs underlying my 
philosophy of life: to love, to think, 
to laugh. People who can think 
laugh and love. I live my feelings 
at the peak. I look for beauty 
even in the ugliest event. I get 
angry rarely but very suddenly, 
I forget very quickly. I definitely 
choose my goals and focus on 
that goal. Painting, speaking well 
and fluently, eloquence, writing 
poetry, taking photographs, 
making sculptures, theater and 
cinema acting… All of these are 
fine arts. But for me it’s the most 
beautiful of arts; It is “the art of 
living beautiful and quality”. As 
Bertold Brecht said: “All the arts 
on earth serve the art of living that 
we call life.” 

Ömür Göksel

Interview: Şadan Alptekin / Photo: Eren Yaşar

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 24 / JANUARY 2021 / 55



K adıköy-Pendik hattının çaycısı 
Serpil Belgin Aydın’ın hayatının 
anlatıldığı “Çay Var İçersen” adlı 

belgesel pek çok ödülün sahibi oldu.

Yönetmen Cihan Emre Zengin’in Kadı-
köy’ün emekçi Belgin Ablasının hikaye-
sini filme aldığı “Çay Var İçersen” adlı 
belgeseli, İstanbul Film Ödülleri başta 
olmak üzere İtalya Uluslararası Vesuvius 
Film festivali, Berlin Flash Film Festivali 
ve Bükreş Kısa Film Yarışmasında da “En 
iyi belgesel film” ödülünün sahibi oldu. 
Kadıköy’de yıllardır üç tekerlekli bisikleti 
ile çay satarak hayatını kazanan ve Ka-
dıköy’ün sembollerinden biri haline gelen 
çaycı Belgin Aydın’ın, Filmeks Film Ekibi 
tarafından çekilen “Çay Var İçersen” bel-
geseli koca şiddeti görmüş bir kadının ha-
yatta kalma mücadelesini anlatıyor.

BELGİN ABLA BELGESELİ: “ÇAY 
VAR İÇERSEN…”
Yönetmen Cihan Emre Zengin tarafından 
emekçi bir kadının zorlu yaşamındaki çay 
sevgisini dramatik bir dil ile anlatan bel-
geselin görüntü yönetmeni İlker Döşer. 
Filmin müzikleri ise Doğukan Manço’nun 
imzasını taşıyor. Ulusal ve uluslararası fes-
tivallerde gösterime girerek en iyi belgesel 
ödüllerini alan “Çay Var İçersen” belgese-
li aynı zamanda Kadıköy’ü farklı bir bakış 
açısı ile tüm dünyaya tanıtıyor.

Documentary There Is Tea If You Drink
Running from Award to Award

Çay Var İçersen Belgeseli 
Ödülden Ödüle Koşuyor

The documentary “There Is Tea If You 
Drink” about the life of Kadıköy-Pendik 
bus way tea seller Serpil Belgin Aydın, 
won many awards.

Director Cihan Emre Zengin’s documentary 
titled “There Is Tea If You Drink”, which 
he filmed the story of Kadıköy’s working 
woman Belgin Abla, won the “best 
documentary film” award at the İstanbul 
Film Awards, Italy International Vesuvius 
Film Festival, Berlin Flash Film Festival and 
Bucharest Short Film Competition. The 
documentary “There Is Tea If You Drink”, 
made by the Filmeks Film Team, of the tea 
seller Belgin Aydın, who made her living 
by selling tea on her tricycle in Kadıköy 
for many years, describes the struggle 
for survival of a woman who has been 
subjected to violence by her husband.

BELGİN ABLA DOCUMENTARY: 
“THERE IS TEA IF YOU 
DRINK…”
The director of photography of the 
documentary, which narrates the love of 
tea in a laboring woman’s difficult life in a 
dramatic language, by director Cihan Emre 
Zengin, is İlker Döşer. The soundtrack of 
the movie bears the signature of Doğukan 
Manço. The documentary “There Is Tea If 
You Drink”, which was shown in national 
and international festivals and received 
the best documentary awards, also 
introduces Kadıköy to the whole world 
with a different perspective.

“Çay Var İçersen” adlı belgeselin 
yönetmeni Cihan Emre Zengin

Cihan Emre Zengin, the director of the 
documentary “There Is Tea If You Drink”

Yaşam öyküsü “Çay Var 
İçersen” adlı belgesele 
konu olan, Kadıköylülerin 
yakından tanıdığı Belgin 
Ablası.

Belgin Abla, whose life 
story is the subject of the 
documentary “There Is 
Tea If You Drink”, is well 
known to the residents of 
Kadıköy.

Cihan Emre Zengin, Filmeks 
Prodüksiyon ekibi ile birlikte belgesel 
çekimlerinde.

Cihan Emre Zengin is shooting a 
documentary with Filmeks Production 
team.

Haber
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S afranbolu Belediyesi tarafından 
organize edilen ve 25-27 Eylül 
tarihleri arasında 21. kez gerçek-

leştirilen Uluslararası Altın Safran Bel-
gesel Film Festivali’nin kazananlarını 
ödüllerine kavuştu. 

Sahip olduğu zengin kültürel mirası kent 
ölçeğinde korumadaki başarısı nedeniyle 
“Dünya Kenti” ününe kavuşan ve Unesco 
tarafından 17 Aralık 1994 tarihinde “Dünya 
Mirası Listesi”ne dahil edilerek insanlığın 
ortak mirası haline gelen Safranbolu’da, 
21 yıldır devam eden Uluslararası Altın 
Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl pan-
demiye rağmen başarıyla gerçekleştirildi. 

The winners of the International 
Golden Saffron Documentary Film 
Festival organized by the Safranbolu 
Municipality and held for the 21st time 
between September 25-27, received 
their awards.

With its rich cultural heritage due to its 
success in the protection of the urban 
scale “World City” fame gained and 17 
December of 1994 by the Unesco “World 
Heritage List” including by saffron from 
humanity’s common heritage traitor, 
International Golden Saffron Documentary 
Film Festival continued for 21 years this 
year, despite the pandemic, has been 
successfully carried out.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar 
Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen törende, profesyonel 
kategoride “En İyi Film” ödülünü 
‘Gracefully’ adlı filmi ile Arash 
Es’Haghi aldı.

At the ceremony held in Safranbolu 
Municipality’s Leyla Dizdar Cultural 
Center Conference Hall, Arash 
Es’Haghi received the “Best Film” 
award in the professional category 
with his film ‘Gracefully’.

The Golden Safran Awards Found Their Owners

Altın Safran Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

 

News

Kaynak / Source
Anadolu Ajansı
Anadolu Agency
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SAFRANBOLU’DA BELGESEL 
VE FOTOĞRAFIN “EN İYİLERİ” 
BELLİ OLDU

Aralıksız devam etme özelliği ile Türki-
ye’de ilk ve tek olma niteliğine sahip olan, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü’nün de desteklediği Uluslara-
rası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ne 
bu yıl 98 ülkeden belgesel film dalında 
1431, fotoğraf dalında ise 1110 başvu-
ru yapıldı. Profesyonel film kategorisinde 
En İyi Belgesel Ödülü’nü, İran’lı Arash  
Es’Haghi’nin “Gracefully” adlı filmi alırken, 
fotoğraf dalında birincilik ödülünün sa-
hibi “Serender” adlı fotoğrafı ile Mustafa  
Cebecioğlu oldu. Kazananlara ödüllerinin 
pandemi şartlarına uygun olarak düzen-
lenen bir törenle verildiği festivalde Süha 
Arın Özel Ödülü’ne “Orman Çakalları” fil-
miyle Tufan Yıldız, Jüri Özel Ödülü’ne ise 
“Kördüğüm” adlı filmi ile Selim Uyar layık 
görüldü. En İyi Proje Ödülü’nün sahibi 
“Safranbolu’da Bir Başkan” isimli çalış-
masıyla Alper Şahin olurken, “Profesyo-
nel Jüri Özel Ödülü” ise “Aynı Evin Çocuk-
ları” adlı belgesel ile Hasan ve Kurtuluş 
Özgen’e verildi.

THE “BEST” OF DOCUMENTARY 
AND PHOTOGRAPHY HAS BEEN 
ANNOUNCED IN SAFRANBOLU
With the ability to continue uninterrupted, 
Turkey’s first and only “International 
Golden Saffron Documentary Film 
Festival” which was also supported by 
Ministry of Culture and Tourism General 
Directorate of Cinema, this year in the 
98 countries of the documentary film 
category in 1431, while 1110 applications 
were received in the photography 
category. While the film “Gracefully” by 
Iranian Arash Es’Haghi received the Best 
Documentary Award in the professional 
film category, Mustafa Cebecioğlu was the 
winner of the first prize in the photography 
category with his photograph named 
“Serender”. Tufan Yıldız was awarded the 
Süha Arın Special Award with the movie 
“Orman Çakalları” and Selim Uyar with 
the film “Kördüğüm” in the Jury Special 
Award at the festival, where the awards 
were given to the winners at a ceremony 
held in accordance with the pandemic 
conditions. The winner of the Best Project 
Award was Alper Şahin for his work titled 
“Safranbolu’ da Bir Başkan”, while the 
“Professional Jury Special Award” was 
given to Hasan and Kurtuluş Özgen for 
the documentary “Aynı Evin Çocukları”.

21. Uluslararası Altın 
Safran Belgesel Film 
Festivali, Belgesel Film 
ve Fotoğraf Yarışması 
olmak üzere iki ayrı 
yarışmaya ev sahipliği 
yaptı.

The 21st International 
Golden Saffron 
Documentary Film 
Festival hosted two 
separate competitions: 
Documentary Film 
and Photography 
Competition.

Altın Safran Festivali’nde 
fotoğraf dalında 
birincilik ödülünün 
sahibi “Serender” adlı 
fotoğrafı ile Mustafa 
Cebecioğlu oldu.

The winner of the first 
prize in the field of 
photography at the 
Golden Saffron Festival 
was given to Mustafa 
Cebecioğlu with his 
photograph named 
“Serender”.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hazal Koç: Gül Hanım, bizler sizi Türk 
sinemasının efsane ismi Kemal Su-
nal’ın eşi olarak tanıyorduk ama siz 
yazdığınız kitabın yanı sıra BKM Mut-
fak Çarşı’da sergilediğiniz tek kişilik 
gösterinizle de adınızdan söz ettirdiniz. 
Sunal ailesi olarak sizler ister sahnele-
nen oyunlar, ister yayınlanan kitaplar 
olsun toplumu güldürürken düşündür-
meyi de başarıyorsunuz. Röportajımıza  
İstanbul Komedi Festivali programında 
da sergilediğiniz, sizin tek kişilik “Göl-
ge Feslikannarı’ adlı gösterinizin nasıl 
ortaya çıktığını ve gösterinize neden 
böyle bir isim verdiğinizi öğrenerek 
başlamak isteriz.

Gül Sunal: Ezo’nun doğum günü par-
tisinde şirinlik olsun diye çıkıp bir şey-
ler anlattım. Misafirler arasında Haldun  
Dormen de vardı. Bana; “Şekerim hemen 
bunu geliştir ve oyna” dedi. Ben bekleme-
yi sevmem. Hemen kafamda bir program 
yaptım. Kimsenin haberi olmadan uygun 
fotoğraflar buldum. Hiç provasız sahne-
ye çıktım. İlk gösteride Haldun Dormen,  
Perran Kutman, Oya Başar, Cahit Berkay, 
Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Orhan  
Topçuoğlu ve birçok dostumdan tam 
puan aldım. Oyunun ismine neden böy-
le bir isim verdiğim sorusuna cevap ola-
rak ise size oyuna gelince öğrenirsiniz  
diyorum.

Hazal Koç: Ms. Gül, we knew you as 
the wife of Kemal Sunal, the legendary 
name of Turkish cinema, but besides 
the book you wrote, you made your 
name mentioned with your solo show 
at BKM Mutfak Çarşı. As the Sunal 
family, you are able to make the public 
laugh, whether it be the plays staged 
or the books published. We would 
like to start our interview by learning 
how your one-person show “Gölge 
Feslikannarı”, which you exhibited in 
the İstanbul Comedy Festival program, 
came about and why you gave your 
show such a name.

Gül Sunal: At Ezo’s birthday party, I went 
out and told something to be cute. Haldun 
Dormen was among the guests. To me; 
“Sweety, develop this and play as soon 
as possible,” he said. I don’t like to wait. I 
immediately made a program in my head. 
I found suitable photos without anyone 
knowing. I went on stage without any 
rehearsal. In the first show, I got full points 
from Haldun Dormen, Perran Kutman, 
Oya Başar, Cahit Berkay, Erdil Yaşaroğlu, 
Begüm Kütük, Orhan Topçuoğlu and 
many of my friends. In response to the 
question of why I call the name of the play  
that way, I say you will learn when you 
come to the play.

Abaut Life with Gül Sunal

Gül Sunal ile Hayata Dair

Ü lke sinemala-
rından söz açıl-
dığında hemen 

akla büyük oyuncular 
gelir. Bu oyuncular 
arasında da daha çok 
komedyenler başı çe-
ker. Kemal Sunal da 
Türk sineması denil-
diğinde ilk akla gelen 
komedyenler arasın-
dadır. Biz de Türk si-
nemasının efsane ismi 
Kemal Sunal’ın eşi Gül 
Sunal ile bir araya ge-
lerek onun geç başla-
yan sahne serüvenini 
ve Türkiye’nin en çok 
güldüren sanatçısı 
olan eşi hakkında ko-
nuştuk.

When talking about 
country cinemas, the 
big actors come to 
mind immediately. 
Among these actors, 
mostly comedians are 
notables. Kemal Sunal 
is among the first 
comedians that come 
to mind when it comes 
to Turkish cinema. 
By coming together 
with Gül Sunal, the 
wife of Kemal Sunal, 
the legendary name 
of Turkish cinema, we 
talked about her late 
stage adventure and 
her husband who was 
Turkey’s the funniest 
artist.

Interview
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Hazal Koç: Gösteri öncesi prova yap-
madan sahneye çıktığınızı söylediniz. 
Oysa size bu konuda yardımcı olabile-
cek hem oğlunuz Ali Sunal hem de kızı-
nız Ezo Sunal var. Neden onlarla prova 
yapmadınız?

Gül Sunal: Haldun Dormen ilk provayı 
birlikte yapmayı önerdi. Tabii ben kabul 
etmedim. Ali bir defa gözden geçirmek 
istedi. Ezo da geldi. Ama ben bu çalışma 
sırasında buz gibi oldum. Yarısında yapa-
mayacağımı söyledim ve kendi başıma 
yoluma devam ettim. 

Hazal Koç: Kemal Bey yaşasaydı, sah-
neye çıkmanız konusunda size ne derdi 
acaba?

Gül Sunal: Kemal, beni sahnede izlesey-
di eminim çok gülerdi.

Hazal Koç: Kendi hayatınızdan yola çı-
karak sergilediğiniz oyununuzu İstan-
bul dışında hatta yurt dışında da oyna-
ma şansınız oldu. Büyük ilgi gören bu 
gösterinizi pandemi süreci sonrasında 
tekrar devam ettirme konusunda bir 
planınız var mı? 

Gül Sunal: Şartlar elverirse tabii ki devam 
ederim. Bana göre insan kendini heye-
canlandıracak bir şeyler bulmalı. Bu bizi 
diri tutar. Ben de hem “yapmak istediği-
miz bir şeyler varsa hangi yaşta olursak 
olalım gerçekleştirebiliriz” düşüncesiyle, 
hem de kendimi mutlu etmek için daima 
yapacak bir şeyler bulurum.

Hazal Koç: Siz eşinizin 70. doğum gü-
nüne dair 2014 yılında bir de ‘Kemal, 
Hadi Gel Bi Kahve İçelim’ adlı bir kitap 
yayımladınız ve bu kitapta da oyunu-
nuzda olduğu gibi herkesin merak et-
tiği evliliğinizi, yaşadıklarınızı anlattı-
nız. Okuyuculardan geri dönüşler nasıl 
oldu?

Gül Sunal: Kitap tahminimden fazla 
okundu ve satıldı. Konu Kemal Sunal olun-
ca doğaldır! Yazdığım herhangi bir şey bu 
kadar ilgi görmezdi, gerçek bu.

Hazal Koç: You said that you went on 
the stage without rehearsing before 
the show. However, you have both your 
son Ali Sunal and your daughter Ezo 
Sunal who can help you in this regard. 
Why didn’t you rehearse with them?

Gül Sunal: Haldun Dormen suggested 
doing the first rehearsal together. Of 
course I did not accept. Ali wanted to 
review it once. Ezo also came. But I felt 
cold during this work. I said I couldn’t do 
it halfway through and moved on my own.

Hazal Koç: If Mr. Kemal was with us, 
what he would have said about you on 
stage?

Gül Sunal: I’m sure Kemal would have 
laughed if he watched me on stage.

Hazal Koç: You had the chance to 
exhibit your play based on your own 
life, out of İstanbul and even abroad. Do 
you have a plan to continue this show, 
which has attracted great attention, 
after the pandemic process? 

Gül Sunal: Of course I will continue if the 
conditions allow. I think one should find 
something to excite. This keeps us alive. I 
also always find something to do to make 
myself happy, with the idea that “if there is 
something we want to do, we can do it no 
matter what age we are.”

Hazal Koç: You published a book about 
your spouse on his 70th birthday in 
2014 called ‘Kemal, Hadi Gel Bi Kahve 
İçelim’ and in this book you told about 
your marriage and your experiences 
that everyone is curious about, just 
like in your play. How did the feedback 
come from readers?

Gül Sunal: The book has been read and 
sold more than I thought. It is natural 
when it comes to Kemal Sunal! Anything 
I wrote wouldn’t get that much attention, 
that’s the truth.

Röportaj

Gül ve Kemal Sunal, 
1975 yılının Nisan ayında 
Beyoğlu evlendirme 
dairesinde evlenmişlerdi.

Gül and Kemal Sunal got 
married in April 1975 in 
Beyoğlu marriage office.

Gül Sunal’ın eşinin 70. 
doğum günü nedeniyle 
yazdığı ‘Kemal, Hadi Gel 
Bi Kahve İçelim’ adlı kitap 
2014 yılında yayımladı.

The book “Kemal, Hadi 
Gel Bi Kahve İçelim”, 
written by Gül Sunal for 
the 70th birthday of her 
husband, was published 
in 2014.
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Hazal Koç: Eşinizin adını yaşatmak için 
yapmayı planladığınız başka projeleri-
niz var mı? 

Gül Sunal: Eşim adını ölümsüzleştirmiş 
zaten.

Hazal Koç: Siz ailesi olarak Kemal Su-
nal’ın 1970 ve 1980’li yıllarda rol aldığı 
filmlerinin, sinema gösterimi dışında 
yayınlanmasından dolayı uzun yıllar 
mücadele ettiniz. Verdiğiniz bu müca-
dele aslında tüm oyuncuların haklarını 
almaları adına yürütülen bir mücadele 
özelliği taşıyordu. Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu’na göre hakkınız olan mad-
di ve manevi haklar konusundaki bu 
mücadeleniz ile ilgili neler söylemek 
istersiniz? 

Gül Sunal: Maalesef bu konu bizim ol-
duğu kadar tüm oyuncuların derin yarası. 
Biz hukuk mücadelemizi sürdürmeye de-
vam edeceğiz.

Hazal Koç: Aslında Kemal Sunal, rol al-
dığı filmlerde canlandırdığı karakterler-
le sistem eleştirisinde de bulunuyordu. 
Kibar Feyzo, Kapıcılar Kralı, Deli Deli 
Küpeli, Kiracı, Buzlar Çözülmeden gibi 
burada adını sayamayacağımız pek çok 
filmde ülkemizdeki sıkıntılara değindi 
ama bunu kimseyi kırmadan, incitme-
den yaptı. Yaşasaydı mutlaka fikir ve 
sanat eserlerinin korunması ve telif 
hakları konusunda o da mücadelesini 
sürdürürdü. 

Gül Sunal: Telif hakları için çalıştı ama so-
nuç elde edemedi.

Hazal Koç: Do you have any other 
projects that you plan to do to keep 
your spouse’s name alive?

Gül Sunal: My husband has already 
immortalized his name.

Hazal Koç: You, as a family, struggled 
for many years because of the 
broadcasts of Kemal Sunal’s films 
in the 1970s and 1980s, except for a 
movie screening. This struggle was 
actually a struggle for all players to 
get their rights. What would you like 
to say about your struggle for material 
and moral rights that you are entitled 
to according to the Law on Intellectual 
and Artistic Works?

Gül Sunal: Unfortunately, this issue is a 
deep wound for all players as much as we 
do. We will continue our legal struggle. 

Hazal Koç: Actually, Kemal Sunal was 
also making system criticism with the 
characters in the movies he played. 
He touched upon the troubles in 
our country in many movies that we 
cannot count even, such as “Kibar 
Feyzo, Kapıcılar Kralı, Deli Deli Küpeli, 
Kiracı, Buzlar Çözülmeden”, but he did 
this without hurting anyone. If he was 
still with us, he would have continued 
his struggle for the protection of 
intellectual and artistic works and 
copyright.

Gül Sunal: He worked for copyrights but 
did not get results.

Hazal Koç: Would you have talked 
to him about this while watching his 
movies that have been broadcast on 
television channels many times?

Gül Sunal: We were not talking at all while 
watching a movie.

Interview: Hazal Koç

Gül Sunal, oğlu Ali 
Sunal ve kızı Ezo Sunal 

ile birlikte.

Gül Sunal with her 
son Ali Sunal and her 
daughter Ezo Sunal.

Bugüne dek yaşamındaki 
en komik anlarını, eşi ünlü 

komedyen ve oyuncu 
Kemal Sunal’la anılarının 

yanında yaşamındaki 
anekdotları sahneye 

taşıyan Gül Sunal, “Gölge 
Feslikannarı” adlı tek 
kişilik oyununda hem 

oyuncu hem yönetmen 
oldu.

Gül Sunal, who brought 
the funniest moments , 

with her husband, famous 
comedian and actor 

Kemal Sunal, of their life 
to the stage , as well as 

the anecdotes of her life, 
became both an actress 

and a director in her 
single play named “Gölge 

Feslikannarı”.
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Hazal Koç: Televizyon kanallarında de-
falarca yayınlanan filmlerini izlerken bu 
konuda kendi aranızda konuştuğunuz 
olur muydu?

Gül Sunal: Film izlerken hiç konuşmazdık. 

Hazal Koç: Oğlunuz Ali Sunal gibi kızı-
nız Ezo Sunal da sanat eğitimi alarak 
hem tiyatro hem de müzik dünyasında 
başarılı işlere imza attı. Kızınız şu gün-
lerde de “Ezo Sunal Çocuk Atölyesi”n-
de sanatsal çalışmalarına devam edi-
yor. Siz iki başarılı evlat annesi olarak 
onlara nasıl destek oluyorsunuz? 

Gül Sunal: Ben sadece onlara köstek ol-
muyorum. Ne yapacaklarını ve ne yapma-
maları gerektiğini o kadar iyi biliyorlar ki…

Hazal Koç: Kısa bir süre önce Narin 
adında bir de torununuz oldu. Babaan-
ne olmak da her halde hayatın bizlere 
verebileceği en güzel armağan. Narin’le 
ilgili hayallerinizi sorsak babaannesi 
olarak neler söylemek istersiniz bize?

Gül Sunal: Narin, evimize neşe getirdi. 
Bir çocuk için hayal kurmak yanlış geli-
yor bana. Hepimiz şöyle bir oğlum olsun, 
böyle bir kızım olsun diye düşünsek de 
sonunda evlatlarımız seçtikleri yolda iler-
liyor. Yapısı neyse ona uygun bir hayat 
yaşamak istiyor. Bizlerin de onlara saygı 
duyup sevdikleri işi yapmaları için destek 
olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Hazal Koç: Verdiğiniz bilgilerden dolayı 
size çok teşekkür ederim.

Hazal Koç: As your son Ali Sunal did, 
your daughter Ezo Sunal received art 
education and achieved successful 
works too, in both the theater and 
music world. She continues her artistic 
studies at the “Ezo Sunal Children’s 
Workshop” these days. How do you 
support them as a mother of two 
successful children?

Gül Sunal: I’m not just a hindrance to 
them. They know very well what to do and 
what to pay attention to...

Röportaj

Hazal Koç: Recently, you had a 
grandchild named Narin. Being a 
grandmother must also be the best gift 
life can give us… If we ask about your 
future dreams about Narin, what would 
you like to tell us as her grandmother?

Gül Sunal: Narin brought joy to our 
home. It seems wrong to dream instead 
of a child. Although we people in life keep 
thinking about having a son or daughter 
like we wish, in the end, our children 
move on the path they have chosen. 
The child wants to live a life that suits his 
temperament. I think we should respect 
them and support them to do what they 
love.

Hazal Koç: Thank you very much for 
the information you provided.

Hazal Koç, Gül 
Sunal ile birlikte.

Hazal Koç, with 
Gül Sunal.
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SANAT İSTANBUL’A ÇOK 
YAKIŞIYOR
Etkinliğin ilk gecesinde “Şifa Niyetine” adlı 
oyunuyla sahne alan Altan Erkekli, gös-
teri öncesi yaptığı konuşmada İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini 
ileterek: “Sanat İstanbul’a çok yakışıyor. 

ART SUITS İSTANBUL VERY 
WELL
On the first night of the event, Altan Erkekli 
took the stage with the play “Şifa Niyetine” 
and thanked İstanbul Metropolitan 
Municipality in his speech before the 
show: “Art suits İstanbul very well.  

Sahnede Bir Hayat
A Life on the Stage

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’n-
ce düzenlenen ve sahnede 40 yılını 
aşan sanatçılar için yapılan ‘Sahne-

de Bir Hayat’ serisi, 12-31 Ekim tarihle-
ri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açık 
Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Organized by the İstanbul Metropolitan 
Municipality and made for artists over 
40 years on the stage, ‘A Life on the 
Stage’ series took place between 12-31 
October at the Harbiye Cemil Topuzlu 
Open Air Theater.

News

Kaynak / Source
Anadolu Ajansı
Anadolu Agency
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Türk 
tiyatrosunun efsane 
isimlerini, “Sahnede 
Bir Hayat” projesiyle 
izleyiciyle buluşturdu. 

İstanbul Metropolitan 
Municipality brought 
the legendary names of 
Turkish theater together 
with the audience with 
the “A Life on the Stage” 
project.

Suna Keskin ile Melek Baykal’ın 
birlikte rol aldıkları “Ahududu” 

adlı oyun da İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nce düzenlenen 

“Sahnede Bir Hayat” etkinlikleri 
kapsamında seyirciyle buluştu.

The play called Ahududu, in 
which Suna Keskin and Melek 

Baykal played together, met 
with the audience as part of 

the “A Life on the Stage” events 
organized by the İstanbul 

Metropolitan Municipality.

Her biri 40 yılı aşkın 
süredir tiyatro 
sahnesinde olan usta 
oyuncular, Harbiye 
Cemil Topuzlu Açık 
Hava Tiyatrosu’nda 
sevenleriyle bir araya 
gelmenin mutluluğunu 
yaşadılar.

Master actors, each of 
whom has been on the 
theater stage for more 
than 40 years, had the 
happiness of meeting 
their fans at the Harbiye 
Cemil Topuzlu Open Air 
Theater.

Bu güzel organizasyonun ilk gecesinde 
ben burada sizlerle olmaktan dolayı çok 
mutluyum.” dedi. Etkinliğe Veysel Diker ile 
birlikte sahneledikleri “Şifa Niyetine” adlı 
gösteriyle katılan Erkekli, sanatseverlere 
hayatıyla ilgili önemli kesitleri anlatırken, 
sahne arkadaşı Veysel Diker ise Anadolu 
türkülerinin aranje edilmiş halini seyirciye 
sundu.

SAHNEDE BİR HAYAT SERİSİ
Toplam 15 oyunun yer aldığı “Sahnede Bir 
Hayat” serisinde, Altan Erkekli’den sonra 
Ali Poyrazoğlu, Erdal Özyağcılar, Haldun 
Dormen, Melek Baykal, Nevra Serezli, 
Oya Başar, Rutkay Aziz, Suna Keskin,  
Şener Şen, Attila Olgaç, Dilek Türker, 
Genco Erkal ve Yılmaz Gruda’nın da ara-
larında bulunduğu sanatçılar, arkadaşla-
rıyla birlikte sahnede yer aldılar. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatrolarla da-
yanışma içerisinde olmak için başlattığı, 
tüm bilet gelirlerinin usta tiyatroculara 
verildiği etkinlik İstanbullu sanatseverler 
tarafından büyük ilgi gördü.

On the first night of this beautiful 
organization, I am very happy to be here 
with you” On the first night of the event, 
Erkekli attended the show “Şifa Niyetine” 
with Veysel Diker, while explaining 
important sections about his life to 
art lovers, his fellow performer Veysel 
Diker presented the arranged version of 
Anatolian folk songs to the audience.

A LIFE SERIES ON THE STAGE
After Altan Erkekli, Ali Poyrazoğlu, Erdal 
Özyağcılar, Haldun Dormen, Melek 
Baykal, Nevra Serezli, Oya Başar, Rutkay 
Aziz, Suna Keskin, Şener Şen, Attila 
Olgaç, Dilek Türker Artists, including 
Genco Erkal and Yılmaz Gruda, took the 
stage with their friends in the series which 
had 15 performers . The event, initiated 
by the İstanbul Metropolitan Municipality 
to be in solidarity with the theaters, with all 
ticket revenues given to master theaters, 
attracted great attention of art lovers in 
İstanbul.

Haber
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Geçtiğimiz yıl sahnelenmeye başlayan 
ve bu yıl Ocak ayında yeniden seyirciy-
le buluşan “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı 
oyun, İspanyol yazar ve şair Alejandro 
Casona’nın dünya klasikleri arasında 
yer alan duygusal bir komedisi. İyilik ve 
sevgi kavramında yoğunlaşan oyun, da-
ğılan aileyi bir araya getirmek için bü-
yük bir risk alan bir adamın karısına 
yapmaya çalıştığı iyilik üzerine kurulu.  

The play “Trees Dies Standing”, which 
was staged last year and reunited with 
the audience in January this year, is an 
emotional comedy that is among the 
world classics of Spanish writer and 
poet Alejandro Casona. Focusing on 
the concept of kindness and love, the 
game is based on the kindness that a 
man who takes a great risk to bring the 
family together, tries to do to his wife. 

Tiyatrokare’s Production “Trees Die Standing” 
Meets the Audience Again

Tiyatrokare’nin “Ağaçlar Ayakta 
Ölür” Adlı Yapımı Yeniden 

Seyirciyle Buluşuyor

B ugüne kadar el-
linin üzerinde 
oyunda ve mü-

zikalde rol alan, Dor-
men, Çevre Tiyatrosu, 
Devekuşu Kabare, Ti-
yatro İstanbul’da oy-
nadığı oyunlarla nice 
ödül kazanan Nevra 
Serezli, on bir yıl sonra 
Tiyatrokare’nin “Ağaç-
lar Ayakta Ölür” oyu-
nuyla sahnelere geri 
döndü.

Nevra Serezli, who has 
acted in more than fifty 
plays and musicals 
and won many awar-
ds until today, with 
her plays at Dormen, 
Çevre Tiyatrosu, Deve-
kuşu Kabare, Tiyatro 
İstanbul, returned to 
the stages eleven ye-
ars later with the play 
“Trees Die Standing” 
by Tiyatrokare.

 

News

Haber / Report
Ferda Kervan
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Oyunda başrolü Nevra Serezli, usta sa-
natçı Nuri Gökaşan ile paylaşıyor. Ayrıca 
oyunda Arif Güney, Burcu Kazbek, Oral 
Özer, Meltem Özlevent ve Mahir Akgün-
doğdu rol alıyor. Nedim Saban’ın yönetti-
ği ve dilimize kazandırdığı oyunun dekor 
tasarımı Cihan Aşar’a, kostüm tasarımı 
Sadık Kızılağaç’a, ışık tasarımı da İsmail 
Sağır’a ait.

BU ROL BENİMDİR!
Yönetmen Nedim Saban, yıllar sonra sah-
nelere geri dönen Nevra Serezli ile ilgili 
olarak şunları söylüyor: “Tiyatrokare’nin 
kuruluşunda beraber çalıştığımız büyük 
usta Macide Tanır’dan çok dinlemiştim 
Ağaçlar Ayakta Ölür’ü. Oynandığında 
uzun kuyruklar oluşmuş. Anılarını yazdığı 
Tiyatronun Cadısı adlı kitabındaki anıla-
rında da önemli yer tutar bu oyun. Nevra 
Hanım’a neredeyse 20 yıldır 20 farklı oyun 
yolladım, bu proje aklıma geldiği zaman; 
‘Siz oynarsanız olay olur.’ diye mesaj at-
tım. Ertesi gün heyecanlı bir ses duydum: 
‘Bu rol benimdir!’ diye”. 

TORUNLARIM OLMASA 
BU ROLÜ BU KADAR 
DUYUMSAYAMAZDIM…
Usta oyuncu Nevra Serezli, dünya kla-
sikleri arasında yer alan ‘Ağaçlar Ayakta 
Ölür’ adlı oyunu, yaşamında torun sevgi-
sini tattıktan sonra daha çok sevdiğini ve 
her provaya yüreğindeki torun sevgisini 
duyumsayarak gittiğini söylüyor. Rahmetli 
eşi Metin Serezli’yi çok özlediğini ve onun 
torunlarını daha yakından tanıyamadığı 
için çok üzüldüğünü söyleyen Serezli, 
Metin Serezli’nin son sahneye çıktığı ku-
rumda oynamaktan ayrıca büyük mutluluk 
duyduğunu belirtiyor. 

Nevra Serezli shares the leading role in 
the play with master artist Nuri Gökaşan. 
In addition, Arif Güney, Burcu Kazbek, 
Oral Özer, Meltem Özlevent and Mahir 
Akgündoğdu takes part in the play. 
Directed by Nedim Saban and brought 
to our language, the decor design of the 
play belongs to Cihan Aşar, the costume 
design belongs to Sadık Kızılağaç, and 
the lighting design belongs to İsmail Sağır.

THIS ROLE IS MINE!
Director Nedim Saban says the following 
about Nevra Serezli, who returned to the 
stages years later: “I have listened to the 
play Trees Are Standing Dies much from 
the great master Macide Tanır, with whom 
we worked in the foundation of Tiyatrokare. 
There were long queues when it was 
played. This play has an important place 
in her memoirs in The Witch of the Theater, 
in which she wrote her memoirs. I’ve sent 
20 different plays to Ms. Nevra for almost 
20 years. When this project comes to mind; 
I sent the message, “If you play, it will be 
a phenomenon.” The next day I heard an 
excited voice like, “This role is mine!”.

I WOULDN’T HAVE FELT THIS 
ROLE SO MUCH IF I DIDN’T 
HAVE MY GRANDCHILDREN…
Master player Nevra Serezli says that, 
after tasting the love of grandchildren in 
her heart, she went to the rehearsal bu 
feeling the love of children, to the play 
‘Trees Die Standing’. Serezli, who said 
that she misses her late husband Metin 
Serezli very much and is very upset that 
she cannot get to know her grandchildren 
better, notes that she is also very happy to 
play in the institution where Metin Serezli 
made his last scene.

İspanyol yazar, şair 
Alejandro Casona’nın 
dünya klasikleri 
arasında yer alan 
duygusal komedisi 
“Ağaçlar Ayakta Ölür” 
adlı oyunu Nedim 
Saban yönetiyor.

Nedim Saban, directing 
the emotional comedy 
“Trees Die Standing”, 
a world classics by 
Spanish writer and 
poet Alejandro Casona.

Haber

“Ağaçlar Ayakta Ölür” 
oyununda Nevra Serezli, 
başrolü usta sanatçı Nuri 
Gökaşan ile paylaşıyor.

In the play “Trees Die 
Standing”, Nevra Serezli 
shares the lead role 
with master artist Nuri 
Gökaşan.
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MUCİZELERE TANIKLIK EDEN 
FOTOĞRAF SANATÇISI SEDA 
KURT KOYUNCU
Seda Kurt Koyuncu, fotoğrafçılığı bü-
yük bir tutkuyla yapıyor. Ona göre ken-
dini geliştirmenin sonu yok.

Şadan Alptekin: Sevgili Seda, seni 
çoğu kişi sosyal medya hesaplarında 
paylaştığın birbirinden güzel fotoğraf-
larla tanıyor. Ancak bizim tanışıklığımız 
uzun yıllar öncesine dayanıyor. Sen 
Marmara Eğitim Kurumları çatısı altın-
da radyo televizyon alanında eğitim 
veren Marmara Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinden mezun oldun. Sonra-
sında yükseköğretimde de fotoğraf ala-
nında ilerledin. Fotoğraf çekmek senin 
için ne ifade ediyor? Söyleşimize bu 
soruyla başlamak isterim.

Seda Kurt Koyuncu: Öncelikle fotoğraf 
ile ilgili bir gelecek fikri, ilk defa mezunu 
olduğum Özel Marmara Radyo TV Ga-
zetecilik Anadolu Meslek Lisesi sayesin-
de düştü aklıma. Dünya tatlısı Mukaddes 
Hoca’nın teşviki çok büyüktür bu yolda.  

PHOTO ARTIST WHO 
WITNESSED MIRACLES SEDA 
KURT KOYUNCU
Seda Kurt Koyuncu does photography 
with great passion. According to her, 
self-improvement has no end.

Şadan Alptekin: Dear Seda, most 
people know you through the beautiful 
photos you share on your social media 
accounts. But our acquaintance goes 
back many years. You graduated from 
Marmara Vocational and Technical 
Anatolian High School, which provides 
education in the field of radio and 
television under the roof of Marmara 
Educational Institutions. And then you 
advanced in higher education in the 
field of photography. What does taking 
pictures mean to you? I’d like to start 
our interview with this question.

Seda Kurt Koyuncu: First of all, the idea of 
a future related to photography fell into my 
mind thanks to the Private Marmara Radio 
TV Journalism, Anatolian Vocational High 
School, where I graduated, for the first 
time. The encouragement of my very sweet 
Mukaddes Teacher is great on this path.  

Photographing the First Look at the World

Dünyaya İlk Bakışın 
Fotoğrafını Çekmek

Şadan Alptekin, 
fotoğrafçılığı bir iş değil 
hayat tarzı olarak gören, 
aynı zamanda öğrencisi 
olan Seda Kurt Koyuncu 

ile birlikte.

Şadan Alptekin is with 
Seda Kurt Koyuncu, who 
is also her student, who 
sees photography as a 

lifestyle, not a job.

G ünümüzde her baktığınızda o 
güzel günlere döneceğiniz, özel 
fotoğraflar çeken pek çok yeni-

doğan fotoğrafçısı olduğunu görüyo-
ruz. Şadan Alptekin, unutulmaz anlara 
şahitlik ederek bebeklerin en özel poz-
larını ölümsüzleştiren, Gerçek Masal 
Photograph’nin kurucusu Seda Kurt 
Koyuncu ile yenidoğan fotoğrafçılığı 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Today, we see that there are many 
newborn photographers who take 
special photos that you will go back to 
those beautiful days every time we look. 
Şadan Alptekin conducted an interview 
on newborn photography with Seda 
Kurt Koyuncu, the founder of Gerçek 
Masal Photograph, who immortalized 
the most special poses of babies by 
witnessing unforgettable moments.

Interview

Röportaj / Interview
Şadan Alptekin
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Fotoğraf çekmek benim kendimi ifade 
etme biçimim ve ben bundan büyük keyif 
alıyorum. Üstelik fotoğraflar bizim gele-
ceğe taşıdığımız çok büyük bir miras. O 
yüzden de bu işi yaparken çok anlamlı bir 
şey yaptığımı hissediyorum. 

Şadan Alptekin: Doğum ve bebek fo-
toğrafçılığına nasıl başladın?

Seda Kurt Koyuncu: Doğum ve bebek 
fotoğrafı çekmeye 2014 yılında başladım. 
Aslında çok daha önce başlamaktı planım 
ama istediğim portföyü oluşturamadığım 
için biraz zaman aldı. 7 yıldır bir fiil yaptı-
ğım bu işten dolayı çok mutluyum. 

Şadan Alptekin: Doğum fotoğrafçılığı 
çok yorucu olmalı, özellikle normal do-
ğumlarda uzun süren bekleyişler dahi 
oluyordur. En uzun süren çalışmanı ha-
tırlıyor musun?

Seda Kurt Koyuncu: Evet, dediğiniz gibi 
çok yorucu ama çok da keyifli. Ailelerin 
unutamadıkları önemli anlara şahit olu-
yoruz. Yeni bir hayatın doğuşunu fotoğ-
raflamak çok farklı bir duygu. İşin stüdyo 
ayağı da farklı bir keyif. Yenidoğan fotoğ-
raflamak resmen meditasyon gibi bir şey. 
Sessizce hareket edip, bebekleri uyandır-
madan estetik pozisyonlar oluşturmak ve 
onları melekler gibi çekmek tarifi zor bir 
duygu yaşatıyor insana. Yürümeye başla-
mış küçük çocukları zapt etmesi zor olsa 
da onların fotoğraflarını çekerken bizler 
de çok eğleniyoruz. 

Taking pictures is my way of expressing 
myself, and I really enjoy it. And photos 
are a huge legacy that we carry into the 
future. So I feel like I’m doing something 
very meaningful doing this job.

Şadan Alptekin: How did you start birth 
and baby photography?

Seda Kurt Koyuncu: I started taking birth 
and baby photos in 2014. Actually, it was 
my plan to start a long time ago, but it took 
me a while because I couldn’t build the 
portfolio I wanted. I’m very happy about 
this job, which I’ve been doing for 7 years.

Şadan Alptekin: Birth photography 
should be very tiring, especially in 
normal births, there are even long 
waits. Do you remember your longest 
work?

Seda Kurt Koyuncu: Yes, as you said, 
it is very tiring but very enjoyable. We’re 
witnessing important moments that 
families can’t forget. Photographing the 
birth of a new life is a very different feeling. 
The studio leg of the work is a different 
pleasure. Photographing a newborn is 
like meditation. Moving quietly, creating 
aesthetic positions without waking babies 
and pulling them like angels gives you a 
difficult feeling to describe. Although it 
is difficult to control young children who 
have started to walk, we also have a lot of 
fun when we take photos of them.

Profesyonel yenidoğan 
çekimi, bebeğin 
doğumundan sonraki 
ilk iki hafta içinde 
yapılmalıdır. Bu dönem 
bebeklerin bol bol 
uyuduğu bir dönemdir 
ve bir bebeğin uyuduğu 
fotoğraflar her zaman 
çok sevilir.

Professional newborn 
shooting should be 
done within the first 
two weeks after the 
baby’s birth. This is a 
period when babies 
sleep a lot, and photos 
of a baby sleeping are 
always loved.

Röportaj
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Şadan Alptekin: Ameliyathanede ışığın 
çok fazla olduğunu düşünecek olursak 
aslında bir fotoğrafçının en çok ihtiyacı 
olduğu şeye sahipsin diyebiliriz. Ancak 
ışık kaynakları çok farklı noktalardan 
geldiği için bir o kadar da iş zorlaşıyor-
dur. Ameliyathane, bebek odası, hasta 
odası, koridor derken çok farklı ortam-
lardaki ışıkla mücadele etmen gereki-
yor. Bu tür ortamlarda çekim sırasında 
nelere dikkat ediyorsun?

Seda Kurt Koyuncu: Aslında bazı ameli-
yathanelerde durum farklı, masa çok fazla 
ışık alırken, etraf çok karanlık olabiliyor. 
Ben çekeceğim fotoğrafı riske atmamak 
için öncelikle makinemi AV modunda 2.8 
F ve 250 enstantaneye en fazla düşecek 
şekilde ayarlıyor ve çekimimi yapıyorum. 
Tabii ki odak noktam bebek olduğu için 
netliği ve poz değerlerini bebeğe odakla-
narak alıyorum. 

Şadan Alptekin: Considering that there 
is too much light in the operating room, 
we can say that you actually have 
what a photographer needs most. But 
because light sources come from very 
different points, the job becomes so 
difficult. By operating room, baby room, 
patient room, corridor, you are fighting 
the light in very different environments. 
What do you pay attention to when 
shooting in such environments?

Seda Kurt Koyuncu: In fact, in some 
operating rooms, the situation is different, 
while the table gets too much light, it can 
be very dark. In order not to risk the photo 
I will take, In order not to risk the photo I 
will take, I first set my camera in AV mode 
to f/ 2.8 and at a maximum of 250 shutter 
speed and shoot. Of course, because 
my focus is on the baby, I get clarity and 
exposure values by focusing on the baby.

Doğum, bebek, aile ve 
özel gün fotoğrafçılığı 

hizmeti veren Seda Kurt 
Koyuncu, fotoğrafçılığı 

büyük bir tutkuyla 
yapmaya devam ediyor.

Seda Kurt Koyuncu, 
who provides birth, 

baby, family and special 
day photography 

services, continues to 
do photography with 

great passion.

Gerçek Masal 
Photography’nin 

kurucusu Seda Kurt 
Koyuncu, yenidoğan 

bebek fotoğrafları ile 
yıllarca hatırlanacak 

anılar yaratıyor.

Seda Kurt Koyuncu, 
the founder of Gerçek 

Masal Photography, 
creates memories that 

will be remembered 
for years with newborn 

baby photos.

Interview: Şadan Alptekin
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Şadan Alptekin: Doğum anında kim-
seye poz verdirme veya anı durdurma 
şansınız maalesef yok. Doğum dışında 
da odada veya bekleme salonunda var-
lığını hissettirmeden çekim yapmak zo-
rundasın. Aslında bir anlamda bir anne 
bebek buluşmasına tanıklık ederken bir 
yandan da görünmez olmak zorunda-
sın. Sence bu işin zorlukları nelerdir?

Seda Kurt Koyuncu: Çoğunlukla anne-
ler beni fark eder etmez hemen gülüp 
poz veriyorlar. Açıkçası toplu olduğumuz 
bir anda, bu da genelde ilk ilk tanıştığı-
mız zaman, hemen yapacaklarımla ilgili 
bilgi veriyor, sonrasında sessizce işime  
odaklanıyorum. 

Şadan Alptekin: Artık babaların da bü-
yük çoğunluğu doğuma giriyor. Ayılan 
bayılan dahi olabilir. Okuyucularımızla 
ilginç bir anını paylaşır mısın?

Seda Kurt Koyuncu: Çok haklısınız, 
gerçekten ben iki doğumda babaların 
epidural anında bayılmasına şahit oldum. 
Tabii hızlıca dışarı alındılar, yüzler yıkandı 
ve kendilerine geldiklerinde tekrar içeri 
alındılar. 

Şadan Alptekin: Unfortunately, you do 
not have the chance to make anyone 
pose or stop the moment at the time of 
birth. Apart from childbirth, you have 
to shoot without making your presence 
felt in the room or in the waiting room. 
In fact, in a sense, when a mother 
witnesses a baby meeting, you have to 
be invisible. What do you think are the 
challenges?

Seda Kurt Koyuncu: Mostly mothers 
laugh and pose as soon as they notice me. 
Frankly, at a time when we’re collective, 
which usually tells me what I’m going to 
do when we first meet, and then I quietly 
focus on my work.

Şadan Alptekin: Unfortunately, you do 
not have the chance to make anyone 
pose or stop the moment at the time of 
birth. Apart from childbirth, you have 
to shoot without making your presence 
felt in the room or in the waiting room. 
In fact, in a sense, when a mother 
witnesses a baby meeting, you have to 
be invisible. What do you think are the 
challenges?

Seda Kurt Koyuncu: You are very right, 
indeed, I have witnessed fathers fainting 
during the epidural at two births. Of 
course, they were quickly taken out, their 
faces washed, and when they came to 
their senses, they were taken back in.

Şadan Alptekin: The most special 
moments happen in a very short time. 
If we say speed is the most important 
thing in birth photography, would we 
be right?

Seda Kurt Koyuncu: Quickness is very 
important, but without panic, it is also 
necessary to act cool in birth photography. 
Because if you panic, you’ll miss those 
beautiful moments. 

Çoğu anne-baba, yıllar 
sonra bebeklerinin ilk 
günlerini ne yazık ki 
hatırlayamıyor. İşte bu 
ilk günlerde çekilmiş 
fotoğraflar, aileler için 
değerli birer anı oluyor. 

Unfortunately, many 
parents cannot 
remember the first 
days of their baby 
years later. The photos 
taken in these early 
days become precious 
memories for families.

Röportaj
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Şadan Alptekin: En özel anlar çok 
kısa sürede gerçekleşiyor. Doğum 
fotoğrafçılığında en önemli şey hız 
dersek doğru söylemiş olur muyuz?

Seda Kurt Koyuncu: Hız çok önemli ama 
panik yapmadan, soğukkanlı davranmak 
da gerekiyor doğum fotoğrafçılığında. 
Çünkü panik yaparsanız o güzelim anları 
kaçırırsınız.

Şadan Alptekin: Fotoğraf çeken herkes 
iyi bilir ki fazlaca hareketli olan çocuk-
ların fotoğrafını çekmek çok zordur. 
Çocuk fotoğrafı çekerken uygulanan 
özel yöntemler var mı?

Seda Kurt Koyuncu: “Kırmızı balık” en bü-
yük silahımız bizim… Yani siz çocukla ço-
cuk olduğunuz zaman, gerçekten çok eğ-
leniyorlar ve çekim de güzel sonuçlanıyor.

Şadan Alptekin: Her geçen gün özel-
likle doğum ve bebek fotoğrafçılığına 
talebin arttığını görüyoruz. Tabii bu 
hizmeti veren fotoğrafçıların da sayısı 
günden güne artıyor. Senin de sosyal 
medyadaki paylaşımlarından, her bir 
çalışmaya özel olarak hazırlandığını 
ve çekimleri keyifli bir şekilde yaptığı-
nı görüyorum. Biraz da çekimlere nasıl 
hazırlandığından söz eder misin?

Seda Kurt Koyuncu: İyi bir çekim için 
öncelikli olarak dekora ihtiyacınız var. İlgili 
malzemenin alınması, seçilmesi, kombin-
lenmesi için ciddi zaman ayırmanız gere-
kiyor. Ayrıca ışığı iyi bilmeniz de dekorun 
öne çıkmasında önemli. Ben her çekim-
den yaklaşık bir saat önce dekorumu 
kurmuş, ışığımı ayarlayıp provamı yapmış 
oluyorum. Her şey hazırlanmış bir şekilde 
işin başlayacağı saati bekliyorum. 

Şadan Alptekin: Beğendiğin, tarzını 
sevdiğin amatör ya da profesyonel fo-
toğrafçılar var mı? Varsa bu isimleri 
okurlarımızla paylaşmak ister misin?

Seda Kurt Koyuncu: Kendi sektörümde 
çok sevdiğim fotoğrafçılar var tabii ki… 
Bunların içinde en sevdiklerim arasında 
Elena Shumilova ile Claudia Aguilar’ın is-
mini söyleyebilirim.

Şadan Alptekin: Sevgili Seda, bu keyifli 
söyleşi için sana teşekkür ediyor, başa-
rılarının devamını diliyorum. 

Seda Kurt Koyuncu: Hocam, yıllar sonra 
sizinle böyle bir söyleşiye imza atmak be-
nim için de büyük gurur kaynağı oldu. Ben 
de size sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum.

Şadan Alptekin: Everyone who takes 
pictures knows that it is very difficult 
to take pictures of children who are too 
mobile. Are there any special methods 
used when photographing children?

Seda Kurt Koyuncu: “Red Fish (a child 
song)” is our biggest weapon... So when 
you act like a child, they really have a lot 
of fun, and the shooting ends well.

Şadan Alptekin: Every day we see 
increasing demand especially for birth 
and baby photography. Of course, the 
number of photographers who provide 
this service is increasing day by day. 
From your social media posts, I can see 
that you are specially prepared for each 
work and do the shots in a pleasant 
way. Can you tell me a little bit about 
how you’re preparing for the shoot?

Seda Kurt Koyuncu: For a good shot, 
you need decor first. You need to take 
serious time to get, select, combine the 
relevant material. Also, knowing how to 
use the light well is important for the decor 
to stand out. I set up my decor, set my 
light, and rehearse about an hour before 
each shoot. I’m waiting for the time when 
the work starts, everything is prepared.

Şadan Alptekin: Are there any amateur 
or professional photographers you like 
and the style of? If there are, would 
you like to share these names with our 
readers?

Seda Kurt Koyuncu: There are 
photographers that I love very much in 
my industry… Among them, I can name 
Elena Shumilova and Claudia Aguilar, 
whom I can call my favorites.

Şadan Alptekin: Dear Seda, I thank 
you for this pleasant conversation and 
wish you continued success.

Seda Kurt Koyuncu: My dear teacher, 
years later,it was also a great source of 
pride for me and you to sign such an 
interview. I also wish you a healthy and 
happy life.

Yeni doğan bir bebekle 
etkileşime geçecek 

bir fotoğrafçının 
sağlıklı ve eğitimli 

olması, stüdyodaki 
tüm ekipmanların da 
dezenfekte edilmesi 

çok önemlidir. 

It is very important 
for a photographer to 

interact with a newborn 
baby to be healthy 

and educated, and to 
disinfect all equipment 

in the studio.

Interview: Şadan Alptekin
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Kuzey Afrika’da bulunan Tunus, 
Akdeniz’e kıyısı olan bir Arap İs-
lam ülkesidir. Tunus, Mağrip Böl-
gesi’nin en küçük ülkesi olup,  
Sicilya Boğazı ile Avrupa kıtasın-
dan ayrılır. 

Tunus, Akdeniz kıyısının önemli limanla-
rından biri olarak tarih boyunca farklı im-
paratorlukların bir parçası oldu. Tunus’un 
ilk yerlileri Berberiler ve Fenikelilerdir. Ülke 
toprakları sırasıyla Fenikeliler’in bir koloni-
si olan Kartacalılar, Romalılar, Bizans İm-
paratorluğu, Araplar, Osmanlı Devleti ve 

Tunisia, located in North Africa, 
is an Arab Islamic country with 
a coast to the Mediterranean. 
Tunisia is the smallest country in 
the Maghreb Region, separated 
from the European continent by 
the Sicilian Strait.

Tunisia has been a part of different empires 
throughout history as one of the important 
ports of the Mediterranean coast. The first 
inhabitants of Tunisia are Berbers and 
Phoenicians. The lands of the country 
came under the sovereignty of powerful 
countries such as Carthaginians, Romans, 

A Magnıficent Synthesis of the Mediterranean and Africa
Akdeniz ve Afrika’nın Muhteşem Bir Sentezi

Yazı 

A vaz dergisinin her sayısında 
dinler tarihi üzerine yaptığı gezi 
ve araştırmalarını yazan Atike 

Ataş, bu kez sizlere doğu ve batının iz-
lerini bir arada bulunduran büyüleyici 
ülke Tunus’u anlatıyor.

Atike Ataş, who wrote her travels and 
researches on the history of religions 
in every issue of Avaz magazine, 
tells you about Tunisia, a fascinating 
country that bears the traces of the 
east and the west together.

Yazı / Article
Atike Ataş
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Fransa gibi güçlü ülkelerin egemenliğine 
girmiştir. Ülkede Birinci Dünya Savaşı son-
rasında başlayan bağımsızlık mücadele-
si, 1956’da Fransa’nın Tunus’u bağımsız 
bir ülke olarak tanımasıyla başarıya ulaşır.

Tunus, Roma’nın kültürel geçmişi ve geri-
de bıraktıkları için bile başlı başına ziyaret 
edilebilecek bir ülke. Berberi dilinde “ko-
naklanacak” alan anlamına gelen Tunus, 
Fenike kökenli Kartaca Uygarlığı ile anı-
lıyor. Ancak burada gelmiş geçmiş Arap 
ülkelerinin geride bıraktıklarının yanı sıra 
İslami mimarinin en güzel örneklerini de 
görmeniz mümkün.

GEZİLECEK YERLER

BİR ÖKÜZÜN PÖSTEKİSİ 
ÜZERİNE KURULAN KARTACA!

Bugün Unesco Dünya Kültür Mirası Lis-
tesi’nde de yer alan, başkent Tunus’a 18 
km mesafe uzaklıkta bulunan Kartaca’nın, 
ülke tarihindeki önemi çok büyük. Bu yüz-
den olsa gerek, Tunus Milli Futbol Takımı 
da “Kartaca Kartalları” olarak anılıyor. 

Fenike dilinde Kart-Hadaşt; Yeni-Kent 
anlamına gelen Kartaca, Tunus’un en 
eski kentidir. Kent M.Ö. 814 yılında Feni-
ke Prensesi Elissa tarafından kurulmuş ve 
o yıllarda önemli bir ticaret limanı haline 
gelmiştir. Efsaneye göre Kartaca kenti-
nin kurucusu Elissa, Fenikelilerce kuru-
lan ve günümüzde Lübnan sınırlarında 
bulunan Tyre kentinin kraliçesiydi. Ba-
basının ölümünün ardından o ve kardeşi  
Pygmalion, birlikte tahta çıktılar. Bu ikili yö-
netim biçimi ne yazık ki sorunları da berabe-
rinde getirdi ve Pygmalion, yaşanan anlaş-
mazlıklar sonunda Elissa’nın kocası rahip  
Acherbas’ın idam edilmesini emretti. Bu 
olayın ardından tahttan çekilen Elissa, 
küçük bir grupla beraber yaklaşık 2 bin 
300 kilometre batıya yelken açarak kenti 
terk etti. Bugünkü Tunus bölgesinde yerel 
bir yönetici olan Larbas, Kartaca’da an-
cak bir öküzün kaplayacağı büyüklükte 
bir alanda yerleşebileceklerini söyleyince 
Fenikeli Kraliçe Elissa, bir pöstekiyi ince 
ince kestirmiş ve kesilen parçaları uç uca 
ekleterek elde ettiği toprak üzerinde Kar-
taca’yı kurmuştur. Kartaca’nın kuruluş ef-
sanesi kısaca böyledir. Elissa’nın kurduğu 
Kartaca “parıldıyan kent” olarak anılır ve 
kraliçe Batı Akdeniz’de 300 kent üzerinde 
hükümran olur. Romalı ünlü şair Vergilius, 
“Aeneid” adlı destanında Kraliçe Elissa’yı 
anlatmaktadır. Ancak M.Ö. 146 yılında Ro-
malıların saldırısına uğrayan Kartaca’dan 
günümüze çok az kalıntı ulaşmıştır. Riva-
yete göre Romalılar kentin yeniden aynı 
yerde kurulmasını ve yeşillik çıkmasını 
engellemek için her yere tuz dökmüşler. 

Byzantine Empire, Arabs, Ottoman Empire 
and France, which were respectively a 
colony of the Phoenicians. The struggle 
for independence that started after the 
First World War in the country succeeded 
when France recognized Tunisia as an 
independent country in 1956.

Tunisia is a country that can be visited on 
its own, even for Rome’s cultural history 
and what it left behind. Tunisia, which 
means “place to stay” in Berber language, 
is known with the Phoenician originated 
Carthaginian Civilization. However, it is 
possible to see the best examples of 
Islamic architecture as well as what the 
Arab countries have left behind.

PLACES TO VISIT

CARTHAGE BUILT ON AN OX’S 
SHEEPSKIN!
Carthage, which is on the UNESCO World 
Cultural Heritage List today and is 18 km 
away from the capital Tunisia, is of great 
importance in the history of the country. 
This must be why the Tunisian National 
Football Team is also known as the 
“Eagles of Carthage”.

Qart Hadasht in Phoenician language; 
Carthage, which means New-City, is 
Tunisia’s oldest city. City was founded by 
the Phoenician Princess Elissa in 814 BC 
and became an important trading port in 
those years. According to legend, Elissa, 
the founder of the city of Carthage, was 
the queen of the city of Tire, which was 
founded by the Phoenicians and is located 
on the Lebanese borders today. Following 
his father’s death, he and his brother 
Pygmalion ascended the throne together. 
Unfortunately, this dual regime brought 
problems, and Pygmalion ordered the 
execution of Elissa’s husband, the priest 
Acherbas, as a result of the conflicts. 

Article: Atike Ataş
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Buradaki kalıntılar arasında çok güzel bir 
manzara var. Tunus’a gidildiğinde kesinlik-
le görülmesi gereken yerlerden biri Karta-
ca Harabeleri’dir.

FENİKELİLERİN, TANRILARA 
ÇOCUK KURBANI!
Zamanının en büyük kentlerinden biri olan 
Kartaca’da mezarlıkların ve toplu mezar 
yerlerinin bulunduğu büyük bir nekropol 
bulunuyor. Antik kent Kartaca’da dini ya-
pıların yanı sıra kuleler, amfitiyatro ve pa-
zar yerleri de var. Fenikeliler ilk çocuklarını 
Tofet adlı tapınakta Tanrı Baal Amon ile 
karısı ana tanrıça Tanit’e kurban ederler-
miş. Tanrılara sağlıklı olmak, yolculuğun 
kolay geçmesi, savaş ya da kıtlıktan kur-
tulmak için dua edilir ve tanrının yardımı 
karşılığı için de ilk doğan çocuk kurban 
olarak adanırmış. İnsanların istekleri tan-
rılar tarafından yerine getirilmişse, çocuk 
kurban çukuruna taşınır ve bir ritüel ile 
öldürülürmüş. Sonrasında da çocuğun 
cesedi yakılır, külleri mezar taşlarının al-
tına gömülürmüş. Günümüzde bu mezar 
taşlarından örnekleri, Bardo Müzesi ziya-
retinizde görebilirsiniz.

BARDO ULUSAL MÜZESİ
Roma mozaiklerinin büyüleyici koleksiyo-
nuna ev sahipliği yapan Bardo, Tunus’un 
en önemli müzesidir. İçerisinde eski Ku-
zey Afrika yaşamını detaylıca tanıttığı ve 
ilk günkü gibi yaşattığı, koruduğu mozaik 
sanatlarla doludur. Bardo Ulusal Müze-
sinin ilk hizmet yeri 15. yüzyıldan kalma 
Hafsid Sarayı olmuştur. Müzede birçok 
medeniyete ait birkaç bin arkeolojik öğe-
lerle Tunus tarihinin izlerini görebiliyoruz. 
Müzede bulunan mozaiklerin neredeyse 
tamamı, efsanevi komutan Hannibal’in 
kenti olarak bilinen Kartaca’dan çıkarıl-
mış. Bardo Müzesi dendiğinde ilk akla 
gelen muhteşem mozaik koleksiyonuna 
ait eserler ise neredeyse müzenin tüm sa-
lonlarına yayılıyor. Bu mozaikler ve sarayın 
salonları o kadar fazla ki tam bitti dediği-
niz anda karşınıza yeni bir salon ve deva-
sa bir mozaik çıkıveriyor. Antik kentlerden 
çıkarılıp bir araya getirilen paha biçilmez 
mozaikler Tunus Roma’sının servetinin ve 
imarının şahidi olarak karşımıza çıkıyor. 
Mozaiklerin konularını tanrılar, tanrıçalar, 

After this incident, Elissa withdrew from 
the throne and left the city by sailing 
about 2,300 kilometers west with a 
small group. When Larbas, a local 
ruler in today’s Tunisia region, said that 
they could settle in Carthage only in an 
area the size of an ox would cover, the 
Phoenician Queen Elissa cut a sheepskin 
finely, and by splicing the cut pieces end 
to end, he established Carthage on the 
land he obtained. Carthage’s founding 
legend is briefly like this. Carthage, 
founded by Elissa, is known as the “city 
that shines” and the queen becomes 
ruler over 300 cities in the Western 
Mediterranean. The famous Roman poet 
Vergilius describes Queen Elissa in his 
epic “Aeneid”. However, BC. Very few 
remains have survived from Carthage, 
which was attacked by the Romans in 146 
BC. According to the legend, the Romans 
spilled salt everywhere to prevent the city 
from being rebuilt in the same place and 
greenery. There is a beautiful view among 
the ruins here. Carthage Ruins are one of 
the must-see places when visiting Tunisia.

CHILD SACRIFICE OF THE 
PHOENICIANS TO THE GODS!
Carthage, one of the largest cities of 
its time, has a large necropolis with 
cemeteries and mass graves. In the 
ancient city of Carthage, there are towers, 
amphitheater and market places as well 
as religious buildings. The Phoenicians 
sacrificed their first child to the god Baal 
Amon and his wife to the mother goddess 
Tanit in the temple called Tofet. The gods 
were prayed to be healthy, the journey 
would be easy, to be saved from war or 
famine, and for God’s help, the firstborn 
child was sacrificed as a sacrifice. If 
people’s wishes were fulfilled by the gods, 
the child was carried to the sacrificial pit 
and killed in a ritual. Later, the child’s 
body was cremated and his ashes buried 
under tombstones. Today, you can see 
examples of these tombstones when you 
visit the Bardo Museum.

BARDO NATIONAL MUSEUM

Bardo, home to a fascinating collection 
of Roman mosaics, is Tunisia’s most 
important museum. It is full of mosaic 
arts in which he introduced the ancient 
North African life in detail and kept alive 
and protected like the first day. The first 
serving place of the Bardo National 
Museum was Hafsid Palace from the 
15th century. In the museum, we can 
see the traces of Tunisian history with 
a few thousand archaeological items 
belonging to many civilizations. Almost 
all of the mosaics in the museum were 
taken from Carthage, known as the city 
of the legendary commander Hannibal. 
The first thing that comes to mind when 

Atike Ataş, Tunus’un 
en önemli müzesi 
olan ve Roma 
mozaiklerinin büyüleyici 
koleksiyonuna ev 
sahipliği yapan Bardo 
Ulusal Müzesinde. 

Atike Ataş is in the 
Bardo National 
Museum, the most 
important museum in 
Tunisia and home to a 
fascinating collection 
of Roman mosaics.
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mitler, günlük yaşamdan ve coşkulu şö-
lenlerden sahneler oluşturuyor. Müzede 
‘Mavi Kuran’ gibi ünlü eserlerin yanı sıra 
İslam Bölümü, Kuzey Afrika ve Anado-
lu’dan gelen seramik koleksiyonu, mer-
merden yapılmış heykeller, Roma impa-
ratorlarına ait koleksiyonlar da bulunuyor. 
Tarih meraklıları Tunus gezi rehberine Bar-
do Ulusal Müzesini mutlaka eklemelidirler.  
Gaziantep’te Zeugma mozaiklerinin ser-
gilendiği Gaziantep Müzesinin de günü-
müzde Bardo Ulusal Müzesine rakip ola-
rak gösterildiğini söylemek isterim sizlere.

TUNUS’UN BAŞKENTİ YİNE 
TUNUS
Eski ve yeni olmak üzere iki bölgeye ay-
rılan başkent Tunus, bir taraftan modern 
binaları, hareketli caddeleri ve keyifli kafe-
leriyle sadece 140 km uzaklıktaki Avrupa 
ülkelerini andırırken; bir taraftan da saray-
ları, camileri, çarşılarıyla bir Arap şehri 
olduğunu anımsatıyor. Unesco Kültür Mi-
rası Listesi’nde bulunan eski kent yani El 
Medine, ülke Arap kontrolüne geçtiğinde 
12-16. yüzyıllar arasında inşa edilmiş ve 
o dönemde İslam dünyasının önemli kent-
leri arasında yer almıştır. Bugün ise dar 
ve karışık sokaklarında kaybolmak, ge-
leneksel ürünlerden satan dükkanlardan 
alış veriş yapmak ve tarihi eserleri ziyaret 
etmek için ideal bir turistik bölge. 

you think of the Bardo Museum, the works 
belonging to the magnificent mosaic 
collection spread almost all the halls of 
the museum. These mosaics and the halls 
of the palace are so many that when you 
say it’s finished, a new hall and a huge 
mosaic appear. Invaluable mosaics, which 
were removed from ancient cities and 
brought together, are the witnesses of the 
wealth and development of Tunisia Rome. 
The subjects of the mosaics are gods, 
goddesses, myths, scenes from daily life 
and enthusiastic feasts. In addition to 
famous works such as the ‘Blue Quran’, 
the museum also includes a collection 
of ceramics from the Department 
of Islam, North Africa and Anatolia, 
marble sculptures, and collections of 
Roman emperors. History lovers should 
definitely add the Bardo National 
Museum to their Tunisia travel guide.  
I would like to tell you that the Gaziantep 
Museum, where Zeugma mosaics are 
exhibited in Gaziantep, is now shown as a 
rival to the Bardo National Museum.

TUNISIA IS THE CAPITAL OF 
TUNISIA TOO
The capital Tunisia, which is divided into 
two regions as old and new, is reminiscent 
of European countries only 140 km away 
with its modern buildings, lively streets 
and pleasant cafes. On the other hand, 
it reminds us that it is an Arab city with 
its palaces, mosques and bazaars. The 
old city, that is El Medina, which is on the 
Unesco Cultural Heritage List, was built 
between 12th-16th centuries when the 
country came under Arab control. It was 
built between centuries and was among 
the important cities of the Islamic World at 
that time. Today, it is an ideal touristic area 
to get lost in its narrow and mixed streets, 
to shop from traditional products and to 
visit historical artifacts.
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BAŞKENT TUNUS’TAKİ TARİHİ 
YERLER

DAR BEN ABDALLAH MÜZESİ
Kentin El Medine bölgesindeki 18. yüz-
yıldan kalma ve en iyi korunmuş sarayla-
rından biri olan Dar Ben Abdallah Sarayı, 
bugün sahip olduğu mobilya, tekstil ve 
zanaat ürünleriyle müze olarak ziyaretçi-
lere o dönemin Tunus’unu anlatılıyor. 

AL ZAYTUNA CAMİSİ
Sadece Tunus’un değil, Afrika’nın en eski 
(M.S. 732) camilerinden biri olan Al Zay-
tuna Camisi, aynı zamanda kentteki Müs-
lüman olmayan kişilere, başka bir deyişle 
turistlere de açık olan tek cami. Ancak tu-
ristik ziyaretler için cami haftanın her günü 
08.00-11.30 saatleri arasında ziyaret  
edilebiliyor.

HISTORICAL PLACES IN THE 
CAPITAL TUNISIA

DAR BEN ABDALLAH MUSEUM
Dar Ben Badallah Palace, one of the best 
preserved palaces from the 18th century 
in the Al Madinah region of the city, is a 
museum that tells visitors about the Tunisia 
of that period with its furniture, textile and 
craft products.

AL ZAYTUNA (ZITAOUNA) 
MOSQUE
Al Zaytuna Mosque, one of the oldest 
(A.D. 732) mosques not only in Tunisia 
but also in Africa, is also the only mosque 
in the city that is open to non-Muslims, in 
other words, tourists. However, for touristic 
visits, the mosque can be visited between 
08.00-11.30 every day of the week.

Başkent Tunus, 
bugün dar ve karışık 
sokaklarında kaybolmak, 
geleneksel ürünlerden 
satan dükkanlardan alış 
veriş yapmak ve tarihi 
eserleri ziyaret etmek 
için ideal bir turistik 
bölge. 

The capital Tunisia is 
today an ideal tourist 
area to get lost in its 
narrow and mixed 
streets, to shop from 
traditional products 
and to visit historical 
artifacts.

Dar Ben Abdallah 
Müzesi

Dar Ben Abdallah 
Museum

Yazı 

76 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 24 / OCAK 2021



HABİB BOURGUİBA CADDESİ
Tunus’un ana caddesi Habib Bourguiba, 
mağazaları, alışveriş yerleri, kafe ve resto-
ranları ile adını ülkenin 30 sene boyunca 
cumhurbaşkanlığını yapmış olan Habib 
Burgiba’dan alıyor. Habib Burgiba Cadde-
si, Paris’teki Şanzelize Caddesi’nin daha 
ufak bir örneği sayılabilir. Çünkü caddenin 
sonunda tıpkı Paris’te olduğu gibi bir de 
zafer takı bulunuyor.

EL DJEM AMFİTİYATROSU
Olağanüstü bir şekilde korunmuş olan 
Roma yadigarı El Djem, dünyada halen 
sağlam bir şekilde duran az sayıdaki am-
fitiyatrolardan biri. Roma’nın bir zamanlar 
Kuzey Afrika’ya kadar uzanabildiğinin çok 
açık ve güçlü bir göstergesi. Ziyaretiniz sı-
rasında siz de arenanın altındaki koridor-
larda gladyatörler gibi yürüyebilir ya da 
yukarıya çıkıp sanki halen gladyatörlerin 
dövüştüğünü hayal edebilirsiniz. El Djem 
Amfitiyatrosu’nun açılışında 5 binden faz-
la egzotik hayvan sırf eğlence olsun diye 
kurban edilmiş. Ancak bu durum kalabalı-
ğın beklentisini arttırmaktan başka bir işe 
yaramamış ve sonradan burası gladyatör-
ler tarafından sıklıkla kullanılmış. Arena-
larda gladyatörler tarafından gerçekleşti-
rilen, ölümle sonuçlanan bu vahşi oyunlar 
ancak M.S. 404 yılında yasaklanmıştır. 
Ben El Djem’i, Roma’daki Flavius Kolez-
yumundan daha etkileyici bulduğumu siz-
lere söyleyebilirim.

ST. PAUL KATEDRALİ
Sömürge dönemi mimarisinin en güzel 
örneklerinden olan St. Paul Katedrali 
başkent Tunus’un yeni kent bölgesinde 
bulunuyor. 

HABIB BOURGUIBA STREET
Habib Bourguiba, the main street of Tunisia 
with its shops, cafes and restaurants, 
takes its name from Habib Bourguiba, 
who served as the president of the country 
for 30 years. Habib Bourguiba Street can 
be regarded as a smaller example of 
the Champs-Elysées Avenue in Paris. 
Because there is a triumphal arch at the 
end of the street, just like in Paris.

EL DJEM AMPHITHEATER
The extraordinarily preserved Roman 
heirloom El Djem is one of the few 
amphitheaters in the world that still stands 
intact. It is a very clear and powerful 
indication that Rome was once able to 
reach North Africa. During your visit, 
you can either walk like gladiators in the 
corridors under the arena or you can go 
up and imagine gladiators still fighting. 
At the opening of El Djem Amphitheater, 
more than 5 thousand exotic animals 
were sacrificed just for fun. However, this 
situation only increased the expectations 
of the crowd, and this place was used 
frequently by gladiators later. These 
brutal games, which were performed by 
gladiators in the arenas and ended in 
death, were banned only in AD 404. I can 
tell you that I find El Djem more impressive 
than the Flavius Coliseum in Rome.

ST. PAUL’S CATHEDRAL
One of the best examples of colonial 
architecture, St. Paul’s Cathedral is located 
in the new city area of the capital Tunisia.
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MAVİ, BEYAZ VE YASEMİN 
CENNETİ SİDİ BOU SAİD
Muhteşem derecede sevimli olan bu tepe 
kasabası, sanki usta bir ressamın fırça-
sından çıkmış tablo misali gezenleri bü-
yülüyor. Birçok ünlü sanatçının da buraya 
yerleşmesi şaşılacak bir durum değil tabii 
ki. Kıvrılarak ilerleyen dar sokaklar, mavi 
ve beyaza bürünmüş. “Aşıklar Limanı” da 
denilen, bembeyaz evleri, begonvilleri, 
işlemeli demir cam çerçeveli pencereleri, 
mavi kapıları ile Tunus mimarisinin en gü-
zel örneklerini harmanlayan kent gezenleri 
adeta büyülüyor. 

HAMMAMET
Tunus’un en gözde tatil merkezlerinden 
biri olan Hammamet, masmavi bir denizin 
arkasında küçük beyaz noktalar gibi sıra-
lanmış beyaz evlerden oluşuyor. Bu ken-
tin rahatlatıcı atmosferi güneş banyosu 
yapmak için gelenleri ya kumsala kilitliyor 
ya da restore edilen tarihi şehir merke-
zindeki pazarlarda streslerinden arınma-
larını sağlıyor. Hammamet, Tunus’un en 
eski turistik bölgesi. Çok sayıda otel ve 
tatil köyü bulunuyor bu bölgede. Yeşil ala-
nı bozmamak için çok bakımlı bahçeler 
oluşturmuşlar. Örneğin bir otelin binası ne 
kadar alan kaplıyorsa o kadar da bahçesi 
olması gerekiyormuş. Buradaki bazı otel-
lerin mimarileri de bir hayli dikkat çekici. 
Yolu düşenler Hammamet kalesi ile mer-
kezdeki büyük camiyi gezilebilirler. Ancak  
Hammamet daha çok deniz, kum ve gü-
neş için tercih edilen bir bölge.

KUM TEPELERİ
Sahra Çölü, Tunus’un büyük bir kısmını 
kaplıyor. Buradaki kum tepeleri mutlaka 
görülmeli. Şiirsel bir güzelliğe sahip olan 
bu tepeler, sürekli uçuşan çöl kumları ile 
rüya gibi bir ufuk çizgisinin üzerinde tarifi 

BLUE, WHITE AND JASMINE 
PARADISE SIDI BOU SAID
This wonderfully charming hill town 
fascinates visitors, as if it were a painting 
from the brush of a master painter. Of 
course, it is not surprising that many 
famous artists also settle here. The narrow 
streets winding up in blue and white. 
Blending the best examples of Tunisian 
architecture with its white houses, 
bougainvilleas, inlaid iron glass-framed 
windows, and blue doors, also known as 
“Lovers Port”, the city fascinates travelers.

HAMMAMET
Hammamet, one of the most popular 
holiday resorts in Tunisia, consists of 
white houses lined up like tiny white dots 
behind a deep blue sea. The relaxing 
atmosphere of this city either locks visitors 
to the beach for sunbathing or relieves 
them of stress in the restored historic city 
center markets. Hammamet is Tunisia’s 
oldest tourist area. There are many hotels 
and holiday villages in this region. They 
have created very well-kept gardens 
in order not to spoil the green area. For 
example, the more space a hotel building 
takes, the more gardens it should have. 
The architecture of some of the hotels 
here is also remarkable. Those who fall, 
can visit the Hammamet Castle and the 
large mosque in the center. However, 
Hammamet is a region preferred mostly 
for sea, sand and sun.

SAND DUNES
The Sahara Desert covers most of Tunisia. 
The dunes here are a must see. These 
hills, which have a poetic beauty, evoke an 
indescribable feeling on a dreamy horizon 
with constantly flying desert sands. Most 

Bembeyaz evleri, 
begonvilleri, işlemeli 
demir cam çerçeveli 
pencereleri, mavi kapıları 
ile Tunus mimarisinin 
en güzel örneklerini 
harmanlayan Yasemin 
Cenneti Sidi Bou Said’e 
“Aşıklar Limanı” da 
deniliyor. 

Blending the best 
examples of Tunisian 
architecture with 
its white houses, 
bougainvilleas, 
embroidered iron-glass-
framed windows, blue 
doors, the Jasmine 
Paradise Sidi Bou Said is 
also called the “Port of 
Lovers”.

Tunus’un en eski turistik 
merkezlerinden biri olan 
Hammamet, daha çok 
deniz, kum ve güneş için 
tercih ediliyor.

Hammamet, one of 
Tunisia’s oldest touristic 
centers, is mostly 
preferred for sea, sand 
and sun.
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imkânsız bir duygu uyandırıyor insanda. 
Ziyaretçilerin büyük bir kısmı kum araba-
ları ve develerle bu bölgeyi gezmeyi tercih 
ediyor. Ancak hiçbir şey bu dev tepeler-
den bata çıka yürümenin, tepeden aşa-
ğıya yuvarlanmanın ve tepelerden birinin 
üzerine oturup gün batımını izlemenin ye-
rini tutamaz bence. Tepelerden çocuklar 
gibi yuvarlanmak benim için çok eğlence-
liydi ama yuvarlanırken kulaklarımın içine 
giren kumlar, İstanbul’a döndükten sonra 
bile uzun süre çıkmadı.

KAİROUAN
Kairouan, Müslümanların Afrika’ya geldi-
ğinde ilk camiyi inşa ettikleri kenttir ve İsla-
miyet buradan Kuzey Afrika’ya yayılmaya 
başlamıştır. 670 yılında Hz. Muhammed’in 
sahabelerinden Ukbe bin Nafi tarafından 
kurulan bu kent, Kuzey Afrika’nın da ilk kut-
sal kenti sayılmaktadır. Günümüzde kentte 
çok sayıda cami ve türbe bulunmaktadır. 
Her yıl Hz. Muhammed’in doğumu bura-
daki Ukba Camisi’nde kutlanan Kairouan, 
Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra Müs-
lümanların dördüncü kutsal kenti sayılıyor. 
Tunuslulara göre buraya 7 kez gelen biri 
ile Mekke’ye bir kez giden kişi, dini açıdan 
eşittir. Kaioruan’ın girişinde 9. yüzyıldan 
kalma ve etrafı surlarla çevrili bir de eski 
su deposu bulunuyor. Bize çok ilgi çekici 
gelmese de çölün ortasındaki bu bölge 
Araplar için büyük önem taşıyor. Unesco 
tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
alınan Kairouan’da en önemli eserleri de 
doğal olarak camiler oluşturuyor. 

UKBE CAMİSİ
Afrika kıtasının en önemli eserlerinden biri 
olan Ukbe Camisi’nin minaresi küt ve kısa 
inşa edilmiş. Sizlere minarelerin mimari 
özelliklerinin ülkeye, zamana ve bölgeye 
göre farklılık gösterdiklerini hatırlatmak is-
terim. Türkiye’de ve İran’daki minareler ge-
nelde uzun ve silindirik olurken, bazı İslam 
ülkelerinde kare olarak inşa edilebiliyor. 
Örneğin Mısır ve Suriye’deki minarelerde 
deniz fenerlerinden, Afrika’daki minare-
ler ise Tunus’ta olduğu gibi manastır ku-
lelerinden esinlenilerek inşa edilmişlerdir.  

of the visitors prefer to visit this area with 
sand carts and camels. But nothing beats 
walking through these huge hills, rolling 
down a hill and sitting on one of the hills 
and watching the sunset. Rolling over the 
hills like children was a lot of fun for me, 
but the sand that got into my ears while 
rolling didn’t come out long even after I 
returned to Istanbul.

KAIROUAN
Kairouan is the city where the Muslims 
built the first mosque when they came 
to Africa and Islam started to spread to 
North Africa from there. Founded in 670 
by Ukbe bin Nafi, one of the companions 
of Muhammad, this city is considered 
the first holy city of North Africa. Today, 
there are many mosques and tombs 
in the city. Every year, Hz. Celebrating 
Muhammad’s birth in the Ukbe 
Mosque here, Kairouan is considered 
to be the fourth holy city of Muslims 
after Mecca, Medina and Jerusalem.  
According to the Tunisians, the person 
who came here 7 times and the person 
who went to Mecca once are religiously 
equal. At the entrance of Kaioruan, there 
is an old water tank from the 9th century 
and surrounded by walls. Although it 
doesn’t seem very interesting to us, this 
region in the middle of the desert is of great 
importance to the Arabs. In Kairouan, 
which has been included in the World 
Heritage List by Unesco, naturally the 
most important works of art are mosques.

UKBE MOSQUE
The minaret of the Ukbe Mosque, one 
of the most important works of the 
African continent, was built blunt and 
short. I would like to remind you that the 
architectural structures of the minarets 
differ according to the country, time and 
region. minarets in Turkey and Iran often 
long and cylindrical, while some can be 
built as a square in Islamic countries.  

Kuzey Afrika’daki ilk cami 
olan Ukbe Camisi, 670 
senesinde Kairouan’a 

ilk gelenlerden Ukbe 
bin Nafi tarafından 

yaptırılmış.

Ukbe Mosque, the first 
mosque in North Africa, 

was built in 670 by Ukbe 
bin Nafi, one of the first 

to arrive in Kairouan.

Article: Atike Ataş

Hz. Muhammed’in 
sahabelerinden Ukbe bin 

Nafi tarafından kurulan 
ve İslamiyet’in Kuzey 

Afrika’ya yayılmaya 
başlamasını sağlayan 

Kairouan, Mekke, Medine 
ve Kudüs’ten sonra 

Müslümanların dördüncü 
kutsal kenti sayılıyor.

Kairouan, which was 
founded by Ukbe bin Nafi, 

one of the companions 
of Muhammad, and 

which enabled Islam to 
spread to North Africa, 

is considered the fourth 
holy city of Muslims 

after Mecca, Medina and 
Jerusalem.
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Kısa ve küt minareye sahip, Kuzey Afri-
ka’daki ilk cami olan Ukbe Camisi’nin çok 
geniş bir de avlusu var. Afrika’ya Arap is-
tilaları, 650’li yıllarda başlamış olup 670 
senesinde Kairouan’a ilk gelenlerden 
Ukbe bin Nafi de bu camiyi yaptırmış.  
Ancak inşasından yaklaşık 150 yıl sonra 
minaresi eklenen caminin bir başka özel-
liği de görkemli kolonlara sahip olmasıdır. 

Roma ve Bizans’tan sonra bu bölgeye 
gelen Araplar buradaki eski antik kentleri 
yerle bir etmiş, birbirinden değerli parça-
ları kendi bölgelerine, ibadethanelerine 
getirmişler. Örneğin buradaki yaklaşık 500 
adet sütun Roma sit alanlarından getirtil-
miştir. Caminin avlusunda bir de güneş 
saati bulunuyor. Ayrıca su birikintisini en-
gellemek amacıyla kurulan kanalizasyon 
giderinin bulunduğu yerdeki desenler de 
yonca yaprağı ve devetabanı olarak nite-
lendiriliyor. Su akarken pislikler desenle-
rin içinde kaldığı için kanalizasyon hiçbir 
zaman tıkanmıyormuş. Caminin kapıları 
devasa, ahşabın üzerindeki işlemeler ise 
muazzam. Caminin içi sütunlarla dolu ve 
sütunların üzerindeki kemerler arasında 
ahşap tabakalar bulunuyor. Bunun nedeni 
de depreme karşı alınan bir önlem olma-
sıymış. Caminin içine ise sadece Müslü-
manlar girebiliyor. Caminin yanında bir de 
geniş bir mezarlık bulunuyor. Tunus’ta ge-
nellikle mezarlıklar cami yanında. Çünkü 
kişiler camiye yakın bir yere gömülürse 
direkt cennete gideceklerine inanıyorlar.

Cami ziyaretimiz sonrasında eski şehir 
bölgesi olan Kairouan’a doğru gidiyo-
ruz. Buradaki yapılar genel olarak beyaz 
badanalı, kapı ve çerçeveler ise maviye 
boyanmış. Labirente benzer sokaklar ol-

For example, minarets in Egypt and 
Syria were inspired by lighthouses, 
and minarets in Africa were inspired 
by monastery towers, as in Tunisia. The 
Ukbe Mosque, the first mosque in North 
Africa with a short and blunt minaret, also 
has a very large courtyard. Arab invasions 
in Africa started in the 650’s, and in 670, 
Ukba bin Nafi, one of the first to arrive 
in Kairouan, built this mosque. However, 
another feature of the mosque, whose 
minaret was added 150 years after its 
construction, is that it has magnificent 
columns.

The Arabs who came to this region 
after Rome and Byzantium destroyed 
the ancient ancient cities and brought 
valuable pieces to their regions and 
places of worship. For example, about 
500 columns here were brought from 
Roman sites. There is also a sundial in 
the courtyard of the mosque. In addition, 
the patterns in the place where the 
sewage drain, which was established to 
prevent water accumulation, is described 
as clover leaves and cameltoe. The 
sewage was never clogged because the 
dirt remained in the patterns while the 
water flowed. The doors of the mosque 
are huge, and the engravings on the 
wood are enormous. The interior of the 
mosque is filled with columns and there 
are wooden layers between the arches on 
the columns. The reason for this was that 
it was a precaution against earthquakes. 
Only Muslims can enter the mosque. 
There is also a large cemetery next to the 
mosque. In Tunisia, generally cemeteries 
are next to mosques. Because if people 
are buried close to the mosque, they are 
believed to go straight to heaven.

After our mosque visit, we head 
towards the old city district of Kairouan. 

Atike Ataş, Kuzey 
Afrika’daki ilk cami olan 
Ukbe Camisi’nin önünde 
ziyarete gelen öğrenci 
grubu ile birlikte.

Atike Ataş with a group 
of students visiting 
in front of the Ukbe 
Mosque, the first mosque 
in North Africa.

Ukbe Camisi’nin 
avlusunda yer alan güneş 
saati.

Sundial in the courtyard 
of the Ukbe Mosque.
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dukça dar. Kairouan’ın tarihi kent merkezi 
o kadar büyüleyici bir atmosfere sahip ki 
kendinizi zamanın içinde kaybolmuş gibi 
hissediyorsunuz. Çarşıda en fazla satılan 
ürünler ise kuş kafesi, deve derisinden 
çantalar, terlikler, darbukalar… 

Tunus, Kuzey Afrika’da Mısır ve Fas gibi 
turizmi en gelişmiş ülkelerden biri. Çünkü 
ülkede çöl safarisinden, antik kalıntılara, 
geleneksel çarşılardan, geniş kumsalla-
ra, golf sahalarından mağara ve falezlere 
kadar çok çeşitli alternatif bulunuyor. Tari-
hi, kültürü, doğası ve mutfağıyla Türk tu-
ristlerin favori adresleri arasında yer alan 
Tunus, sonbaharı geçirmek için harika bir 
adres. Farklı kültürlerin birleşme noktası 
Tunus’ta, siz de Akdeniz’in berrak sula-
rı ve Afrika’nın otantik ruhunu bir arada  
bulabilirsiniz.

The structures here are generally 
whitewashed, while the doors and frames 
are painted blue. Labyrinth-like streets 
are quite narrow. Kairouan’s historic city 
center has such a fascinating atmosphere 
that you feel lost in time. The best selling 
items in the bazaar are bird cages, camel 
leather bags, slippers, drums...

Tunisia is among the most developed 
tourism in North Africa such as Egypt 
and Morocco. Because there are many 
alternatives in the country, from desert 
safari to ancient ruins, traditional bazaars, 
wide beaches, golf courses, caves and 
cliffs. Being one of the favorite addresses 
of Turkish tourists with its history, culture, 
nature and cuisine, Tunisia is a great 
address to spend the autumn. In Tunisia, 
the meeting point of different cultures, you 
can find the crystal clear waters of the 
Mediterranean and the authentic spirit of 
Africa together.

Tarihi, kültürü, doğası 
ve mutfağıyla Türk 

turistlerin favori adresleri 
arasında yer alan Tunus, 

sonbaharda bir başka 
güzel.

Being one of the 
favorite addresses of 

Turkish tourists with its 
history, culture, nature 

and cuisine, Tunisia 
is another beauty in 

autumn.

Article: Atike Ataş

Tunus’un büyük bir 
kısmını kaplayan Sahra 

Çölü, şiirsel bir güzelliğe 
sahip. 

The Sahara Desert, 
which covers a large part 

of Tunisia, has a poetic 
beauty.
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Eren Yaşar: Ülkemizde televizyon ek-
ranlarında, gazetelerin spor sayfaların-
da gündeme ait pek çok yorumlara rast-
lıyoruz. Sizce spor yazarlığı bir meslek 
midir? Bu işi yapabilmek için nasıl bir 
donanıma sahip olmak gerekir?
Ahmet Çakır: Spor yazarlığı bir meslek 
değil. Üstelik günümüzde gazeteciliğin 
bile bir meslek olmadığını söyleyenler var. 
Yani; “O bir meslek değil, iştir’ gibisinden 
bir ayrım yapılabiliyor. Ancak binlerce in-
sanın bu işten ekmeğini kazandığını dü-
şünürsek, işin evrensel bir boyutunun 
bulunduğunu da bilirsek, o zaman “Spor 
yazarlığı bir meslektir” diyebiliriz. Elbette 
ki iyi yapılmak istenen her meslek, onunla 
ilgili donanım gerektirir. Bunun için de mut-
laka yabancı dil bilmek, anadilini iyi konu-
şabilmek ve yazabilmek, spor dünyasıyla 
iyi ilişkiler kurabilmek, ilkeli-ciddi-tutarlı 
olmak, sağlam bir meslek ahlakına sahip 
bulunmak gibi etkenler sayılabilir.

Eren Yaşar: In our country, we come 
across many comments on the agenda 
on television screens and sports pages 
of newspapers. Do you think sports 
writing is a profession? What kind of 
knowledge is required to do this job?
Ahmet Çakır: Sports writing is not a 
profession. Moreover, there are those 
who say that even journalism is not a 
profession today. So; A distinction can be 
made from “It is not a profession, it is a 
job”. However, if we think that thousands 
of people have earned their bread from 
this business and if we know that the work 
has a universal dimension, then we can 
say that “Sports writing is a profession”. Of 
course, every profession that wants to be 
done well requires equipment related to it. 
For this, factors such as knowing a foreign 
language, being able to speak and write 
well in the native language, establishing 
good relations with the world of sports, 
being principled - serious - consistent, 
having a solid professional ethic can be 
counted.

Röportaj

E ren Yaşar, Sportstv’de “Spor-
sever” adlı programı hazırlayıp 
sunan, aynı zamanda hem ede-

biyatçı hem de spor yazarı olan, 2001 
ve 2003’de “Yılın Gazetecisi”, 2002’de 
“Spor Basınında Türkçeyi En İyi Kulla-
nan Yazar” ödülleri ile hayatını edebi-
yata ve Galatasaray sevgisine adamış 
spor yazarı Ahmet Çakır ile Avaz dergisi 
için bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Eren Yaşar, who prepared and presented 
the program named “Sporsever” at 
Sportstv, was both a literary critic 
and a sports writer, with the awards 
for “Journalist of the Year” in 2001 
and 2003, and “Best Writer Who Used 
Turkish in Sports Press” in 2002, had 
an interview with Ahmet Çakır, a sports 
writer dedicated his life to literature and 
Galatasaray love, for Avaz magazine.

Röportaj / Interview
Eren Yaşar

Hayatını Edebiyata ve Spor 
Yazarlığına Adamış Bir Yazar

AHMET ÇAKIR
A Writer Who Dedicated His Life to Literature 

and Sports Writing
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Eren Yaşar: Türkiye’nin önde gelen futbol yorumcu-
larından birisiniz. Peki, siz hiç gençliğinizde futbol 
oynadınız mı?
Ahmet Çakır: Ben 7 yaşımdan beri futbol oynuyorum. 
Vücudumda kırılmadık yer yok. 2007 yılında sağ kalçama 
dev bir protez takıldı ve futbol topuna uzaktan bakmam 
bile yasaklandı ama ben hala oynuyorum. Tabii profes-
yonel futbol oynama şansım olmadı. Bu açıdan beni ha-
yatta en çok üzen ve sevindiren soru aynıdır: “Ahmet Abi, 
sen Galatasaray’da hangi yıllarda oynadın?” Yani kendi 
aramızda oynadığımız bir maçta o kadar iyi performans 
göstermişim ki izleyenler benim bir zamanlar Galatasa-
ray’da oynadığıma dair iddiaya girmişler. Böyle durumlar-
la çokça karşılaştığımı söyleyebilirim.

“2000’DE GALATASARAY’IN UEFA KUPASI’NI 
ALMASI, 2002 YILINDA DA TÜRKİYE’NİN 
DÜNYA KUPASI’NDA ÜÇÜNCÜ OLMASI 
FUTBOL TARİHİMİZİN EN BÜYÜK İKİ 
BAŞARISIDIR.”
Eren Yaşar: Türkiye, bugüne kadar üç kez Dünya Ku-
pası’na katıldı ve 2002 yılında dünya üçüncüsü oldu. 
Buradaki başarının sırrı nedir? Yine böyle başarılara 
imza atmak için nasıl bir yol izlenmelidir?
Ahmet Çakır: 2002 Dünya Kupası ve öncesinde 2000’de 
Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazanması, futbol tarihi-
mizin en büyük iki başarısıdır. Bu başarıların nasıl kaza-
nıldığını çeşitli açılardan inceleyen raporlar hazırlanmalı, 
kitaplar yazılmalıydı. Bu sayede anılan başarıların sür-
dürülmesi ve ilerde daha büyük başarıların kazanılması 
için bir temel oluşturulabilirdi. 2002’deki başarının ardın-
dan teknik direktörümüz Şenol Güneş çok uyardı: “Biz 
bu Dünya Kupası’nda üçüncü olduk ama futbolumuz bu 
seviyenin çok uzağında. Dolayısıyla bu üçüncülüğün ver-
diği güç ve motivasyonla eksiklerimizi giderip sağlam bir 
gelişme gösterebilmeli ve bunu sürekli kılmalıyız.” diye. 
Tabii kimse buna kulak asmadı. Bizde bu tür başarılar 
‘bir jenerasyon yakaladı’ gibi basmakalıp laflarla açıklanır. 
Elbette hiçbir geçerliliği yoktur bu lafın. Çünkü özellikle 
1960’lı yıllarda futbol tarihimizin en parlak jenerasyonu 
bir araya gelmiştir. Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, 
Recep Adanır, Suat Mamat, Kadri Aytaç, Metin Oktay, 
Turgay Şeren ve diğerleri bugün bile sürekli anılan oyun-
culardır. Onların döneminde hiçbir başarı kazanılamamış 
hatta Milli Takımın maç kazanamadığı yıllar bile olmuştur. 
Elbette 2002’deki başarımızda Galatasaray temelli, fut-
bol tarihimizin önemli oyuncularının bir araya geldiği bir 
durum söz konusudur, bu yadsınamaz. Ancak sadece bu 
başarı için yeterli olmayabilir. Milli Takımın saha dışındaki 
organizasyonu, teknik yönetimin başarısı gibi daha pek 
çok etkenden söz edilebilir.

Eren Yaşar: You are on of the Turkey’s leading football 
commentators. Well, have you ever played football in 
your youth?
Ahmet Çakır: I have been playing football since I was 
7 years old. There is no unbroken place in my body. In 
2007, a giant prosthesis was attached to my right hip 
and they forbade me to even look at the soccer ball from 
afar, but I’m still playing. Of course, I did not have the 
chance to play professional football. From this point of 
view, the most upsetting and pleasing question in life is 
the same: “Ahmet Abi, in which years did you play in 
Galatasaray?” In other words, I performed so well in a 
match we played amongst ourselves that the audience 
made a bet that I once played for Galatasaray. I can say 
that I have encountered such situations a lot.

“GALATASARAY WON THE UEFA CUP 
IN 2000, ALSO IN 2002 THAT TURKEY 
WAS THIRD IN THE WORLD CUP’S TWO 
BIGGEST SUCCESSES OF OUR FOOTBALL 
HISTORY.”
Eren Yaşar: Turkey, three times so far participated in 
the World Cup and was third in the world in 2002. What 
is the secret to success here? Again, what kind of 
path should be followed to achieve such successes?
Ahmet Çakır: The 2002 World Cup and before 
Galatasaray won the UEFA Cup in 2000 are the two 
biggest successes of our football history. Reports should 
be prepared and books should be written examining how 
these successes were achieved from various angles. In 
this way, a basis could be established for the continuation 
of the aforementioned successes and for greater 
successes in the future. After the success in 2002, our 
coach Şenol Güneş warned a lot: “We came third in this 
World Cup, but our football is far from this level. Therefore, 
with the strength and motivation of this third place, we 
should be able to correct our shortcomings and show 
a solid development and keep this continuous. he. Of 
course, nobody paid any attention to this. In our country, 
such successes are explained with stereotypes such 
as “caught a generation”. Of course, this saying has no 
validity. Because the brightest generation of our football 
history came together especially in the 1960s. Lefter 
Küçükandonyadis, Can Bartu, Recep Adanır, Suat Mamat, 
Kadri Aytaç, Metin Oktay, Turgay Şeren and others are 
the players who are constantly mentioned today. There 
was no success in their era, even years when the national 
team failed to win a match! Of course, our success 
in 2002 is based on Galatasaray, a situation where 
important players of our football history came together, 
this is undeniable. However, this may not be enough for 
success alone. Many factors can be mentioned such as 
the organization of the National Team outside the field 
and the success of the technical management.

Interview: Eren Yaşar

Spor Basınında Türkçeyi En İyi Kullanan Yazar; 
Ahmet Çakır

The Best User of Turkish Language in Sports Media; 
Ahmet Çakır
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“AYNI GAZETEDE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ 
EFSANE ALMAN TEKNİK DİREKTÖR KARL 
HEİNZ FELDKAMP’IN BİR KONUŞMASI BENİ 
MESLEKİ AÇIDAN OLDUKÇA ETKİLEMİŞTİ.”
Eren Yaşar: Ülkemizde futbol maçlarında başarılı ol-
duğumuz dönemlerde olsun, başarısız olduğumuz 
dönemlerde olsun, sonrasında bunun nedenleri ko-
nusunda herhangi bir çalışma yapılıyor mu?
Ahmet Çakır: Hayır, yapılmıyor. Bizde böyle bir anlayış 
yok. Asıp kesmenin şehvetiyle hareket ediliyor ve bundan 
zarar gören de yine biz oluyoruz. Başarısızlık daha uzun 
süre devam ediyor. Yıllar önce bununla ilgili çok çarpı-
cı bir olay yaşamıştım. Milli Takım kendi sahamızdaki bir 
maçta Ukrayna’ya 3-0 yenilmişti. O dönemde aynı gaze-
tede yazdığımız efsane Alman Teknik Direktör Karl Heinz 
Feldkamp, bizi ertesi gün gazetede toplantıya çağırdı ve 
dedi ki: “Biliyorum, siz bugün takımı ve teknik direktörü 
yerden yere vuran yayın yapacaksınız. Çünkü hep bunu 
yapıyorsunuz. Bu kez yapmayın, başka bir şey deneyin. 
Nelerin yanlış olduğunu daha geniş bir yaklaşımla irdele-
yin ve suçlamalarda bulunmadan çözüm arayışına yar-
dımcı olmayı deneyin.” Aslında hiç hoşumuza gitmemişti 
onun bu önerisi. Takımı ve teknik direktörü lime lime et-
menin vahşi hazzını elimizden alıyordu. Ancak onun bu 
düşüncesi ve tutumu, Almanya’nın niçin Almanya oldu-
ğunu gösterir gibiydi. Bunu da görmezden gelemezdik.
Eren Yaşar: Ülkemizde zaman zaman spor basınında 
hücum futbolu tartışması yapılıyor? Hücum futbolu 
ne demek? Ne zamandır bu konu tartışılıyor?
Ahmet Çakır: Bunun başlangıcı 1982 Dünya Kupası’n-
dan bizim ne gibi dersler çıkarabileceğimizdir. Hıncal 
Uluç ve Doğan Koloğlu öncülüğünü yapmıştır. Futbol ta-
rihimizin tek fikir olayı olarak da değerlendirilebilir. Son-
raki yıllarda bu işin bayrağını Doğan Koloğlu tek başına 
taşıdı. Savunulan fikir şuydu: Bugüne kadar (1982) Tür-
kiye’de futbol daha çok savunmaya dönük bir anlayışla 
oynandı. Bu nedenle ‘Çanakkale geçilmez!’ gibi slogan-
lar ve şaka olsun diye 1-9-1 olarak adlandırılan dizilişler 
ortaya çıktı. Bunun da hiçbir yararının olmadığı görüldü, 
çünkü hiçbir başarı kazanamadık ve çok zayıf rakiplere 
bile yenildik. Artık futbolu daha hücuma dönük bir anla-
yışla oynamalıyız… Vay efendim, sen misin bunları diyen! 
Koloğlu, en yakın arkadaşlarının bile hakaretlerine maruz 
kaldı. Fikir denebilecek bir şeyler savunmaya çalışanlar 
da Koloğlu’nun söylediklerini çarpıttı. Efendim, futbol bir 
bütünmüş de savunma ve hücum diye bölünemezmiş, 
gibisinden birtakım saçmalıklar… Kim söylemiş ki bunu? 
Fikir nedir bilmeyen, tartışma nasıl yapılır anlamayan bir 
kitlenin saldırısına karşın hücum futbolu düşüncesi hük-
münü yürüttü. Çünkü zamanın ruhuna uygundu. Özellikle 
Derwall’in Galatasaray’ın başına gelmesiyle dev bir uy-
gulayıcı buldu. Bugün için tarih olmuş bir tartışmadır ama 
zaman zaman gündeme geldiği olur. Genellikle bilgisiz 
ve cahilce yaklaşımlarla ele alındığını görmek de üzücü 
oluyor elbette.

“A SPEECH BY THE LEGENDARY 
GERMAN COACH KARL HEINZ FELDKAMP,   
WITH WHOM WE WORKED IN THE 
SAME NEWSPAPER, IMPRESSED ME 
PROFESSIONALLY.”
Eren Yaşar: In our country, whether it is when we are 
successful in football matches or when we fail, is 
there any study on the reasons for this?
Ahmet Çakır: No, it is not done. We do not have such an 
understanding. We are driven by the lust of hanging and 
cutting, and we are the ones who suffer from it. Failure 
continues for longer. I had a very striking incident years 
ago about this. The National Team lost 3-0 to Ukraine 
in a match on our own field. The legendary German 
coach Karl Heinz Feldkamp, who we wrote in the same 
newspaper at the time, called us to a meeting the next 
day in the newspaper and said: “I know, today you will 
be making a broadcast that hits the team and the coach. 
Because you always do this. Don’t do it this time, try 
something else. Take a broader view of what’s wrong and 
try to help seek solutions without making accusations. “ 
Actually, we didn’t like his suggestion. He was taking the 
wild pleasure of ripping the team and the coach away 
from us. However, his thought and attitude seemed to 
show why Germany was Germany. We couldn’t ignore 
that either.
Eren Yaşar: From time to time, there is a debate on 
offensive football in the sports press in our country? 
What does offensive football mean? How long has 
this topic been discussed?
Ahmet Çakır: The beginning of this is what lessons 
we can learn from the 1982 World Cup. Hıncal Uluç 
and Doğan Koloğlu were the pioneers. It can also be 
considered as the only intellectual event in our football 
history. In the following years, Doğan Koloğlu carried the 
flag of this business alone. The argument was that until 
today (1982) played a much more defensively oriented 
approach football in Turkey. For this reason, slogans 
like “Çanakkale is impassable” and formations called 
1-9-1 as a joke emerged. This proved to be of no use 
either, as we had no success and even lost against very 
weak opponents. Now we have to play football with a 
more offensive mentality… Wow sir, are you saying that! 
Koloğlu was insulted even by his closest friends. Those 
who tried to defend something that could be called an 
idea distorted what Koloğlu said. They said that football 
is a whole but cannot be divided because of defense 
and offense, some nonsense like this ... Who said that? 
Despite the attack of a crowd who did not know what 
the idea was and did not understand how to make 
a debate, he carried out the judgment of the idea of   
offensive football. Because it suited the spirit of the time. 

Röportaj

“O Bir İmparator” adlı kitabında Ahmet Çakır, Türkiye için 
teknik direktörlük kavramında bir devrim yaratan Fatih 
Terim’in hayatını ve başarılarını anlatıyor. 

In his book “O Bir İmparator” , Ahmet Çakır describes 
the life and achievements of Fatih Terim, who created a 
revolution in the concept of coaching for Turkey.

84 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 24 / OCAK 2021



“YAKLAŞIK YARIM YÜZYILDIR 
FUTBOLUMUZUN GELİŞİM SERÜVENİNE 
TANIKLIK EDİYORUM. NE YAZIK Kİ, 
SPORUMUZUN DA FUTBOLUMUZUN DA BİR 
POLİTİKASI YOK.” 
Eren Yaşar: Siz geçmişte Cumhuriyet, Günaydın,  
Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Fotomaç ve 
Radikal gibi pek çok gazetede çalıştınız. Türk Futbolu-
nun dünü, bugünü ve yarını için ne düşünüyorsunuz? 

Ahmet Çakır: Evet, yaklaşık yarım yüzyıldır futbolumuzun 
gelişim serüvenine tanıklık ediyorum. Ne yazık ki, mehter 
anlayışına uygun bir gelişme düzeni söz konusu: İki ileri 
bir geri, çoğu zaman da iki geri bir ileri… Çok genel bir 
yaklaşımla, bilimsel anlayışa kulak asmadığımız için po-
tansiyelimize uygun bir gelişme sağlayamadığımız söy-
lenebilir. Sporumuzun da futbolumuzun da bir politikası 
yok. Politika derken günlük siyasetten söz etmiyorum, 
onun asıl anlamı ‘izlenecek yol’ demektir. Gelişme için 
nasıl bir yol izlememiz gerektiğine karar verebilmiş deği-
liz. Futbol organizasyonumuz bitmez tükenmez bir kaos 
içinde, kulüp yapıları son derece sağlıksız, öz kaynak dü-
zeniyle ilgili olarak sürekli yalan söyleniyor ve neredeyse 
hiçbir şey yapılmıyor. Sadece yabancı futbolcu sayısıyla 
ilgili gelişmelere göz attığınızda bile dehşete kapılırsınız. 
O sayıyı komik birtakım formüllerle 6’ya, 5’e düşürmeye 
çalışan federasyon, günün birinde 14 yabancıyla karşı-
mıza çıkıverdi! İkisini de yapanlar aynı adamlar. Böyle bir 
ortamda sağlıklı gelişme olabilir mi?

Eren Yaşar: Pandemi süreci Türk futbolunu nasıl 
etkiledi?

Ahmet Çakır: Salgın elbette ki çok kötü etkiledi spor 
dünyasını. Zaten batık durumdaki kulüpler büsbütün 
perişan oldu. Bazı bakımlardan belki bu süreç derlenip 
toparlanmaya da yol açabilir diye umutlandık. Bu anlam-
da biliyorsunuz, ‘salgın sonrasında hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak’ türünden laflar da edildi ama benim sevgili 
ve acılı memleketim galiba bunun dışında. Çünkü bizde 
hangi felaket başımıza gelirse gelsin her şey yine aynı 
şekilde devam ediyor. Sadece futbolda ya da sporda de-
ğil hemen her alanda bu böyle. Bir örnek vermeme gerek 
yok, hemen her gün gazete ve televizyonlarda bunun sa-
yısız örneğini görüyor, yaşıyoruz.

Especially when Derwall came to Galatasaray, he found 
a giant practitioner. It is a history for today, but it may 
come up from time to time. Of course, it is sad to see 
that it is usually handled with ignorant and uninformed 
approaches.

“I HAVE BEEN WITNESSING THE 
DEVELOPMENT ADVENTURE OF OUR 
FOOTBALL FOR NEARLY HALF A CENTURY. 
UNFORTUNATELY, NEITHER OUR SPORT 
NOR OUR FOOTBALL HAS A POLICY. ”
Eren Yaşar: You have worked in many newspapers 
such as Cumhuriyet, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, 
Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Fotomaç and Radikal in the 
past. What do you think about the past, present and 
future of Turkish Football?
Ahmet Çakır: Yes, I have been witnessing the 
development adventure of our football for about half a 
century. Unfortunately, there is a development order in 
line with the understanding of mehter: two forward and 
one back, most of the time two back and forth… With 
a very general approach, it can be said that we cannot 
achieve a development in line with our potential because 
we do not listen to scientific understanding. Neither our 
sport nor our football has a policy. When I say politics, 
I am not talking about daily politics, its main meaning 
is ‘the way to follow’. We haven’t been able to decide 
what path we should follow for improvement. Our football 
organization is in an unending chaos, the club structures 
are extremely unhealthy, lies are constantly being told 
about the equity system, and almost nothing is done. Even 
if you just take a look at the developments regarding the 
number of foreign football players, you will be horrified. 
The federation, which tried to reduce that number to 6, 
5 with some funny formulas, came up with 14 foreigners 
one day! It’s the same guys who do both. Could there be 
healthy development in such an environment?
Eren Yaşar: How did the pandemic process affect 
Turkish football?
Ahmet Çakır: Of course, the epidemic affected the sports 
world very badly. Football clubs, already sunken, were 
devastated. In some respects, we hoped that maybe 
this process could lead to compilation and recovery. In 
this sense, you know, there have been words such as 
“nothing will be the same after the epidemic”, but I guess 
my dear and painful country is apart from this, because 
whatever disaster happens to us, everything continues in 
the same way. Not only in football or sports, but in almost 
every field. I don’t need to give an example, we see and 
experience countless examples of this in newspapers 
and televisions almost every day.

Spor yazarı Ahmet Çakır, Galatasaray’ın efsane 
oyuncusu Arnavut asıllı Kosovalı Cevad Prekazi ile 
birlikte.

Sports writer Ahmet Çakır, along with Galatasaray’s 
legendary Albanian-born player Kosovan Cevad 
Prekazi.

Spor dünyasında olduğu kadar 
edebiyat dünyasında da önemli 
eserlere imza atan Ahmet Çakır, 
Türk tiyatrosunun sevilen ismi 
Zihni Göktay ile Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Basın Müzesinde. 

Ahmet Çakır, who has signed 
important works in the world of 
literature as well as in the world of 
sports, is in the Press Museum of 
the Turkish Journalists Association 
with Zihni Göktay, the popular name 
of the Turkish theater.

Interview: Eren Yaşar
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“GÜNÜMÜZDE YAZILAN METİNLERİN 
YÜZDE 95’İ TÜRKÇE AÇISINDAN BİR 
FACİA!”
Eren Yaşar: 2002 yılında da Karaman Valiliği Koordi-
nasyonunda Kültür Bakanlığı, TRT, Gazi Üniversitesi 
gibi kuruluşların ortak kararıyla ‘Spor Basınında Türk-
çeyi En İyi Kullanan Yazar’ ödülüne layık görüldünüz. 
Sizce ülkemizde özellikle spor alanında Türkçenin 
doğru kullanımı konusunda neler düşünüyorsunuz?
Ahmet Çakır: Evet, çok onurlandığım bir ödüldür o. 2001 
ve 2003’te de biri spor köşe yazısı, öteki de sansür ko-
nulu bir incelemeyle yılın gazetecisi ödüllerim peş peşe 
gelmişti… Spor alanında Türkçenin doğru kullanımı hak-
kındaki düşünceme gelince ‘felaket’ diye yanıtlamam 
gerekir ama ne yazık ki onun da bir yararı yok. Çünkü 
anadilimizin doğru kullanımı konusunda yapılan yanlış-
lar o kadar yaygın ki, siz bunların doğrusunu anlatma-
ya çalışırken kelaynak kuşu gibi kalıyorsunuz. Bunu en 
kolay sosyal medyadan izleyebilirsiniz. Yazılan metinlerin 
yüzde 95’i Türkçe açısından facia! ‘Efendim, bu biraz da 
telefonların özelliklerinden kaynaklanıyor’ gibi birtakım 
mazeretler ileri sürülüyor. Oysa öğretmenler arasında bile 
ayrı yazılacak -de -da’ları, -ki’leri, soru eki -mi, -mu’ları 
bilmeyen o kadar çok kişi var ki… Yakın zamanlara kadar 
bunları düzeltme çabası gösteren ağabeylerimiz olurdu. 
Hakkı Devrim’in vefatıyla o defter de kapandı. Ben çırpı-
nıyorum ama ‘yenilgi aldı’ denilemeyeceğini bile anlata-
madığımı görünce haliyle vazgeçiyorum. Yenilgi alınmaz! 
Yenilmek, kaybetmektir. Siz aslında ‘kaybetmeyi aldım’ 
demiş oluyorsunuz böyle cümle kurarak. Bunu Hacivat ile 
Karagöz oyununda bile yapamazsınız ama hemen açıp 
herhangi bir gazeteyi bakın, bu ifadeyi başlıklarda bile 
görürsünüz… Gazete ve televizyonlarda ya bu konularda 
gerekli denetimi sağlayıp düzeltmeleri yapabilecek kadar 
Türkçe bilen kişiler yok ya da onların uyarılarına kimse 
kulak asılmıyor…

“95 PERCENT OF THE TEXTS WRITTEN 
TODAY IS A DISASTER IN TERMS OF 
TURKISH!”
Eren Yaşar: In 2002, under the coordination of the 
Governorship of Karaman, with the joint decision of 
institutions such as the Ministry of Culture, TRT and 
Gazi University, you were awarded the ‘Best Writer of 
the Turkish Language in Sports Media’ award. What 
do you think about the correct use of Turkish in our 
country, especially in sports?
Ahmet Çakır: Yes, it is an award that I am very honored. 
In 2001 and 2003, my journalist awards came one after 
the other with a review on sports column and the other on 
censorship… When it comes to my opinion on the correct 
use of Turkish in sports, I have to answer it as ‘disaster’ 
but unfortunately it is of no use. Because the mistakes 
made about the correct use of our native language are 
so common that you stay like a bald ibis while you try to 
explain them correctly. You can watch it easiest on social 
media. 95 percent of the texts written in terms of Turkish 
is a tragedy! There are some excuses such as “Sir, this is 
partly due to the features of the phones”. However, even 
among teachers, there are so many people who do not 
know the -de, -da ‘, -ki’, the question attachment “-mi, 
-mu” that should be written separately... Until recently, we 
would have had brothers who tried to correct them. With 
the death of Hakkı Devrim, that page was also closed. I 
struggle, but when I see that they do not even understand 
that it should not be written as “defeat is gained”, I give 
up. Defeat is not something to be gained! To be defeated 
is to lose. You actually say “I got the defeat” by making 
such a sentence. You cannot even do this in the play of 
Hacivat and Karagöz, but you can open it immediately and 
look at any newspaper, you will see this expression even 
in the headlines... There are no people in newspapers 
and televisions who speak Turkish enough to provide the 
necessary control and make corrections on these issues, 
or nobody pays attention to their warnings...

Röportaj

1974’te, askerlik dönüşü 
TRT İstanbul Radyosunda 
çalışmaya başlayan Ahmet 
Çakır, ilk yazılarını bu dönemde 
kaleme aldı. Başta Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü’ olmak 
üzere çok sayıda radyo oyunu 
yazan Çakır, 1980 yılında 
‘Dünyada ve Türkiye’de Sansür’ 
adlı çalışması ile Yunus Nadi 
Ödülü’nü alırken, 1982 yılında 
da ‘Dostun Ölümü’ adlı öykü 
kitabı ile Akademi Kitabevi 
Ödülü’nün sahibi oldu.

Ahmet Çakır, who started 
working at TRT İstanbul 
Radio in 1974, wrote his first 
articles during this period. 
Çakır, who wrote numerous 
radio plays, mainly Ahmet 
Hamdi Tanpınar’s ‘Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü’, wrote 
‘Dünyada ve Türkiye’de 
Sansür’ in 1980 he received 
the Yunus Nadi Award for his 
work, and in 1982 he received 
the Academy bookstore 
Award for his short story 
book ‘Dostun Ölümü’.

Eren Yaşar, spor yazarı Ahmet Çakır ile Levent’teki 
Türkiye Spor Yazarları Derneğinde.

Eren Yaşar with sports writer Ahmet Çakır at the Turkish 
Sports Writers Association in Levent.
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“BENİ YAZI YAZMAYA TRT İSTANBUL 
RADYOSU’NDA ÇALIŞTIĞIM YILLARDA 
TANIDIĞIM ÇOK DEĞERLİ YAZAR 
VE PROGRAMCI BÜYÜKLERİM 
YÖNLENDİRDİLER.”
Eren Yaşar: Siz spor dışında edebiyat ile yakından il-
gilenen birisiniz. Türkiye Spor Yazarları Derneği ödül-
lerinin yanı sıra ‘Dünyada ve Türkiye’de Sansür’ ko-
nulu araştırmanızla Yunus Nadi ve “Dostun Ölümü” 
adlı öykü kitabınızla Akademi Kitabevi ödülünü aldı-
nız. Peki, edebiyat alanında yazı yazmaya nasıl karar 
verdiniz? İlk yazılarınız nerelerde yayımlandı?
Ahmet Çakır: 1974 yılında İstanbul Radyosunda çalış-
maya başladım. O sırada Sultanahmet Ticaret Lisesi 2. 
sınıftan terk durumundaydım. 1978’de Beyoğlu Akşam Ti-
caret Lisesini ve 1982’de de Marmara Üniversitesi Basın 
Yayın Yüksekokulunu bitirdim. İstanbul Radyosunda çok 
değerli yazar ve programcı büyüklerim vardı. Elimden tut-
tular diyebilirim. Oktay Arayıcı, Ümit Kaftancıoğlu, Turan 
Oflazoğlu, Nursel Duruel, Mahmut Alptekin ve daha nice-
leri yardımcı oldular, beni yazmaya teşvik ettiler. Sansür 
konulu çalışmam bir okul ödeviydi, geceli gündüzlü çalış-
mayla geliştirip ödül aldım. Dostun Ölümü’ndeki öyküleri 
ise ben de yapabilirim iddiasıyla kaleme aldım. İlk yazı-
larım 1978 ve 1979’da Cumhuriyet gazetesinin ‘Ciddiyet’ 
adlı mizah sayfasında yer almıştı. Dergilerde de öykü ve 
yazılarım çıktı. İstanbul Radyosu kitaplığının da yazmam-
da önemli bir etkisi olmuştur. Geceli gündüzlü okumaların 
yarattığı birikim sizi bir süre sonra yazmaya yönlendiriyor.

“YAYIMLANMAYI BEKLEYEN YEDİ KİTABIM 
VAR.”
Eren Yaşar: Bir dönem Türkiye Spor Yazarları Derne-
ğinde asbaşkan ve genel sekreter olarak görev yap-
tınız. “O Bir İmparator”, “Milli Takım ve Dünya Kupa-
sı”, “Taçlı Kral Metin Oktay”, “Türk Futbolu Avrupa 
Sınavında” gibi Türk spor tarihine katkı sunan çok 
sayıda kitap yazdınız. Şu sıralarda yeni bir kitap ça-
lışmanız var mı?
Ahmet Çakır: Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent 
tesisi 1988’de açıldı ve ben o zamandan beri hemen her 
gün buradayım. O nedenle burada iki dönem görev alma 
durumu oldu. 2000-2002 yılları arasında Attila Gökçe 
yönetiminde başkan yardımcısı, 2009-2012 döneminde 
de Esat Yılmaer döneminde genel sekreter olarak görev 
yaptım. Benim için onurdur. Saydıklarınızın dışında “Bana 
Derler Balatlı” ve “Olimpiyat Kitabı” adlı çalışmalarım da 
yayınlandı. Şu anda hazır yedi kitabım var ama yayın-
latma konusunda biraz sıkıntı yaşadığımı söylemeliyim. 

“MY DEAR WRITERS AND PROGRAMMERS, 
WHOM I KNEW DURING THE YEARS 
I WORKED ON TRT İSTANBUL RADIO, 
GUIDED ME TO WRITE.”
Eren Yaşar: You are a person who is very interested 
in literature besides sports. In addition to the Turkish 
Sports Writers Association Awards, you received the 
Yunus Nadi award with your research on “Dünyada 
ve Turkiye’ de Sansür” and Akademi Kitabevi award 
with your story book “Dostun Ölümü”. So, how did 
you decide to write in the field of literature? Where 
were your first articles published?
Ahmet Çakır: I started working at İstanbul Radio in 1974. 
At that time, I had to drop out of Sultanahmet Commercial 
High School from the 2nd grade. I graduated from Beyoğlu 
Evening Business High School in 1978 and Marmara 
University Press School in 1982. I had many valuable 
writers and programmers on İstanbul Radio. I can say 
they took my hand. Oktay Arayıcı, Ümit Kaftancıoğlu, 
Turan Oflazoğlu, Nursel Duruel, Mahmut Alptekin and 
many others helped me and encouraged me to write. 
My work on censorship was a school assignment, I 
developed it with day and night work and got an award. 
I wrote the stories in “Dostun Ölümü” claiming that I can 
do it too. My first articles were published in Cumhuriyet 
newspaper’s humor page called “Seriousness” in 1978 
and 1979. My stories and articles were also published in 
magazines. İstanbul Radio library also had an important 
influence on my writing. The accumulation of day and 
night reading directs you to writing after a while.

“I HAVE SEVEN BOOKS WAITING TO BE 
PUBLISHED.”
Eren Yasar: You, worked as president and general 
secretary of “Turkey Sports Writers Association” for 
a while. You have written many books contributing 
to the history of Turkish sports such as “O Bir 
İmparator”, “Milli Takım ve Dünya Kupası”, “Taçlı 
Kral Metin Oktay”, “Türk Futbolu Avrupa Sınavında”. 
Are you currently working on a new book?
Ahmet Çakır: “Turkey Sports Writers Association”s 
Levent facility was opened in 1988 and I’m here almost 
every day since then. For this reason, he had to work 
here for two terms. Between 2000-2002, I worked as vice 
president under the administration of Attila Gökçe and as 
the general secretary during the period of Esat Yılmaer 
between 2009-2012. It’s an honour to me. Apart from 
what you count, my works named “Bana Derler Balatlı” 
and “Olimpiyat Kitabı” were published. I currently have 
seven books ready, but I have to say that I had some 
trouble getting it published. We stopped printing my 
book about the 2020 European Championship when the 
championship could not be held, it will be released next 

Ahmet Çakır, Sportstv’de hazırlayıp sunduğu 
“Sporsever” adlı programında Galatasaray’ın 37. 
Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte.

Ahmet Çakır at Sportstv, prepared and presented 
“Sportsever” program with Galatasaray’s 37th 
Chairman Mustafa Cengiz.

Interview: Eren Yaşar
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2020 Avrupa Şampiyonası ile ilgili kitabımın baskısını, 
şampiyona yapılamayınca durdurduk, gelecek yıl çıka-
cak. 2023’te “Cumhuriyetin 100. Yılı” nedeniyle bazı ha-
zırlıklarım var. Spor dışında Çetin Altan’la ilgili bir incele-
me çalışmam bulunuyor. ‘Bana Derler Balatlı’nın devamı 
niteliğinde ‘Fırtınalı Yıllar ve …..’ adını vermeyi düşündü-
ğüm bir kitabım daha var. Hepsi yayıncısını bekliyor. ‘Oğ-
lum Futbolcu Olacak’ adlı bir de 13 bölümlük radyo oyu-
nu yazdım ama yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda 
henüz bir geri bildirim almadım. Geçmişte yazdığım ve 
uyguladığım, aralarında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü” adlı eserinin de bulunduğu pek 
çok radyo oyunum bulunuyor.

“SPOR YAZARI OLAN KİŞİ DESTEKLEDİĞİ 
KULÜP VEYA TAKIMI GÖNLÜNDE 
TUTMASINI BİLMELİ, DUYGULARINI İŞİNE 
KARIŞTIRMAMALI.”
Eren Yaşar: Sizin Galatasaraylı olduğunuzu biliyoruz 
ama yaptığınız yorumları okuduğumuzda ya da dinle-
diğimizde son derece nesnel olduğunuz göze çarpı-
yor. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Ahmet Çakır: Doğrusunu isterseniz, bunu yapamayan 
bu işi bırakmalı! Ne yazık ki özellikle genç arkadaşlar ken-
dilerini tuttukları kulübün ya da takımın bir parçası olarak 
görüyorlar. Bu pek çok bakımdan utandırıcı bir durum. 
Çünkü sizin önce para aldığınız işyerine ve mesleğinize 
karşı bir sorumluluğunuz var. Böyle davranarak bunlara 
ihanet ettiğinizin farkında bile değilsiniz. Düpedüz suç 
işlediğiniz bile söylenebilir. En azından ahlaken sorunlu 
bir durum… Sonra savunduğunuz kulübün yetkililerine 
hakaret etmiş oluyorsunuz; ‘Bakın, bu sizin göreviniz 
ama yapamıyorsunuz, ben yapıyorum’ gibi bir çarpıklık 
bu. Zaman zaman bazı kulüp yöneticilerinin medyadan 
bu doğrultuda destek istediklerini görüp onlar adına uta-
nıyorum. Bitmedi, isim vererek daha kolay anlatabiliriz, 
diyelim ki sen Galatasaray’ı savunuyorsun. Peki, sana bir 
şey olduğunda, örneğin işini kaybettiğinde Galatasaray 
seni savunacak mı? Sana iş verecek mi? Evine ekmek 
götürmene yardımcı olacak mı? Daha bunun gibi pek çok 
soru sorulabilir. Spor gazetecisinin kulüp veya takım tut-
masının hiçbir sakıncası yok ama onu gönlünde tutması-
nı bilecek, işine karıştırmayacak. Çünkü sizin gazeteni-
zi sadece tuttuğunuz takımın ya da kulübün taraftarları 
okumuyor, herkes okuyor. Onlara karşı ahlaklı davranmış 

olmuyorsunuz. Pek çok ar-
kadaşımızın bu kadar açık 
ve basit birtakım durumları 
kavramaktan uzak oldukla-
rını görüp üzülüyorum.

Eren Yaşar: Bana zaman 
ayırarak bu güzel söyleşi-
yi gerçekleştirdiğiniz için 
size çok teşekkür ediyo-
rum. 

Ahmet Çakır: Ben de sana 
hem eğitim hem de iş ha-
yatında başarılar diliyorum 
sevgili Eren.

year. I have some preparations in 2023 due to the “100th 
anniversary of the Republic”. Apart from sports, I have a 
study on Çetin Altan. I have another book that I intend 
to call “Fırtınalı Yıllar ve …...” as a continuation of “Bana 
Derler Balatlı”. All of them are waiting for their publisher. 
I also wrote a 13-episode radio play “Oğlum Futbolcu 
Olacak”, but I haven’t received any feedback on whether 
it will be broadcast or not. I have many radio plays that 
I have written and performed in the past, including 
Ahmet Hamdi Tanpınar’s work titled “Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü”.

“A PERSON WHO IS A SPORTS WRITER 
SHOULD KNOW HOW TO KEEP THE CLUB 
OR TEAM HE SUPPORTS IN HIS HEART, 
AND NOT GET HIS FEELINGS MIXED WITH 
HIS JOB.”
Eren Yaşar: We know that you are from Galatasaray, 
but when we read or listen to your comments, it 
stands out that you are extremely objective. How do 
you achieve this?
Ahmet Çakır: Honestly, those who cannot do this should 
quit this job! Unfortunately, young friends in particular 
see themselves as part of their favorite club or team. 
This is embarrassing in many ways. Because you have a 
responsibility to the workplace and your profession from 
which you get paid first. You don’t even realize that you 
betrayed them by acting like that. It can even be said that 
you committed a crime outright. At least it is a morally 
problematic situation… Then you insult the officials of 
the club you defend; This is a distortion like “Look, this 
is your duty, but you cannot do it, I do it”. From time to 
time, I see some club managers asking for support from 
the media in this direction, and I am ashamed for them. 
It’s not over, we can explain it more easily by naming it, 
let’s say you defend Galatasaray. Well, will Galatasaray 
defend you when something happens to you, for example 
you lose your job? Will he give you a job? Will it help 
you bring bread to your home? Many more questions 
like this can be asked. It is okay for a sports journalist 
to support a club or team, but he will know to keep him 
in his heart and not interfere with his work. Because not 
only the supporters of your favorite team or club read 
your newspaper, everyone reads it. You are not being 
moral towards them. I am sorry to see that many of our 
friends are so clear and far from grasping some simple 
situations.
Eren Yaşar: Thank you very much for taking the time 
to give me this nice conversation.
Ahmet Çakır: I wish you success in both education and 
business life, dear Eren.

Röportaj
“Nikah Masası” başta olmak üzere 
pek çok şarkıya imza atan ünlü 
müzisyen Ümit Besen, Ahmet 
Çakır’ın kaleme aldığı, ağırlıklı 
olarak 1962-1972 yılları arasında 
yaşadığı Balat’ı anlattığı “Bana 
Derler Balatlı” kitabını okurken. 

While famous musician Ümit 
Besen, who signed many songs, 
especially “Nikah Masası”, is 
reading the book “Bana Derler 
Balatlı”, written by Ahmet Çakır, in 
which he mainly described Balat, 
where he lived between 1962.
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