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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 left 
behind 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 this 10th year 
issue that we have been impatiently looking 
forward to. 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.

ELİF ŞİMŞEK

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 onuncu yıl sayısında 
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

ELİF ŞİMŞEK
Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü

Marmara Education Institutions General Manager



Marmaralı öğrenciler World Scholar’s Cup dünya finallerinde
Marmara students are at the world finals of the World Scholar’s Cup

Milano 2019 Avrupa Gençlik Parlamentosu
Milano 2019 European Youth Parliament

Türkiye’deki IB programları etkinliği 
IB programmes in Turkey 

Marmara Koleji Dünya Finallerinde
Marmara College is at World Finals

Micro-Lab Festival / KİMFİBİ Yarışması
Micro-Lab Şenliği / KİMFİBİ Competition

Python programcılığı sertifikası / Tasarım Yarışması
Python Programming Language Certificates / Design Contest

23. Ulusal Avrupa Gençlik Parlamentosu Konferansı
23rd National European Youth Parliament Conference

Yunan dostlarla İstanbul buluşması
Istanbul meeting with Greek friends

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödül Programı
The Duke of Edinburgh International Youth Award Programme

Marmara Koleji öğretmenleri uluslararası konferansta
Marmara College teachers were at the international conference

Çevreye duyarlı öğrenciler fuarda 
Environmentally-conscoius students are at the exposition

Türkiye - Rusya arasındaki dostluğumuz pekişiyor
The Turkish - Russian friendship grows stronger

Almanca okuma yarışması / Fransızca şiir okuma yarışması
German reading contest / French poetry recitation contest

“Eleştirel Edebiyat Sempozyumu”
Critical Literature Symposium” 

Orhan Kemal Müzesi ve Masumiyet Müzesi gezisi
Orhan Kemal Museum and The Museum of Innocence visit

Eğitim Teknolojileri Platformunda Sanal Gerçeklik
Virtual Reality in Education Technologies Platform

15. IB day günü
15th IB day 

“Hayalimi Paylaş Karaoke Yarışması”
“Share My Dream Karaoke Contest”

Best Buddies Turkey Kulübü’nün misafirleri var!
Best Buddies Turkey Club has guests!

Marmara Koleji Ankara Gezisi
Marmara College Ankara Tour

ABD Uzay ve Roket Merkezinde bir Marmaralı
A Marmarian at the USA Space and Rocket Center 

18. Geleneksel Cemal Yirmibeş Voleybol Turnuvası
18th Traditional Cemal Yirmibeş Volleyball Tournament

Beste Yabanoğlu / Jeremy Zalma 
Beste Yabanoğlu / Jeremy Zalma

2. Geleneksel Tenis Şenliği / Uluslararası 1. Edirne Cup 2019
2nd Traditional Tennis Festival / 1st Edirne Cup Championship

9. Geleneksel Lojistik ve Ticaret Buluşması 
The 9th Logistics and Commerce Meeting 

Burada öğrenmenin yaşı yok 
It is never too late to learn here 

İstanbul’un park ve bahçeleri
Gardens and parks of Istanbul

Çocuklarda diş bakımının önemi
The importance of dental care in children

Dijital dönüşümün günlük hayattaki önemi
The importance of digital transformation in daily life

Deniz haberciliğinde tek isim Gökhan Karakaş
The only name of maritime journalism Gökhan Karakaş

Kurgu hayatın kendisidir 
Editing is life 

Gişe rekorları kıran filmlerin senaristi Scott Lobdell
The scriptwriter of blockbusters Scott Lobdell

Genco Erkal’dan “Yaşamaya Dair”
“About Life” from Genco Erkal

Vedat Günyol ödülünün sahibi Hakan Güngör
Vedat Günyol young essay writer award goes to Hakan Güngör

Binbir gece masallarına yolculuk, Fas
Morocco, A journey to the 1001 nights

Hayatını müziğe adayan bir sanatçı Zehra Belevi
An artist who has devoted her life to music: Zehra Belevi

Su perisi Sümeyye Boyacı ile bir gün
A day with Sümeyye Boyacı the nymph

Binali Kartal’ın, Türk futbolu ve hakemliği  
hakkındaki düşünceleri
Binali Kartal’s opinions of the Turkish Football and Turkish refereeing
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Marmara College students returned 
with 9 medals from the Tournament 
of Champions, The World Scholar’s 
Cup, held on November 7-13, 2019, 
at the Yale University campus in 
New Haven.

Marmara College students had 
participated as three teams returned 
from ‘The World Scholar’s Cup', which 
was done in English, with 21 gold 
and 19 silver medals between the 
dates July 20 - 27, 2019, held in The 
Hague, Netherlands. The Marmara 
College team, one of the three teams 
that qualified for the world qualifiers, 
consisting of Azra Deniz Kasırga, 
Yaren Bahar Tozaner, and Neşe Sevgi 
Alkanlı, participated in the Tournament 
of Champions, which is a much more 
challenging stage, and did not without 
awards. Marmara college students 

Marmara Koleji öğrencileri, 7-13 Ka-
sım 2019 tarihinde New Haven’de-
ki Yale Üniversitesi kampüsünde 
yapılan Dünya Bilginleri Yarışması 
(The World Scholar’s Cup) Şampi-
yonlar Turnuvası’ndan (Tournament 
of Champions) 9 madalya ile döndü.

Marmara Koleji öğrencileri, 20-27 
Temmuz 2019 tarihleri arasında 
Hollanda’nın Lahey şehrinde 

İngilizce yapılan ‘Dünya Bilginler Ya-
rışması’na (The World Scholar’s Cup) 
üç takım olarak katılmış ve bu yarış-
madan 21 altın ve 19 gümüş madalya 
alarak dönmüştü. Dünya elemelerine 
katılmaya hak kazanan bu üç takımdan 
biri olan ve Azra Deniz Kasırga, Yaren 
Bahar Tozaner ile Neşe Sevgi Alkan-
lı’dan oluşan Marmara Koleji takımı, 
bu kez çok daha zorlu bir aşama olan 
Şampiyonlar Turnuvası’na katıldı ve 
buradan da eli boş dönmedi. Marma-
ra Koleji öğrencileri takım olarak Bilgi 

Marmaralı Gençler 
Uluslararası Yarışmada 
Türkiye’nin Gururu Oldu
The Students of Marmara Represented 
Turkey in an International Competition

Marmara Koleji 
Yabancı Diller Bölüm 
Başkanı Neşe Sarışın’ın 
danışmanlığında 
Yale Üniversitesi 
kampüsünde yapılan 
Dünya Bilginleri 
Yarışması’na katılan 
Marmaralı gençler 
hem okullarını hem de 
Türkiye’yi başarıyla 
temsil ettiler.

The young people 
from Marmara, who 
participated in The 
World Scholar’s Cup 
held at Yale University 
campus, represented 
both their schools and 
Turkey successfully 
under the supervision 
of the Marmara College 
Foreign Languages 
Department Head Neşe 
Sarışın.
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Yarışması’nda (Bowl) gümüş madalya 
alırken, Bireysel Yazma’da (Individual 
Writing)Yaren Bahar Tozaner bir gü-
müş madalya, Bilgi Yarışması’nda da 
(Challenge) Azra Deniz Kasırga 4 gü-
müş madalya ile School Top Scholar 
olarak bir altın madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca Marmara Koleji Yabancı Diller 
Bölüm Başkanı Neşe Sarışın’ın danış-
manlığında yarışmaya katılan Marma-
ralı gençler, ABD’de kaldıkları bir hafta 
süresince yarışmadan arta kalan za-
manlarda da başta Yale Üniversitesi 
olmak üzere Harvard Üniversitesi ve 
MIT Üniversitesini de gezme imkanı 
buldu.

Dünya Bilginleri Yarışması (The World 
Scholar’s Cup);  tüm dünyadan gençle-
rin bilgi yarışması, münazara yarışması, 
yazma yarışması kulvarlarında İngiliz-
ce olarak rekabet ettikleri ve bir sene 
boyunca kendilerine verilen konularda 
sıkı bir şekilde hazırlandıkları bir yarış-
madır. Katılımcılar yarışmanın dışında 
Cultural Fair ve Scholar’s Ball gibi etkin-
liklerle kendi kültürlerini tanıtma ve fark-
lı kültürleri tanıma imkanı ve Scholar’s 
Scavenge etkinliği ile takım çalışması 
becerilerine katkıda bulunurlar.

received a silver medal in the Bowl 
as a team, Yaren Bahar Tozaner won 
a silver medal in Individual Writing, 
and Azra Deniz Kasırga won 4 silver 
medals in the Challenge and a gold 
medal as a School Top Scholar.

Also, the students from Marmara, who 
participated in the competition under 
the guidance of the Marmara College 
Foreign Languages Department Head 
Neşe Sarışın, had the opportunity 
to visit Yale University, Harvard 
University, and MIT University during 
the remaining periods of their stay in 
the United States.

The World Scholar’s Cup is a 
competition in which young people 
from all over the world compete 
in English in the courses of quiz, 
debate contest, writing contest, and 
prepare for a year of hard work on 
the subjects given to them. Outside 
of the competition, the participants 
had the opportunity to introduce their 
own culture and get to know different 
cultures through activities such as 
Cultural Fair and Scholar’s Ball. They 
also develop teamwork skills with 
Scholar’s Scavenge activity.

Marmara Koleji 
öğrencileri, ABD’de 
kaldıkları bir hafta 
süresince yarışmadan 
arta kalan zamanlarda da 
başta Yale Üniversitesi 
olmak üzere Harvard 
Üniversitesi ve MIT 
Üniversitesini de gezme 
imkanı buldular.

Marmara College 
students had the 
opportunity to visit Yale 
University, Harvard 
University, and MIT 
University during their 
one week stay in the 
United States.
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İstanbul Private Marmara College and 
EYP Club student Elif Buse Erdoğan who 
was selected to represent Turkey in the 
23rd European Youth Parliament national 
elections, traveled to Poland between 2-9 
September 2019. Elif Buse Erdogan, who 
was a delegate to the “Trojmiasto 16th  
national selection Conference of EYP”, 
addressed the problems of “modern 
slavery” in the Human Rights Committee 
of which she is a member, sought various 
solutions to prevent human trafficking 
and protect human dignity. The solutions 
found at the conference where the 
political, economic, and social problems 
examined by the European Union were 
evaluated by young people were sent to 
the Eu ropean Union. 

Özel İstanbul Marmara Koleji ve 
EYP Kulübü öğrencisi Elif Buse 
Erdoğan, 23. Avrupa Genç-

lik Parlamentosu ulusal seçimlerinde 
Türkiye’yi temsil etmek üzere seçilerek 
2-9 Eylül 2019 tarihleri arasında Polon-
ya’ya gitti. “Trojmiasto 16 th National Se-
lection Conference of EYP”ye delege 
olarak katılmaya hak kazanan Elif Buse 
Erdoğan, üyesi olduğu İnsan Hakları 
Komitesi’nde “modern kölelik” sorunla-
rını ele aldı, insan kaçakçılığını engel-
lemek ve insanlık onurunun korunma-
sı için çeşitli çözümler aradı. Avrupa 
Birliği’nin incelediği siyasî, ekonomik, 
sosyal sorunların gençler tarafından 
değerlendirildiği konferansta bulunan 
çözümler, Avrupa Birliği’ne gönderildi. 

Elif Buse Erdoğan 
Polonya’da Avrupa  
Gençlik Konferansı’nda
Elif Buse Erdoğan at the European Youth 
Conference in Poland

Elif Buse Erdoğan, 
hem ülkemizi hem 
de okulumuzu 
başarıyla temsil ettiği 
23. Avrupa Gençlik 
Parlamentosu’nda.

Elif Buse Erdoğan has 
successfully represented 
both our country 
and our school at the 
23rd  European Youth 
Parliament.
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Avrupa Gençlik Parlamentosu 
Öğrencileri Üsküdar Amerikan 
Lisesi Ulusal Forumu’nda
European Youth Parliament Students at the 
Üsküdar American High School National Forum

Özel İstanbul Marmara Koleji ve 
Fen Lisesi Avrupa Gençlik Parla-
mentosu öğrencileri, 11-14 Ekim 

tarihleri arasında Üsküdar Amerikan Li-
sesi Ulusal Forumu’nda okullarını başa-
rıyla temsil ederek sertifika almaya hak 
kazandılar. 

Açılış konuşmasını Prof. Dr. Ersan Şen’in 
yaptığı gençlik forumunda öğrenciler, 
Türkiye’nin siyasi, sosyal, ekonomik, 
medya, sanat alanındaki birçok soru-
nunu dört gün boyunca komitelerinde 
tartışarak çözüm ürettiler. Türkiye’de 
sağlık ve beslenme konularını sürekli 
gündemde tutan Prof. Dr. Canan Kara-
tay’ın konferansın kapanış konuşmasını 
yaptığı genel kurulda öğrenciler aktif 
olarak görev aldılar. Marmara Koleji ve 
Marmara Fen Lisesi öğrencileri; Meh-
met Kaan Kaboğlu, Mina Eren, Mehmet 
Kaan Ersan, Elif İpek İlan, Hena Akçivi, 
Alara Saygı, Azra Yeni, Melisa Eren, Alp 
Yurter, Ceren Özselanik ve Ayşegül Han, 
Tarih Öğretmeni Zülal Eroğlu ve İngilizce 
Öğretmeni Sitem Sipahi’nin danışmanlı-
ğında dört gün süren etkinlikte okullarını 
başarıyla temsil ettiler.

Private İstanbul Marmara College and 
Science High School European Youth 
Parliament students were granted to win 
a certificate by representing their school 
with success at the Üsküdar American 
High School National Forum between the 
dates October 11-14.

Youth Forum, in which Prof. Dr. Ersan 
Şen made the opening speech, 
students had produced solutions in 
their committee by discussing for four 
days, many of Turkey’s problems in the 
fields of politics, social, economic, media, 
art. Students took an active part in the 
plenary session, where Prof. Dr. Canan 
Karatay, who keeps health and nutrition 
issues on the agenda in Turkey, gave 
the closing speech of the conference. 
Under the guidance of History Teacher 
Zülal Eroğlu and English Teacher Sitem 
Sipahi, Marmara College and Marmara 
Science High School students; Mehmet 
Kaan Kaboğlu, Mina Eren, Mehmet 
Kaan Ersan, Elif İpek İlan, Hena Akçivi, 
Alara Saygı, Azra Yeni, Melisa Eren, Alp 
Yurter, Ceren Özselanik and Ayşegül Han 
successfully represented their school at 
the event which lasted four days.

Prof. Dr. Canan Karatay, 
11-14 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleşen 
Üsküdar Amerikan Lisesi 
Ulusal Forumu’nda 
“Karatay Mutfağı Şifa/ 
Sağlık Kaynağıdır” konulu 
bir konferans verdi.

Prof. Dr. Canan Karatay 
gave a lecture on “Karatay 
Cuisine Is A Source of 
Healing/ Health” at the 
Üsküdar American High 
School National Forum, 
which took place between 
October 11-14.

Marmara EYP Kulübü 
öğrencileri, rehber 
öğretmenleriyle birlikte 
Üsküdar Amerikan 
Lisesinde.

 Marmara EYP Club 
students, at Üsküdar 
American High School with 
their advisory teachers. 
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This year, the 3rd National Forum of 
EYP Turkey, which took place between 
26 - 29 October 2019, in cooperation 
with the European Youth Parliament 
Association, was hosted by Robert 
College. Zeynep Erzincan, Azra Deniz 
Kasırga, Zelal İlbak, Ceylin Erdal and 
Emre Dinçer represented their schools 
successfully as delegates, under the 
guidance of İstanbul Private Marmara 
College History Teacher Zülal Eroğlu, 
and English Teacher Sitem Sipahi.

The main theme of the conference 
is  “Transforming Wounds Into 
Wisdom”

A total of 200 participants, ranging in 
age from 16 to 22, including committee 
leaders and delegates from different 
countries of Europe, discussed the 
issues on Europe’s agenda. This 
year’s theme of the conference was 
“Transforming Wounds Into Wisdom”, 
which was given by Dr. Meltem Müftüler 
Baç, a professor at Sabancı University. 
On the first day, the students engaged 
in team-building activities, for four 
days, discussed the issues on the 
agenda of the European Union in the 
fields of political, social economy, 
Law, Human Rights, and produced 
solutions and submitted their solution 
proposals to the general assembly for 
a vote.

Avrupa Gençlik Parlamento-
su Derneği işbirliği ile 26-29 
Ekim 2019 tarihleri arasında 

gerçekleşen 3. Ulusal Avrupa Gençlik 
Konferansı, bu yıl Robert Kolejinin ev 
sahipliğinde gerçekleşti. Özel İstanbul 
Marmara Koleji Tarih Öğretmeni Zülal 
Eroğlu ve İngilizce Öğretmeni Sitem 
Sipahi’nin danışmanlığında konferansa 
katılmaya hak kazanan Zeynep Erzin-
can, Azra Deniz Kasırga, Zelal İlbak, 
Ceylin Erdal ve Emre Dinçer isimli öğ-
renciler delege olarak okullarını başa-
rıyla temsil ettiler. 

Konferansın ana teması “Yaraları 
Bilgeliğe Dönüştürme” 

Avrupa’nın farklı ülkelerinden komite li-
derleri ve delegelerin de olduğu yaşla-
rı 16-22 arasında değişen toplam 200 
katılımcı, Avrupa’nın gündeminde olan 
sorunları çözmek için masaya yatırdı. 
Açılış konuşmasını Sabancı Üniver-
sitesinden Prof. Dr. Meltem Müftüler 
Baç’ın yaptığı konferansın bu yılki te-
ması “Yaraları Bilgeliğe Dönüştürme” 
olarak belirlendi. İlk gün takım oluştur-
ma çalışmaları yapan öğrenciler, dört 
gün boyunca siyasi, sosyal, ekonomi, 
hukuk, insan hakları alanlarında Avru-
pa Birliği’nin gündeminde olan konuları 
tartışarak çözümler ürettiler ve çözüm 
önerilerini genel kurulda oylamaya 
sundular.

Özel İstanbul Marmara Koleji Öğrencileri 

3. Ulusal Avrupa Gençlik 
Konferansı’nda
İstanbul Marmara Private College
at the 3rdNational Forum of Eyp Turkey

Marmara EYP Kulübü 
öğrencileri, rehber 
öğretmenleriyle birlikte 
Üsküdar Amerikan 
Lisesinde.

Marmara EYP Club 
students, at Üsküdar 
American High School 
with their advisory 
teachers. 

Marmara Koleji 
öğrencileri, katıldıkları 
Avrupa Gençlik 
Parlamentosu Ulusal 
Konferansı’nda, EYP 
Türkiye yetkilileri 
tarafından yapılan ön 
elemeyi geçerek sertifika 
almaya hak kazandılar.

Marmara college students 
were eligible to receive a 
certificate at the National 
Forum of the European 
Youth Parliament, 
which they participated 
in, by passing the pre-
qualification made by 
EYP Turkey officials.



News

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 22 / JANUARY 2020 / 11

Edinburgh Dükü 
Uluslararası Gençlik 
Ödülü Programı Bronz 
Kampı’na katılan 
öğrenciler, Yenisofça 
mevkiinde projeden 
sorumlu Coğrafya 
Öğretmeni Ahmet 
Yüksel’le birlikte. 

Students, attending the 
Bronze Camp of the 
International Youth 
Award Program, Duke of 
Edinburgh, with Ahmet 
Yüksel, geography teacher 
in charge of the project at 
Yenisofça.

Edinburg Dükü Uluslararası 
Gençlik Ödül Programı
The Duke of Edinburgh International 
Youth Award Program

In the “Duke of Edinburgh International 
Youth Award Program” which aims to 
support the personal development 
of young people by developing an 
awareness of volunteerism without 
relying on a competition, young people 
from Marmara successfully completed 
the Bronze Camp.

The team consisting of İdil Akan 
Marmara Vocational and Technical 
Anatolian High School and Tuğçe 
Özbakır and Ece Bakbaşa from 
Marmara College carried out the 
Bronze camp in Yenisofça, Eskişehir 
province, Odunpazarı district, under 
the guidance of Geography Teacher 
Ahmet Yüksel, who is responsible for 
the project, on October 11-12, 2019. The 
team carried tents, sleeping bags, food, 
and beverages in backpacks along the 
designated 28km route, and found their 
destination using maps and compasses. 
Students following the blue route from 
the yellow, blue, orange, and purple 
routes at the Bronze Camp of the Duke 
of Edinburgh International Youth Award 
Program were awarded their certificates 
by successfully completing a two-day 
one night Bronze camp.

The expected achievements of students 
attending the “Bronze Camp of the 
International Youth Award Program of 
the Duke of Edinburgh” are; young 
people’s self-confidence by increasing 
their sense of self-confidence, teamwork 
and cooperation skills, developing 
the spirit of adventure and discovery, 
respecting the environment and nature, 
training these subjects and participating 
in the camp, showing their personal 
performance.

Rekabete dayanmadan, gönüllülük 
bilincinin geliştirilerek, gençlerin 
kişisel gelişimine destek olmayı 

hedefleyen “Edinburgh Dükü Uluslara-
rası Gençlik Ödülü Programı”nda Mar-
maralı gençler Bronz Kampı’nı başarıyla 
tamamladılar.

Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesinden İdil Akan ile Marmara Kolejin-
den Tuğçe Özbakır ve Ece Bakbaşa’dan 
oluşan ekip, proje sorumlusu Coğrafya 
Öğretmeni Ahmet Yüksel’in rehberliğin-
de 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Eski-
şehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenisofça 
mevkiinde Bronz Kampı’nı gerçekleş-
tirdi. Sırt çantalarındaki çadır, uyku tulu-
mu, yiyecek ve içeceklerini, belirlenmiş 
olan 28 kilometrelik rota boyunca taşıyan 
ekip, gidecekleri yeri de harita ve pusu-
la kullanarak buldu. “Edinburgh Dükü 
Uluslararası Gençlik Ödülü Programı 
Bronz Kampı”nda bulunan sarı, mavi, 
turuncu ve mor renkli rotalardan mavi 
rotayı takip eden öğrenciler, bir gece iki 
günden oluşan Bronz Kampı’nı başarıyla 
tamamlayarak sertifikalarını almaya hak 
kazandılar. 

“Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik 
Ödülü Programı Bronz Kampı”na katı-
lan öğrencilerden beklenen kazanımlar; 
gençlerin özgüven duygularını arttırarak, 
takım çalışması ve işbirliği becerisi ka-
zandırma, macera ve keşif ruhunu geliş-
tirerek çevreye ve doğaya saygı duyma 
ile bu konuların eğitimi ve kampa katıl-
maları, kişisel performanslarını göster-
meleridir. 

Marmaralı öğrenciler 
sırtlarındaki 
malzemeleriyle, 28 
kilometrelik rotayı 
yürüdüler.

Marmara students walked 
the 28-kilometer route with 
their materials on their 
backs.
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After World War II, the “United Nations 
Organization” was established on the 
24th of October 1945 to ensure that no 
such war would ever happen again, 
those nations would live peacefully 
in the fraternity, and that global prob-
lems would be resolved peacefully by 
an organization. Since then, the 24th 
of October is celebrated all over the 
world as “United Nations Day”.

Also students who study in Marmara 
Educational Institutions High Schools 
on Thursday, October 24th, bringing 
together the flags, language elements, 
historical-tourist places, important 
persons, traditional dress and culi-
nary cultures of the member states of 
the United Nations Organization, they 
prepared their own class boards in 
a colorful way, offered various treats 
and had fun and learned about coun-
tries. The event ended with messages 
of peace.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir 
daha böyle bir savaş olmaması, 
ulusların barış içinde kardeş gibi 

yaşaması ve uluslararası sorunların bir 
örgüt tarafından barışçıl yollarla çözül-
mesi için 24 Ekim 1945’te “Birleşmiş 
Milletler Örgütü” kuruldu. O tarihten iti-
baren 24 Ekim tüm dünyada “Birleşmiş 
Milletler Günü” olarak kutlanmaktadır.

Marmara Eğitim Kurumları Liselerin-
de eğitim gören öğrenciler, 24 Ekim 
Perşembe günü Birleşmiş Milletler Ör-
gütü’ne üye ülkelerin bayraklarını, dil 
unsurlarını, tarihi ve turistik yerlerini, 
önemli kişilerini, geleneksel kıyafet ve 
mutfak kültürlerini bir araya getirerek 
kendi sınıf panolarını renkli bir şekilde 
hazırlayıp, çeşitli ikramlarda bulunup 
hem eğlenmişler hem de ülkeler hak-
kında bilgi sahibi olmuşlardır. Etkinlik 
barış mesajları ile sona ermiştir.

Marmara Kolejinde Birleşmiş 
Milletler Günü Etkinliği
United Nations Day Event Marmara College

Marmara Eğitim 
Kurumları Liselerinde 
eğitim gören gençler, 
Birleşmiş Milletler Günü 
nedeniyle sınıflarında 
birer ülke tanıttılar.

Young people studying at 
Marmara Educational 
Institutions High Schools 
introduced a country in 
their classes due to the 
United Nations Day.

Öğrenciler, ülke tanıtımı 
çalışmalarında coğrafi 
ve tarihsel bilgilerin yanı 
sıra günlük yaşamdan da 
örneklere yer verdiler.

Besides geographical and 
historical information, 
the students also included 
examples from everyday 
life in their country 
introducing studies.
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The social responsibility project, 
launched in 2013-2014 academic year 
on the basis of volunteering within 
Marmara Educational Institutions, 
continues its work with volunteer 
students under the guidance of Best 
Buddies Turkey Club, consultant 
teachers Damla Uluöz Memiş and Selin 
Alkan Güven.

Following the introductory seminar held 
in Marmara educational institutions, 
a workshop was organized under the 
chairmanship of Fidan Karaahmetoğlu, 
the Official Program Coordinator of 
Best Buddies Turkey, and then the 
volunteer students participated in the 
“leadership” seminar held in İstek Town 
Schools. Best Buddies Turkey Trakya 
Program Coordinator Recep Altınordu 
addressed the concepts such as 
mental endurance, time engineering, 
volunteerism, leadership, and also 
introduced AYDER (Alternative Life 
Association). Another seminar on” the 
right approach to the disabled“ took 
place at Eyüboğlu College, where the 
head of the Department of teaching 
mentally handicapped students at 
Istanbul Aydin University Assoc. Dr. 
Mine Akkaynak gave information about 
individuals with mental disabilities, 
autism and social disadvantage, and 
made important assessments about 
how the right approach should be made 
to these individuals in society.

Students of Marmara educational 
institutions who have completed their 
education on the approach to disabled 
individuals have started their studies to 
continue for one year by matching with 
their sister school, Ünret Kurşunoğlu 
Special Education Center students in 
November 2019. 

Marmara Eğitim Kurumları bün-
yesinde gönüllülük esasıyla 
2013-2014 eğitim-öğretim yılın-

da başlatılan sosyal sorumluluk projesi 
Best Buddies Turkey Kulübü, danışman 
öğretmenleri Damla Uluöz Memiş ve Se-
lin Alkan Güven rehberliğindeki gönüllü 
öğrencileriyle çalışmalarına bu eğitim 
yılında da devam ediyor.

Proje kapsamında Marmara Eğitim Ku-
rumlarında gerçekleştirilen tanıtım se-
minerinin ardından Best Buddies Tur-
key Resmi Program Koordinatörü Fidan 
Karaahmetoğlu’nun başkanlığında bir 
çalıştay düzenlenmiş, ardından da gö-
nüllü öğrenciler İstek Belde Okullarında 
gerçekleştirilen “Liderlik” seminerine ka-
tılmışlardır. Best Buddies Turkey Trakya 
Program Koordinatörü Recep Altınordu 
seminerde; zihinsel dayanıklılık, zaman 
mühendisliği, gönüllülük, liderlik gibi 
kavramlara değinmiş, ayrıca AYDER 
(Alternatif Yaşam Derneği) tanıtılmıştır. 
“Engelliye Doğru Yaklaşım” konulu diğer 
seminer ise Eyüboğlu Kolejinde gerçek-
leşmiş, burada da gönüllü öğrencilere 
İstanbul Aydın Üniversitesi Zihin Engel-
liler Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Mine Akkaynak; zihin engelli, otizmli 
ve sosyal dezavantajlı bireyler hakkın-
da bilgi vererek, bu bireylere toplumda 
doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiği 
konusunda önemli değerlendirmelerde 
bulunmuştur.

Engelli bireylere yaklaşım konusunda 
aldıkları eğitimleri tamamlayan Marmara 
Eğitim Kurumları öğrencileri, kardeş okul 
olan Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Mer-
kezi öğrencileriyle 2019 Kasım ayı içe-
risinde eşleşerek bir yıl devam edecek 
çalışmalarına başlamışlardır. 

Best Buddies Turkey Kulübü
Çalışmalarına Devam Ediyor
Best Buddies Turkey Club Continuing Studies

Best Buddies Turkey Resmi 
Program Koordinatörü 
Fidan Karaahmetoğlu, 
Marmara Eğitim 
Kurumları öğrencilerine 
yönelik düzenlenen 
çalıştayda.

Fidan Karaahmetoğlu, 
the Official Program 
Coordinator of Best Buddies 
Turkey, was present at the 
workshop for students of 
Marmara Educational 
Institutions.

Yaklaşık 50 ülkede 
uygulanan “Best 
Buddies” adlı sosyal 
sorumluluk projesi, 
1989 yılında ABD’de 
Anthony Kennedy Shriver 
tarafından başlatıldı.

The Social Responsibility 
Project “Best Buddies”, 
implemented in nearly 50 
countries, was started by 
Anthony Kennedy Shriver 
in the United States in 
1989.
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“Zaman-Mekan-İnsan” Sergisi Açıldı
“Time- Place-Human” Exhibition is Opened
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The exhibition called “Time-
Place-Human” is emphasizing the 
transition of society and human’s 
to see themselves as an individual.

The exhibition that Private Marmara 
College 12 IB class prepared in guidance 
of TITC History Lesson Teacher Damla 
Uluöz Memiş, TITC Sociology Lesson 
Teacher Burcu Oraz, and Computer 
Teacher Zerrin Dinga, has been 
exhibited on Wednesday, October 10th, 
2019 at Marmara Education Institutions 
foyer.

The exhibition called “Time-Place-
Human” was prepared by using worker 
and place photos, worker clothes, 
caricatures, revolutionary inventions from 
the 1800s to today, and Charlie Chaplin’s 
movie “Modern Times”. Students aimed 
to be able to interpret The Industrial 
Revolution, which happened in the past 
and being lived nowadays the fourth 
with this work, using three different 
disciplines.

“Zaman-Mekan-İnsan” adlı sergi, 
Sanayi Devrimi sonrası insanın ken-
dini birey olarak görmesi ve fabrika-
laşma ile birlikte toplumun değişimi-
ni anlatıyor. 

Özel Marmara Koleji 12 IB sınıfı 
öğrencilerinin, TITC Tarih Dersi 

Öğretmeni Damla Uluöz Memiş, TITC 
Sosyoloji Dersi Öğretmeni Burcu Oraz 
ve Bilgisayar Öğretmeni Zerrin Dinga 
rehberliğinde hazırladığı sergi, 10 Ekim 
2019 Perşembe gününden itibaren 
Marmara Eğitim Kurumları fuayesinde 
sergilenmeye başladı.

“Zaman - Mekan - İnsan” adlı sergi, 
1800’lü yıllardan bugüne işçi ve me-
kan fotoğrafları, işçi kıyafetleri, kari-
katürler, devrimsel buluşlar ve Charlie 
Chaplin’in “Modern Zamanlar” filmi 
kullanılarak hazırlandı. Bu çalışma ile 
öğrenciler, geçmişte yaşanmış ve gü-
nümüzde dördüncüsü yaşanmakta 
olan Sanayi Devrimi sürecini, üç farklı 
disiplini kullanarak yorumlayabilmeyi 
amaçlamışlardır. 

Sanayi Devrimi, dünyadaki 
sadece ticari ve ekonomik 
yapıyı değil, insan 
hayatının her alanını 
derinden etkileyen ve 
tamamen değişim yaratan 
sonuçlar doğurdu.

Industrial Revolution 
yielded not only the 
commercial and economic 
structure in the world but 
also consequences that 
deeply affected every aspect 
of human life.
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Marmaralılar Cumhuriyetin İzinde!
Marmara College is Following the Footsteps of the Republic!
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29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı ile ilgili konuşmayı, 
Marmara Koleji 1999 
mezunu Ali Ata Kavame 
yaptı.

The speech on 29 October 
Republic Day was made 
by Ali Ata Kavame, a 1999 
graduate of Marmara 
College.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulu-
şunun 96. Yılı Kutlama Programı, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu 

Önder Mustafa Kemal Atatürk ve emeği 
geçen tüm şehitlerimizin anısına bir da-
kikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal 
Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Günün 
anlam ve önemini anlatan konuşmayı 
1999 mezunlarımızdan Ali Ata Kavame 
yaptı. 

Marmara İlköğretim Okulu ve Marmara 
Kolejinin ortak çalışmaları ile gerçekleş-
tirilen tören, okul korosunun söylediği 
Cumhuriyet Marşları ile başladı. Daha 
sonra öğrencilerin okumuş olduğu şiirler, 
tiyatro oyunları ve Lise Hazırlık öğrenci-
lerinin oratoryo sunumu ile Cumhuriyetin 
önemi vurgulandı. Tören, Marmara Koleji 
orkestrasının muhteşem şarkıları ile son 
buldu.  

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Ol-
sun!

The  96th Anniversary of the Foundation 
of The Republic of Turkey, the celebration 
program started with a one-minute 
homage to the memory of the founder of 
our Republic, the great leader Mustafa 
Kemal Atatürk, and all the martyrs who 
contributed, and then the recitation of 
our national anthem followed. Ali Ata 
Kavame, one of our 1999 graduates, 
gave the speech describing the 
meaning and importance of the day. 

The ceremony, which was performed 
with the joint works of Marmara Primary 
School and Marmara College, started 
with the beautiful Republic anthems 
sung by the school choir. Later, the 
importance of the Republic was 
emphasized with poems read by the 
students, theatre plays, and oratorio 
presentation by the High School 
preparatory students. The ceremony 
ended with the magnificent songs of 
the orchestra of Marmara College.

Happy Republic Day!

Marmara Koleji Lise 
Hazırlık öğrencilerinin 
oratoryo sunumu ile 
Cumhuriyetin önemi 
vurgulandı.

The importance of the 
Republic was emphasized 
with the presentation of 
the oratorio of Marmara 
College High School 
preparatory students.
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Atatürk love grows more and more  each passing day
Atatürk sevgisi her geçen gün daha da büyüyor
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The founder of our Republic, the great 
leader Mustafa Kemal Atatürk at the 
81st  anniversary of his death was 
commemorated by students, teachers, 
and parents of Marmara Educational 
Institutions, with respect, gratitude, and 
longing.
The commemoration ceremony started 
with the national anthem after the 
homage, Marmara Science High School 
Mathematics teacher Ömer Dinç’s 
speech describing the meaning and 
importance of the day, followed by the 
magnificent performance of the choir 
composed of Marmara Elementary 
School students. After the beautiful 
presentations, prepared by High School 
and Elementary School 4th  grade 
students, and videos prepared by of the 
Marmara Secondary School 7th grade 
students, the ceremony ended with a 
waltz show performed by accompanied 
by the song “Fikrimin İnce Gülü”, which 
Atatürk loved very much.

Marmara Eğitim Kurumlarının öğ-
renci, öğretmen ve velileri Cum-
huriyetimizin kurucusu Ulu Ön-

der Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete 
uğurlanışının 81. yıl dönümünde saygı, 
minnet ve özlemle andı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı 
ile başlayan anma töreni, Marmara Fen 
Lisesi Matematik Öğretmeni Ömer Dinç’in 
günün anlam ve önemini anlatan konuş-
masının ardından Marmara İlkokulu öğ-
rencilerinden oluşan koronun muhteşem 
performansı ile devam etti. Lise ve İlkokul 
4.sınıf öğrencilerinin hazırlamış oldukları 
birbirinden güzel sunumlar ve videoların 
ardından Marmara Ortaokulu 7. sınıf öğ-
rencilerinin, Atatürk’ün çok sevdiği “Fikri-
min ince gülü” şarkısı eşliğinde yaptıkları 
vals gösterisi ile tören sona erdi.

Atatürk’ü Anma 
Töreni'nde Matematik 
Öğretmeni Ömer Dinç 
yaptığı konuşmasında 
“Bugün Ata’mızı neden 
daha iyi anladığımızı 
ve neden daha çok 
özlediğimizi” anlattı.

In his speech at Atatürk’s 
memorial ceremony, 
Mathematics Teacher 
Ömer Dinç explained: 
“Why we understand our 
Atatürk better today and 
why we miss him more.”

Sanata ve sanatçıya 
verdiği değeri her fırsatta 
dile getiren Atatürk, 
İsmail Hakkı Bey’e ait 
“Fikrimin İnce Gülü” 
şarkısını çok severdi. 
Marmara Ortaokulu 7. sınıf 
öğrencileri de 10 Kasım 
sabahı bu şarkı eşliğinde 
yaptıkları dansla Atatürk’ü 
andı.

Atatürk, who expressed the 
value he gave to art and 
artists at every opportunity, 
loved the song “Fikrimin 
İnce Gülü” by İsmail Hakkı 
Bey. The 7th grade students 
of Marmara Secondary 
School also commemorated 
Atatürk with their dance 
accompanied by this 
song on the morning of 
November 10.



Marmara Eğitim Kurumlarında
Öğretmenler Günü Kutlaması

Teachers Day Celebration at Marmara 
Education Institutions

Tuesday, November 26, 2019, the 
Teachers’ Day hosted by the Private 
Marmara College was celebrated with 
the participation of Maltepe District 
Governor Meftun Dallı, Maltepe District 
Director of National Education Hüseyin 
Aydoğdu, Department Managers and 
Distinguished Faculty Members of 
Maltepe University.

During the Teachers’ Day ceremony, 
held in Hasan Ali Yücel hall, speeches 
were made by Mehmet Alkan, the 
Director of High Schools of Marmara 
Educat ion Inst i tu t ions,  Hüseyin 
Aydoğdu, the Director of National 
Education of Maltepe District, Meftun 
Dallı, the Governor of Maltepe, stating 
the meaning and importance of the 
day. Miray Aladağ, a graduate and New 
Teacher of Marmara College, gave a 
speech on behalf of the young teachers. 
After the video, poetry and music show 
on Atatürk’s importance to education 
and training, the program ended with a 
folk dance show.
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Özel Marmara Kolejinin ev sahip-
liğini yaptığı Öğretmenler Günü, 
26 Kasım 2019 Salı günü, Mal-

tepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğ-
du, Daire Müdürleri ve Maltepe Üniver-
sitesinin değerli öğretim üyelerinin katı-
lımıyla kutlandı.

Hasan Ali Yücel Salonunda yapılan 
Öğretmenler Günü töreninde, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
Marmara Eğitim Kurumları Liseler Mü-
dürü Mehmet Alkan, Maltepe İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu, Mal-
tepe Kaymakamı Meftun Dallı tarafın-
dan günün anlam ve önemini belirten 
konuşmalar yapıldı. Marmara İlkokulu 
öğrencilerinden oluşan müzik korosu ve 
müzik öğretmenlerinin dinletisinden son-
ra Marmara Kolejinin mezunu ve yeni öğ-
retmeni Miray Aladağ, genç öğretmenler 
adına bir konuşma yaptı. Atatürk’ün eği-
tim ve öğretime verdiği önemi konu alan 
video, şiir ve müzik dinletisinin ardından 
halk oyunları gösterisi ile program sona 
erdi.

Marmara Kolejinin 
mezunlarından olan ve 
mesleğe bu yıl mezun olduğu 
kurumda başlayan Miray 
Aladağ, genç öğretmenler 
adına bir konuşma yaptı.

Miray Aladağ, who is an 
alumnus of Marmara 
College and started her 
career this year at the 
institution where she 
graduated, gave a speech on 
behalf of young teachers.

Öğretmenler Günü 
töreninde Maltepe İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Hüseyin 
Aydoğdu günün anlam 
ve önemini anlatan bir 
konuşma yaptı.

At the Teachers' Day 
ceremony, Maltepe District 
Director of National 
Education Hüseyin Aydoğdu 
gave a speech explaining the 
meaning and importance of 
the day.
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Özel Marmara Ortaokulu Basın 
Yayın Kulübü öğrencileri; bu yıl 
16’ncısı düzenlenen İstanbul 

Bienali kapsamında Büyükada’daki 
sergi mekanlarını ziyaret etti. 

Bu yıl Koç Holding sponsorluğunda, 
14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasın-
da düzenlenen “16. İstanbul Bienali”-
nin başlığı “Yedinci Kıta” oldu. Günü-
müzün en dikkat çeken konularından 
insanlığın sebep olduğu doğal ve kül-
türel atıklara, antropoloji ve arkeolojinin 
araçlarıyla bakan sanatsal çalışmalar-
dan oluşan bienale katılan öğrenciler, 
5 Kasım günü Büyükada’daki üç farklı 
mekanda sergilenen çalışmaları yakın-
dan inceleme fırsatı buldu. 

The students of the Private Marmara 
Secondary School Press Publishing 
Club visited the exhibition venues in 
Büyükada as part of the 16th Istanbul 
Biennial this year. 
The title of the “16th İstanbul Biennial” 
which held between 14 September-10 
November was “Seventh Continent” 
this year, sponsored by Koç Holding. 
The students who participated to the 
biennial, which consisted of artistic 
works that looked at the natural and 
cultural wastes caused by humanity, 
the tools of anthropology and 
archaeology, had the opportunity to 
closely examine the works exhibited 
in three different venues in Büyükada 
on November, 5.   

Marmara Ortaokulu Basın Yayın 
Kulübü Öğrencileri “16. İstanbul 
Bienali”ne Katıldı
Marmara Secondary School Press Publication Club 
Students Participated to “16th İstanbul Biennial”

Marmara Ortaokulu Basın 
Yayın Kulübü öğrencileri, 
bu yıl 16’ncısı düzenlenen 
İstanbul Bienali 
kapsamında Büyükada’daki 
sergi mekanlarını ziyaret 
etti. 

Marmara Secondary 
School Press Publication 
Club students visited 
the exhibition venues in 
Büyükada as part of the 16th 
İstanbul Biennial this year. 

Marmaralı öğrenciler, 
bienal kapsamında 
sergilenen çalışmaları 
yakından görmek 
amacıyla düzenlenen 
geziye Büyükada İskele 
Meydanı’ndan başladı.

Students from Marmara 
started their trip from 
Büyükada İskele Square 
in order to see the works 
exhibited in the scope of the 
biennial.
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Gazetecilerin Bile 
Girmekte Zorlandığı 
Roketsan’da Bir Marmaralı

Beste Yabanoğlu 
Yelkende 2’nci

A Marmara Student in Roketsan 
Which Even Journalists Find it Difficult to See

Beste Yabanoğlu 2nd in Sailing

Marmara Vocational and Technical Anatolian 
High School, 11th grade student İ. Gün Şeftalioğlu, 
who is educated in the field of Radio-Television, 
conducted an interview with Roketsan General 
Manager Selçuk Yaşar on Tuesday, September 24 
for publication in Avaz magazine. 

Roketsan which is one of the world’s top 100 
defense industry companies, has realized the 
needs of the Turkish Armed Forces in the field of 
rocket and missile with its own unique designs 
and later sponsored Teknofest which was held at 
Atatürk Airport between 17-22 September.

Radyo Televizyon Yayıncılığı alanında eğitim 
gören Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 11. sınıf öğrencisi İ. Gün Şeftalioğlu, 

24 Eylül Salı günü Ankara’da Roketsan Genel Mü-
dürü Selçuk Yaşar ile Avaz dergisinde yayımlan-
mak üzere bir röportaj gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin roket ve füze alanındaki 
her türlü ihtiyacını kendi özgün tasarımlarıyla ger-
çekleştirip daha sonra üreten ve bu yıl dünyanın 
ilk 100 savunma sanayi firması arasında yer alan 
Roketsan, 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleştirilen Teknofest’e de 
sponsor olmuştu. 

Marmara College.11th grade student  Beste Yabanoğlu, 
added another one to her achievements in sailing sport. 
Yabanoğlu was 2nd  in the “Radikan Girls” category 
in the “Republic Day Provincial Championship” race 
organized by Marmara Sailing Club on 26-29 October 
2019.

Marmara Koleji 11. sınıf öğrencisi Beste Yaba-
noğlu, yelken sporundaki başarılarına bir yeni-
sini daha ekledi. Yabanoğlu, 26-29 Ekim 2019 

tarihlerinde Marmara Yelken Kulübünün düzenlediği 
“Cumhuriyet Bayramı İl Şampiyonası” yarışında “Radi-
kan Kızlar” kategorisinde 2. oldu.
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“Sınırsız Dostluk” Projesi Devam Ediyor
“Friendship Without Borders” Project Underway

Romanya’dan gelen öğrenciler, 
Marmara Kolejinde eğitim gören 
arkadaşlarıyla birlikte çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirdi.

Students from Romania, together 
with their friends who studied at 
Marmara College, held various 
activities.

Almanca olarak yürütülen “Sınırsız 
Dostluk” adlı proje kapsamında 
Marmara Kolejinin misafiri 
olan Romen öğrenciler, Tarihi 
Yarımada’yı ve Kapalı Çarşı’yı 
gezdiler.

As part of the German-language 
project “Friendship Without 
Borders”, Romanian students who 
were guests of the Marmara College 
visited the historical peninsula and 
the Grand Bazaar.
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Marmara Eğitim Ku-
rumlarının uluslara-
rası okullarla olan 

işbirliği bu eğitim yılında da 
devam ediyor. 

Almanya’nın Köln şeh-
rinden 30 Ekim-3 Kasım 
tarihleri arasında İstanbul’a 
gelen kardeş okul  
Intergrierte Gesamtschule 
Paffrath öğretmenleri ile 
Marmara Eğitim Kurumları 
öğretmenleri, iki ülke öğ-
rencileri arasında gerçekle-
şecek  “Lale” temalı proje 
çalışmalarına başladılar. 

Marmara Kolejinin Roman-
ya’nın Vatra Dornei şeh-
rindeki 4 Numaralı Bölge 

Okulu ile Almanca olarak yürüttü-

ğü “Sınırsız Dostluk” adlı öğrenci 

değişim projesi, bu eğitim yılında 

da devam ediyor.

Proje kapsamında Kasım ayının 

ilk haftası, 17 Romen öğrenci ve 

6 öğretmen İstanbul’da Marma-

ra Kolejinin misafiri oldu. Misafir 

öğrenciler bir hafta boyunca hem 

Marmara Kolejinde çeşitli derslere 

katıldı hem de İstanbul’un önemli 

tarihi ve kültürel mekanlarını gezip 

görme şansını elde etti. Bir haftalık 

ziyaretin ardından ülkelerine dö-

nen Romen öğrenciler ile Marmara 

Koleji öğrencileri arasındaki ileti-

şim yıl boyunca sosyal ağlarla ve 

telekonferans yoluyla devam ede-

cek olup, öğrencilerin Almancaları-

nı geliştirmeleri planlanmaktadır. 

The student exchange project 
“Unlimited Friendship”, conducted 
by Marmara College, in German 
language, with Regional School 
No. 4 in Vatra Dornei, Romania, 
continues this academic year.

In the first week of November, 17 
Romanian students and 6 teachers 
were guests of the Marmara 
College in İstanbul. Visiting 
students, attended various classes 
at Marmara College for a week and 
had the chance to visit and see the 
important historical and cultural 
sites of İstanbul. Communication 
between Romanian students 
returning to their countries after a 
week’s visit and Marmara College 
students will continue throughout 
the year through social networks 
and teleconferences and it is 
planned for students to improve 
their German language. 

The cooperation of 
Marmara Educational 
Institutions with 
international schools 
continues in this academic 
year too.  October 30 –
November 3 in Cologne, 
Germany, Intergrierte 
Gesamtschule Paffrath 
teachers and Marmara 
Educational Institutions 
teachers, who came 
to Istanbul between 
the students of the two 
countries, started their 
project with the theme of 
“Tulip”.

Marmara Eğitim Kurumları öğretmenleri ile 
Intergrierte Gesamtschule Paffrath öğretmenleri 
İstanbul’da bir araya geldi.

Marmara Educational Institutions teachers and 
Intergrierte Gesamtschule Paffrath teachers met in 
İstanbul.

“Lale” Temalı Proje Başladı “Tulip”  Themed Project Started
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Marmara Private Anatolian Vocational 
and Technical High School 10th and 11th 
grade students on Friday, October 25th, 
students visited The Press Museum 
of the Turkish Journalists Association, 
Turkey’s first, world’s fourth museum, 
together with Vocational Teachers 
Şadan Alptekin and İlknur Akgün.

In the halls of the building in 
Çemberlitaş, which has served as 
the TGC Press Museum since 1988, 
when Nezih Demirkent was president 
of the Turkish Journalists Association, 
devices describing the evolution of 
press technology since the beginning, 
are exhibited today. Examples of stone 
printing, stone printing samples, flat 
printing machine, rotary letter intertype, 
proofing benches, guillotine, old 
typewriters, telexes, telephotos in the 
museum also contains the individual 
items of famous journalists who 
worked for the Turkish press. Marmara 
Vocational High School students also 
had the chance to see the journalists who 
made great contributions to the history 
of the Turkish press, the first examples 
of newspapers and magazines, and 
to gain detailed information about the 
press sector in the museum where they 
visited with their Teachers of Vocational 
Courses.

Özel Marmara Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 10. ve 11. sınıf 
öğrencileri, Meslek Dersleri 

Öğretmenleri Şadan Alptekin ve İlknur 
Akgün ile birlikte 25 Ekim Cuma günü 
Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü ba-
sın müzesi olan Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Basın Müzesini ziyaret etti.

Nezih Demirkent’in Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanlığı’nı yaptığı 1988 
yılından beri TGC Basın Müzesi olarak 
hizmet veren Çemberlitaş’taki binanın 
salonlarında bugün basın teknolojisi-
nin başlangıçtan bu yana geçirdiği ev-
rimi anlatan cihazlar sergileniyor. Taş 
baskı örnekleri, düz baskı makinesi, 
rotatif tipo entertip, prova tezgahları, 
giyotin, eski daktilolar, teleksler, tele-
fotoların bulunduğu müzede ayrıca 
Türk basınına emek veren ünlü ga-
zetecilerin özel eşyaları da yer alıyor. 
Marmara Meslek Lisesi öğrencileri 
de Meslek Dersleri Öğretmenleri eş-
liğinde gezdikleri müzede Türk basın 
tarihine büyük katkıları bulunan gaze-
tecileri, ilk gazete ve dergi örneklerini 
görme ve basın sektörüne dair detaylı 
bilgi edinme şansı edindiler.

Genç İletişimciler 
Basın Müzesinde
Young Communicators 
at the Press Museum

Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Basın Müzesi, 
1988 yılından beri 
Çemberlitaş’taki binada 
hizmet veriyor.

The Press Museum of 
the Turkish Journalists 
Association has been 
serving in the building in 
Çemberlitaş since 1988.

Başta Abdi İpekçi olmak 
üzere Türk basınına hizmet 
eden çok sayıda gazetecinin 
özel eşyaları da müzede 
sergileniyor.

The private belongings of 
many journalists worked for 
the Turkish press, especially 
Abdi İpekçi, are also on 
display in the museum.
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İstanbul Technical University, Faculty 
of Engineering and Architecture, 
Department of Electrical Engineering 
graduate and Former State Minister 
Tınaz Titiz, gave information to the 
teachers of Marmara Educational 
Institutions about the "Unsupervised 
Examination System", which she 
considered as the "Honor system" 
by taking the children who were 
considered as the most valuable 
building blocks of society.

 At the conference that she gave on 
November 22, Friday, Tınaz Titiz, who 
uses the concept of "Honor System" 
instead of the concept of "Education 
System", told the teachers how 
important it is for the students to trust 
themselves and how it is possible 
to raise happy individuals who trust 
themselves and others with this system. 
Towards the end of the seminar, Titiz, 
who answered the questions of the 
teachers about the system with 
sincerity, received the certificate and 
gift of the sapling planted in her name 
from Maltepe University, Faculty of 
Education Professor, Prof. Dr. Niyazi 
Karasar.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
ve Mühendislik Fakültesi, Elektrik 
Mühendisliği Bölümü mezunu olan 

Devlet Eski Bakanı Tınaz Titiz, toplu-

mun en değerli yapı taşı kabul edilen 

çocukları merkez alarak “Onur Sistemi” 

olarak değerlendirdiği “Gözetimsiz Sı-

nav Sistemi” hakkında Marmara Eğitim 

Kurumları öğretmenlerini bilgilendirdi. 

22 Kasım Cuma günü verdiği konfe-

ransta öğretmenlere; “Eğitim Sistemi” 

kavramının yerine “Onur Sistemi” kav-

ramını kullanan Tınaz Titiz, öğrencilerin 

kendilerine güvenmelerinin ne kadar 

önemli olduğunu, kendine ve başka-

larına güvenen, mutlu bireyler yetiş-

tirmenin bu sistemle nasıl mümkün 

olduğunu anlattı. Seminerin sonuna 

doğru öğretmenlerin sistem hakkında-

ki sorularını samimiyetle yanıtlayan Ti-

tiz’e, adına dikilen fidanın sertifikası ile 

hediyesini Maltepe Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi 

Karasar takdim etti. 

Tınaz Titiz, “Gözetimsiz Sınav” 
Uygulamalarını Anlattı
Tınaz Titiz Described “Exam Without Supervision” Practices

Maltepe Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Niyazi 
Karasar, Devlet Eski 
Bakanı Tınaz Titiz’e 
“Gözetmensiz Sınav 
Sistemi” üzerine verdiği 
konferans sonrasında 
Marmara Eğitim 
Kurumları adına teşekkür 
etti.

Maltepe University, 
Faculty Of Education 
Professor Dr. Niyazi 
Karasar, thanked former 
Minister of State Tınaz 
Titiz on behalf of Marmara 
educational institutions 
after his conference on 
“Exam System without 
Supervisor”.

Tınaz Titiz, Onur Sistemi 
(Gözetmensiz Sınav) 
uygulamasının ülkemizde 
de hızla yayıldığını söyledi.

Tınaz Titiz, Honor System 
(Exam without Supervisor) 
application is spreading 
rapidly in our country, she 
said.



BERFİN ALADAĞ: Babanız Nuri Ulusu, 
Atatürk’ün öldüğü anda yanı başında 
idi. Kendisi Atatürk’ün “Kütüphaneci-
si” olarak anılıyor. Oysa babanızın Ata-
türk’ün hayatındaki yeri daha başka bir 
anlam taşıyor. Çünkü on iki yıl boyunca 
sürekli onun yanı başında bulunmuş. 
Peki, babanız Nuri Ulusu Atatürk’le 
nasıl tanışıyor? Söyleşimize bu soru 
ile başlayabilir miyiz?

M. KEMAL ULUSU: Ben biraz eskilerden 
başlamak istiyorum konuşmama. Mustafa 
Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Komutanlı-
ğı için Yaveri Cevat Abbas Bey ile İstan-
bul’a Haydarpaşa Garı’na geliyor. O gün 
de İstanbul işgal edilmek üzere. Yunan, 
Fransız, İngiliz ve İtalyan donanmaları 
Boğaz’dan geçiş yapmaktalar. Haydar-
paşa, Fransızların kontrolünde ve onla-
ra; “Siz buradan karşıya geçemezsiniz, 
bekleyeceksiniz!” diyorlar. Paşa çok 
üzülüyor bu duruma ve kendini adeta bir 
esir gibi hissediyor. Fakat yapacak hiç-
bir şey yok. İki saat bekledikten sonra 
Kartal isimli feribota biniyorlar. Boğaz’ın 
ortalarına vardıklarında Cevat Abbas Bey 
ile 51 parça düşman zırhlısını görüyorlar. 
Cevat Abbas Bey yazdığı anı kitabında; 

BERFİN ALADAĞ: Your father, Nuri 
Ulusu, was at his side at the time of 
Atatürk’s death. He is referred to as 
Atatürk’s “librarian”. However, your 
father’s place in Atatürk’s life has a 
different meaning. Because for twelve 
years, he was by his side all the time. 
So, how does your father Nuri Ulusu 
meet with Atatürk? Can we begin our 
interview with that question?

M. KEMAL ULUSU:  I want to start from 
the old ones. Mustafa Kemal Paşa comes 
to Haydarpaşa station in İstanbul with 
his aide, Cevat Abbas Bey for Yıldırım 
Armies Comand. On that day, İstanbul is 
about to be invaded. The Greek, French, 
British, and Italian navies are crossing the 
Bosphorus Strait. Haydarpaşa is under 
the control of the French, and they are 
said, “You cannot cross from here, you 
will wait!”. Pasha is very upset about this 
situation and feels like a prisoner. But 
there’s nothing to do. After waiting two 
hours, they board the ferry called Eagle. 
When they reach the middle of the strait, 
they see Cevat Abbas Bey and 51 pieces 
of enemy armour. In his memoir, Cevat 
Abbas Bey wrote, “As the enemy armour 

Nuri Ulusu, 10 Kasım 1938 günü Atatürk’ün vefat ettiği anda yanı başında idi… 
Nuri Ulusu’nun kim olduğunu merak eden okurlarımız için “Atatürk’ün Kütüpha-
necisi” diyebiliriz. Çünkü o hep böyle anılmak istemişti. Ancak onun Atatürk’ün 
hayatındaki yeri bu sıfatın içerdiği anlamın çok ötesinde, çünkü son nefesini ver-
diği ana kadar on iki yıl boyunca sürekli yanı başında bulunmuştu. Oğlu Mustafa 
Kemal Ulusu da babasının hatıralarından yola çıkarak “Atatürk’ün Yanı Başında” 
adlı bir kitap yayımladı. M. Kemal Ulusu ile yapılan bu söyleşide sizler de Ata-
türk’le ilgili gerçekleri, onun yüreğindeki sıcaklığı bulacaksınız… 

Nuri Ulusu was with him on November 10, 1938, when Atatürk died... We can 
say “Atatürk’s librarian” for our readers who wonder who the Nuri Ulusu is. 
Because that’s how he always wanted to be remembered. However, his place in 
Atatürk’s life is far beyond the meaning of this term, because he was constantly 
there for twelve years until he gave his last breath. His son Mustafa Kemal Ulusu 
published a book called “Next To Atatürk” based on his father’s memories. In 
this interview with M. Kemal Ulusu, you will find the truth about Atatürk and the 
warmth in his heart…

ATATÜRK’ÜN 
BİLİNMEYEN YÖNLERİ
Unknown Aspects of Atatürk

Mustafa Kemal Ulusu, 
1984-1985 yılları 
arasında Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkanlığı, 
1989-2000 yılları 
arasında da Ulaştırma, 
Sanayi, Ticaret ve Spor 
Bakanlıklarında müşavirlik 
görevinde bulundu.

Mustafa Kemal Ulusu 
served as the President of the 
Turkish Football Federation 
between 1984-1985 and as 
an advisor to the Ministries 
of Transportation, Industry, 
Trade, and sports between 
1989-2000.

Nuri Ulusu, Mustafa Kemal 
ile 16 Mayıs 1919 tarihinde 
Bandırma Vapuru’nda henüz 
14 yaşında iken tanışıyor. 

Nuri Ulusu met Mustafa 
Kemal when he was only 14 
years old on the Bandırma 
Ferry on May 16, 1919.

Röportaj / Interview
Berfin Aladağ

Fotoğraf / Photograpy
İ. Gün Şeftalioğlu

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 22 / JANUARY 2020 / 23



Röportaj

24 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 22 / OCAK 2020

“Adeta 51 parçadan oluşan düşman zırh-
lısı duvarın arasından geçerken benim 
yüzümdeki hüznü, üzüntüyü gördü ve 
bana dönerek; “Abbas, geldikleri gibi gi-
decekler!” dedi.” diye yazıyor. İşte o gün 
Kurtuluş Savaşı’nın ilk kararı verilmiş oldu. 
Altı ay kadar İstanbul’da Pera Palas’ta, 
Akaretler’deki evde çalışmalar yapılıyor. 
Fakat Paşa, bu mücadelenin İstanbul’dan 
başlayamayacağını anlıyor, çünkü sarayın 
baskısı söz konusu. Bu işi Anadolu’dan 
başlatmak üzere Samsun’a gitmeye ka-
rar veriyor. Gidiş tarihi biliyorsunuz; 16 
Mayıs 1919. Bir gece öncesinde 15 Ma-
yıs 1919’da Unkapanı’nda oturan dedem 
Hacı Tevfik, büyük bir telaşla eve gelerek 
babaannemden çantasını hazırlamasını 
istiyor. Babaannemin nereye gideceğini 
sorması üzerine de; “Bu sefer çok hayırlı 
bir yolculuğa çıkıyorum. Mustafa Kemal 
Paşa’yı yarın Samsun’a götürüyoruz.” 
diye cevap veriyor. Babam da o gün çok 
heyecanlanıyor. Ertesi sabah bütün ge-
minin askeri ve sivil mürettebatını, eşleri 
ve çocukları geçirmeye, daha doğrusu 
helalleşmeye gidiyorlar. Çünkü bu yolcu-
luk çok tehlikeli bir yolculuk, üstelik gidip 
de dönmemek var. Babam ısrarla dede-
me; “Beni Mustafa Kemal Paşa ile tanıştır, 
onun elini öpmek istiyorum.” diyor. Onun 
üzerine dedem babamı alıyor ve bir san-
dal ile Sarayburnu açıklarında bekleyen 
Bandırma Vapuru’na çıkartıyor. Mustafa 
Kemal Paşa’nın kamarasının kapısını vu-
rup içeri girdiklerinde Paşa doğruluyor ve 

of 51 pieces passed through the wall, he 
saw the sadness in my face and turned to 
me and said, “Abbas, they will go as they 
came!” written in his book. That day, the 
first decision of The War of Independence 
was made. For about six months, work 
is being done at Pera Palas in İstanbul 
and at the House in Akaretler. But Pasha 
understands that this struggle cannot 
start from İstanbul, because the pressure 
of the palace is at stake. He decides to 
go to Samsun to start this business from 
Anatolia. You know the date of departure; 
May 16, 1919. One night before, on 15 
May 1919, my grandfather Hacı Tevfik, 
who was living in Unkapanı, came 
home in a great hurry and asked my 
grandmother to pack her bag. When my 
grandmother asked where to go, he said, 
“I’m going on a very auspicious journey 
this time. We are taking Mustafa Kemal 
Paşa to Samsun tomorrow.” he responds. 
My father is very excited about that day. 
The next morning, the entire ship’s military 
and civilian crew, their wives, and children 
go to say goodbye, or rather, to be lawful. 
Because this trip is a very dangerous one, 
and there’s no turning back. My father 
insisted to my grandfather, “Introduce 
me to Mustafa Kemal Paşa, I want to 
kiss his hand.” he says. Thereupon, my 
grandfather takes my father and takes him 
on a boat to Bandırma, which is waiting 
off Sarayburnu. Mustafa Kemal Paşa 
cabin when they knocked on the door and 

Babası gibi ömrünü 
Atatürk’ün bilinmeyen 
yönlerini anlatmaya 
adayan Mustafa Kemal 
Ulusu, babası Nuri 
Ulusu’nun anılarından 
yola çıkarak “Atatürk’ün 
Yanı Başında- Çankaya 
Köşkü Kütüphanecisi 
Nuri Ulusu’nun Anıları” 
adlı kitabı yayınladı.

Mustafa Kemal Ulusu, 
who devoted his life to 
explaining the unknown 
aspects of Atatürk like his 
father, published a book 
called “Memoirs of Nuri 
Ulusu, The Librarian of 
the Çankaya Mansion - 
Next to Atatürk” based on 
the memories of his father, 
Nuri Ulusu.



dedemin açıklamasından sonra; “Gel bakalım.” diyor, 
babama sarılıp elini öptürüyor. Biraz konuştuktan sonra 
birbirlerine sarılarak ayrılıyorlar. Böylelikle küçük Nuri, 
16 Mayıs 1919’da ilk defa Gazi Mustafa Kemal Paşa’sını 
tanıyor. Bu yaşanmış gerçek bir olay. 19 Mayıs 1919’un 
100. Yılı için Sunay Akın’ın anlatımıyla hazırlanan kısa 
filmde bir ayrıntı daha var. İzleyenler hatırlayacaktır, ge-
minin birinci kaptanı İsmail Hakkı, dedemin yanına ge-
liyor ve diyor ki; “Hacı, Hacı! Paşa sana emanet!” Bu 
söz üzerine dedem üç gün üç gece Mustafa Kemal’e 
çok güzel hizmet ediyor. Çünkü dedem bütün ömrünü 
Karadeniz’de geçirmiş, müthiş bir denizci. Aradan yıllar 
geçiyor, küçük Nuri büyüyor ve asker olarak Çankaya 
Köşkü’nü korumakla görevli Ankara Muhafız Alayı’na 
gidiyor. Burada Mustafa Kemal ile tekrar karşılaştığın-
da kendisinin Bandırma Vapuru’nda görev yapan Hacı 
Tevfik’in oğlu olduğunu söylüyor. Mustafa Kemal, bunun 
üzerine görevlilere; “Bu çocuk askerliğini yapacak ve 
burada kalacak.” diye açıklamada bulunuyor. Babama 
kısa dönem bir askerlik yaptırıyorlar. Köşkte kendinden 
daha kıdemli olan ve Atatürk’e hizmet eden sofra şefi 
İbrahim Ergüven, babamı çok seviyor. Çok kitap okudu-
ğunu görünce; “Kütüphanedeki memur emekli olunca 
seni oraya yerleştirelim.” diyor. Yani babam; “Çankaya 
Köşkü’nün kütüphanesine beni önce memur, sonra da 
oradan sorumlu kişi olarak atadılar.” diye anlatırdı. Yani 
önce Bandırma Vapuru’nda 14 yaşında tanışıyor, sonra 
21 yaşında askerliğinde Çankaya Muhafız Alayı’nda bu-
lunuyor ve ardından Atatürk’ün kütüphanesinde göreve 
başlıyor.

NURİ ULUSU’NUN İSTEĞİ 
“ÇANKAYA KÖŞKÜ’NÜN 
KÜTÜPHANECİSİ” DEĞİL 
“ATATÜRK’ÜN KÜTÜPHANECİSİ” 
OLARAK ANILMAK.

> Atatürk ve Münir Nurettin Selçuk

BERFİN ALADAĞ: Babanız sizin de söylediğiniz gibi 
Atatürk’le 1919’da karşılaştıktan yaklaşık sekiz yıl 
sonra Çankaya Köşkü’nün kütüphanecisi olarak gö-
reve başlıyor ve Atatürk’ün vefatına kadar hep onun-
la birlikte kalıyor. Ayrıca Atatürk’ün yanı başında, en 

entered the Pasha confirms and after my grandfather’s 
statement, “Come on.” he says, hugging my father 
and let him kiss his hand. After a little talk, they hug 
each other and leave. Thus, little Nuri recognized Gazi 
Mustafa Kemal Paşa for the first time on May 16, 1919. 
The actual event that happened was May 19, 1919. 
There is one more detail in the short film prepared with 
the narration of Sunay Akın for the 100th year of May 19, 
1919. The first captain of the ship, Ismail Hakki, comes 
to my grandfather and says, “Hadji, Hadji! Take care 
of the Pasha!” On this promise, my grandfather serves 
Mustafa Kemal very well for three days and three nights. 
Because my grandfather was a great sailor, who spent 
his whole life in the Black Sea. Years pass by, little Nuri 
grows up and goes to the Ankara Guard Regiment, 
which is responsible for protecting the Çankaya Pavilion 
as a soldier. When he meets Mustafa Kemal again here, 
he says that he is the son of Hacı Tevfik, who served 
on the Bandırma Ferry. He said: “This child will do his 
military service and stay here.” making the statement. 
They’re making my dad a short-term soldier. İbrahim 
Ergüven, who is more senior than himself in the mansion 
and served Atatürk, loves my father very much. Seeing 
him read a lot of books, “When the officer at the library 
retires, let’s put you there.” he says. In other words, my 
father told The Library of Çankaya Mansion that they 
appointed me first as a civil servant and then as the 
person in charge. In other words, firstly, Bandırma Ferry, 
when he was 14 years old, then at the military, he starts 
to work in Çankaya Guard Regiment and Ataturk’s 
library at the age of 21.

NURİ ULUSU’S WISH IS NOT TO 
BE CALLED AS “LIBRARIAN 
OF ÇANKAYA PAVILION” BUT 
“LIBRARIAN OF ATATÜRK”.

> Atatürk and Münir Nurettin Selçuk

BERFİN ALADAĞ: As you said, your father started 
to work as The Librarian of Çankaya Pavilion 
approximately eight years after meeting Atatürk in 
1919 and stayed with him until the death of Atatürk. 
He is also one of the favorite assistants of Atatürk 
and is active in language and history studies and 
accompanies him in all his trips and exercises. You 
are telling us about the unknown aspects of Atatürk 
by publishing a book called ‘Memoirs of Nuri Ulusu, 
The Librarian of the Çankaya Pavilion, next to 
Atatürk.’ Can you tell the readers of Avaz magazine 
about an unknown aspect of Atatürk today?

M. KEMAL ULUSU:  There is no unknown aspect of 
Atatürk. They have published very good books about 
him, whether his esteemed former comrades in arms or 
his ministers during his time in the government. But Nuri 
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sevdiği yardımcılarından biri olarak dil 
ve tarih çalışmalarında aktif görevlerde 
bulunuyor, tüm yurt gezilerinde, tat-
bikatlarda ona eşlik ediyor. Siz de ba-
banızın anılarından yola çıkarak ‘Ata-
türk’ün Yanı Başında- Çankaya Köşkü 
Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Anıları’ 
adlı bir kitap yayınlayarak bizlere Ata-
türk’ün bilinmeyen yanlarını anlatıyor-
sunuz. Avaz dergisi okuyucuları için 
Atatürk’ün bugün pek de bilinmeyen 
bir yönünü anlatabilir misiniz?

M. KEMAL ULUSU: Atatürk’ün esasın-
da bilinmeyen yönü kalmadı. Çok değerli 
eski silah arkadaşları olsun, hükümette 
görev aldığı dönemdeki bakan arkadaş-
ları olsun onunla ilgili çok güzel kitaplar 
yayınladılar. Fakat Nuri Ulusu’nun Mustafa 
Kemal’le olan yakınlığı çok daha farklıydı. 
Nuri Ulusu başta olmak üzere sofra şefi 
İbrahim Ergüven, berberleri Rıdvan ve 
Mehmet, onun gece gündüz yanı başın-
daydılar. Babam anılarında onlara verilen 
bir talimat olmamasına rağmen geceleri 
içlerinden birinin mutlaka Atatürk’ün yat-
tığı odanın yanı başında beklediklerini 
yazıyor. Yine babamın anılarında yer alan 
bir olayı sizinle paylaşmak isterim. Bilin-
diği gibi Atatürk Türk Sanat Müziğini çok 
seviyor. Bir gün yemekte söz şarkılara 
geliyor ve bir süre sonra sofradakiler 
başlıyorlar şarkı söylemeye. Atatürk de 
şarkıya iştirak ediyor. Birinci şarkıyı bitip 
ikinci şarkıya geçildiği sırada dönemin 
ünlü bestecilerinden Münir Nurettin yerin-
den kalkıp Atatürk’ün kulağına bir şey söy-
leyip, masadan kalkıyor ve gidiyor. Kısa 
bir aradan sonra tekrar müzik başlıyor. 
Bakıyorlar ki Atatürk bu kez söylemiyor, 
hafif de suratı asılıyor. Sofradakiler Ata-
türk’ün bir sıkıntısı olduğunu hissediyorlar. 
O geceden birkaç gün sonra da babamla 
Ankara’ya gitmek üzere trene biniyorlar. 
Yolculuk başladıktan sonra Atatürk, ba-
bamdan müzik dinlemek için gramofona 
bir plak koymasını istiyor. Tesadüf bu ya 
babamın taktığı plak Münir Nurettin’e ait. 
Atatürk ondan hemen plağı değiştirmesini 
istiyor. Yanındakiler Atatürk’ün çok sevdiği 
bu plağı neden değiştirttiğini anlamıyorlar 
ama nedenini çok da merak ediyorlar. An-
kara’ya vardıklarında içlerinde yaşça bü-
yük olan İbrahim Ergüven’den Atatürk’ün 
neden Münir Nurettin’in o plağını dinle-
mek istemediği sormalarını istiyorlar… 
İbrahim amca da gidip soruyor. Atatürk; 
“Ya sormayın, sormayın. Beni çok kızdır-

Ulusu’s affinity with Mustafa Kemal was 
much different. İbrahim Ergüven, the head 
of the table, and Rıdvan and Mehmet, the 
barbers of the Nuri Ulusu, were by his 
side night and day. My father writes in 
his memoirs that although there was no 
instruction given to them, one of them was 
always waiting next to the room where 
Atatürk lay. Again, I would like to share with 
you an event in my father’s memory. As it 
is known, Atatürk loves Turkish classical 
music. One day at dinner, the lyrics come 
to the songs, and after a while, the people 
at the table begin to sing. Atatürk also 
participates to the song. When the first 
song is finished and the second song is 
passed, Münir Nurettin, one of the famous 
composers of the period, gets up from his 
place and says something to Atatürk’s 
ear and leaves the table. After a short 
break, the music begins again. They see 
that Atatürk does not sing this time, and 
his face slightly falls. Those at the table 
feel that Atatürk has a problem. A few 
days after that night, my father and I take 
a train to Ankara. After the journey begins, 
Atatürk asks my father to put a plaque 
on the gramophone to listen to music. 
It’s a coincidence that the plaque my 
father attached belongs to Münir Nurettin. 
Atatürk wants him to change the record 
immediately. The people next to him don’t 
understand why he changed this record 
he loves so much, but they wonder why. 
When they arrive in Ankara, they ask the 
elder İbrahim Ergüven to ask why Atatürk 
did not want to listen to that record of 
Münir Nurettin. Atatürk said, “Don’t ask, 
don’t ask. It pissed me off.”. İbrahim 
Ergüven said, “What Happened, Pasha?” 
he reiterates his question. He replied, “ 
You were at dinner that day. Also, a slight 
to the song I’ve been affiliate. Actually, 
I wasn’t making much of a sound. But 
came to my ear, ‘Pasha, please do not 
say with me, you are spoiling me,’ he 
warned.” he answers. Atatürk was badly 
corrupted and upset at this warning. But 
one evening after a month or two, Münir 
Nurettin invited Selçuk to dinner again. He 
becomes friends with him again by sitting 
next to him at his desk. In other words, 
Mustafa Kemal is a leader who does not 
have a grudge in him, and who enters into 
a childish mood from time to time.

Atatürk ve İsmet İnönü 
Dil Kurultayı’nda. (Nuri 
Ulusu arkada, ayakta)

Atatürk and İsmet 
İnönü, language 
congress. (Nuri nation 
behind, standing)

Dönemin ünlü Türk 
Sanat Müziği sanatçısı 
Münir Nurettin, bir 
akşam sofrada şarkı 
söylerken kendisine 
iştirak eden Mustafa 
Kemal’i uyarıyor. Bu 
duruma biraz bozulsa da 
belli etmeyen Mustafa 
Kemal, bir iki ay sonra 
sanatçıyı yeniden yemeğe 
davet ediyor.

The famous Turkish Art 
Music Artist of the time, 
Münir Nurettin, warns 
Mustafa Kemal, who 
joins him while singing 
at the table one evening. 
Mustafa Kemal invites the 
artist to dinner again after 
a month or two.



dı.” diyor. Bunun üzerine İbrahim Ergüven; 
“Ne oldu Paşam?” diye sorusunu yineliyor. 
O da cevap olarak; “O gün yemekte siz 
de vardınız ya. Ben de şarkıya hafif ha-
fif iştirak ediyordum. Aslında sesimi fazla 
çıkartmıyordum. Ama geldi kulağıma ‘Pa-
şam lütfen benimle beraber söylemeyin, 
bozuyorsunuz beni’ diye uyardı.” diyerek 
cevaplıyor. Atatürk bu uyarıya fena dere-
cede bozulmuş, üzülmüş de. Ama bir iki 
ay sonra bir akşam yine yemeğe Münir 
Nurettin Selçuk’u davet ediyor. Masasın-
da yanı başına oturtarak yine onunla dost 
oluyor. Yani içinde kini olmayan, zaman 
zaman çocuksu bir ruh haline giren bir li-
der aslında Mustafa Kemal. 

“ADIMIN MUSTAFA 
KEMAL OLMASI İÇİN 
ATATÜRK VASİYETTE 
BULUNMUŞ.”

“ATATÜRK HAYATI 
BOYUNCA HEP BİR EVE 
ÖZLEM DUYUYOR VE 
BU NEDENLE YAŞADIĞI 
YERLERE SARAY YA DA 
KÖŞK YERİNE ‘EVİM’, 
‘EVİMİZ’ DİYOR.”

BERFİN ALADAĞ: Siz kitabınızda baba-
nızın anılarında Atatürk’ün Etnografya 
Müzesini mimari açıdan asla beğen-
mediğini, hatta yıktırma fikrinde bile 
olduğunu yazıyorsunuz. Peki, Atatürk 
yaşasaydı, gömülmek için Anıtkabir’i 
ister miydi? Aslında O, nereye gömül-
mek istiyordu?

M. KEMAL ULUSU: Atatürk bir gün 
arabayla Etnografya Müzesinin önünden 
geçerken “Sevmiyorum burayı. Ayıp ol-
masa yıkıp yenisini yaptırmayı dahi dü-
şündüm ama yapılmış, olmaz artık” diyor. 
Öldükten sonra Atatürk’ün 15 yıl orada 
kalması babama müthiş bir azap çektir-
di. Bize hep; “Paşamın orada kemikleri 
sızlıyor.” derdi. Onun vefatından sonra ba-
bam Ankara’ya hiç gitmedi. “Paşamı ben 
orada ziyaret edemem. O orada üzgün. 
Bana neden beni buraya getirdiniz diye 
kızar.” derdi. Babam Atatürk’ün Çankaya 

“FOR MY NAME TO 
BE MUSTAFA KEMAL, 
ATATÜRK MADE A WILL.”

“ATATÜRK HAS ALWAYS 
YEARNED FOR A HOME 
THROUGHOUT HIS 
LIFE AND THEREFORE 
SAYS ‘HOME’ OR ‘OUR 
HOME’INSTEAD OF 
PALACE OR MANSION.”

BERFİN ALADAĞ: You write in your 
book that Atatürk never liked the 
Ethnography Museum architecturally 
or even had the idea to demolish it in 
your father’s memoirs. So, if Atatürk 
had lived, would he have wanted 
Anıtkabir to be buried? In fact, where 
did he want to be buried?

M. KEMAL ULUSU: Atatürk, one day 
driving past the Ethnography Museum, “I 
do not like this place. If it wasn’t a shame, 
I even thought about demolishing it and 
making a new one, but it’s done, it won’t 
happen anymore,” he says. After he died, 
Atatürk’s stay there for 15 years made my 
father suffer a terrible torment. He always 
told us, “ The Pasha’s bones are aching 
there.”. After his death, my father never 
went to Ankara. “I cannot visit the Pasha 
there. He’s sad there. He’ll be mad at me 
saying why you brought me here.” he’d 
say. My father used to say that Atatürk 
loved the garden of Çankaya Pavilion. 
Because Atatürk always called it home. 
He hates the words palace or mansion, 
saying; its home, our home. In fact, he 
always calls Florya Mansion the Florya 

Nuri Ulusu, Çankaya 
Köşkü’nün sofra şefi 
İbrahim Ergüven ile 
birlikte.

Nuri Ulusu with 
İbrahim Ergüven, 
the table chief of the 
Çankaya Pavilion.

21 Kasım 1938 günü 
çok büyük bir cenaze 
töreni ile Ankara 
Etnografya Müzesi’ndeki 
geçici kabrine konulan 
Atatürk’ün naaşı, edebi 
istirahatgahı Anıtkabir’e 
taşındığı 10 Kasım 1953 
tarihine kadar burada 
kaldı.

On November 21, 1938, 
Atatürk's body was placed 
in a temporary tomb at the 
Ethnographic Museum 
in Ankara with a very 
large funeral ceremony 
and remained there until 
November 10, 1953, 
when it was moved to his 
literary resting place, 
Anıtkabir.
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Köşkü’nün bahçesini çok sevdiğini 
söylerdi. Çünkü Atatürk, hep evim dermiş 
oraya. O saray, köşk kelimelerinden nef-
ret eder, burası için evim, evimiz dermiş. 
Hatta Florya Köşkü’ne daima Florya De-
niz Evi diyor. Hep ev ev ev… Bütün özlemi 
bir ev. Niye? Çünkü Atatürk’ün bir yuvası 
olmamış. Babam bu duruma da çok üzü-
lürdü. Hatta bir gün Dolmabahçe’de kas-
vetli bir havada birlikte çalıştıkları sırada 
Boğaz’a bakarak; “Nuri oğlum, ne kadar 
şanslısın. Ne güzel bir eşin, ne güzel bir 
ailen, ne güzel iki kız çocuğun var.” de-
miş. O zamanlar ben henüz doğmamışım. 
Ama babam bir erkek çocuğunun olması-
nı çok istiyormuş. “Senin ne kadar erkek 
çocuğu istediğini biliyorum. İnşallah bir 
gün erkek evladın olur. Doğduğu zaman 
adını Mustafa Kemal olarak ben koyaca-
ğım.” demiş. “Ömrüm eğer yetmezse de 
sana vasiyet ediyorum, adını sen koya-
caksın!” diye tembih etmiş. Nitekim ben 
onun vefatından iki yıl sonra doğmuşum. 
Babamın ilk işi de adımı Mustafa Kemal 
koymak olmuş. 

“ATATÜRK, YANINDA 
ÇALIŞAN HERKESİN 
KILIĞI KIYAFETİYLE 
BİZZAT İLGİLENİYOR.”

BERFİN ALADAĞ: Atatürk’ün kişisel 
özellikleri, zevkleri ve giyim kuşamı 
hakkında da bizleri bilgilendirebilir mi-
siniz?

M. KEMAL ULUSU: Atatürk çok zarif ve 
karizmatik biri. Avrupa’da yetiştiği, Avru-

Sea House. Always home home home... 
All the longing home. Why? Because 
Atatürk did not have a home. My father 
would be very upset. One day, when they 
were working together in Dolmabahçe in 
a gloomy atmosphere, they looked at the 
Bosphorus and said, “Nuri, my son, how 
lucky you are. What a beautiful wife, what 
a beautiful family, what a beautiful two 
daughters.” he said. At that time, I wasn’t 
born yet. But my dad really wanted a 
baby boy. “I know how much you want 
a boy. I hope you have a son someday. 
When he is born, I will name him Mustafa 
Kemal.” he said. ” If my life is not enough, 
I will bequeath it to you; you will name 
him.” As a matter of fact, I was born two 
years after his death. My father’s first job 
was to name me Mustafa Kemal.

“ATATÜRK IS 
PERSONALLY 
INTERESTED IN 
THE CLOTHES OF 
EVERYONE WHO 
WORKS FOR HIM.”

BERFİN ALADAĞ: Can you inform us 
about Atatürk’s characteristics, tastes, 
and clothing?

M. KEMAL ULUSU: Atatürk is very elegant 
and charismatic. Because he grew up in 
Europe and took up European culture, 
he dresses very stylishly compared to 
that period. My father said, “Not only 
him, my son, but he would also dress us. 

Atatürk özel treninde 
bir generalle 
askeri manevra 
çalışmalarında.  
(Sağda Nuri Ulusu)

Atatürk’s special 
train with a general 
in military maneuver 
work. (Nuri Ulusu 
On The Right)

Atatürk, Florya 
Deniz Köşkü’nde çok 
sevdiği manevi kızı 
Ülkü ile birlikte.

Atatürk, at Florya 
Sea Pavilion with 
his beloved spiritual 
daughter Ülkü.



pa kültürünü aldığı için o döneme göre 
çok da şık giyiniyor. Babam; “Yalnız ken-
disini değil oğlum, bizi de giydirirdi. Ya-
nında çalışan herkesin kılığı kıyafeti, hepsi 
onun nezaretinde olurdu.” derdi. Babamın 
fotoğraflarına bakıyorum ve müthiş de-
recede etkileniyorum. Çok şık! Cumhuri-
yetin 10. yılında babamın bir kıyafeti var 
smokinlerle… Askeri manevralarda bakı-
yorum Atatürk’ün kıyafetinin aynısı baba-
mın da üzerinde. Babam, Atatürk’ü düz-
gün olmayan bir kıyafetle hiçbir zaman 
görmediklerini söylerdi. Hatta dalıp dalıp 
gittiği son günlerinde bile; “Hep saçları ta-
ralı, tertemiz yatağında yatarken gördük.” 
diye anlatırdı.

> Atatürk ve Spor

“TÜRKİYE’DE 3 
KULÜBÜN FORMASINDA 
AY YILDIZ BULUNUR.”

BERFİN ALADAĞ: Atatürk’ün güreş, 
kürek ve yüzme sporlarını çok sevdiği-
ni, iyi bir binici ve usta bir atıcı oldu-
ğunu biliyoruz. Atatürk’ün spor ile ilgili 
bilinmeyen yönlerini anlatabilir misi-
niz? Örneğin Atatürk Fenerbahçe Kulü-
bü’nün Kürek Şubesi kurulurken para 
yardımında bulunuyor. 

M. KEMAL ULUSU: Atatürk’ün en çok 
sevdiği ve de en önem verdiği spor gü-
reşti. Bunun dışında yüzmeyi ve kürek 
çekmeyi de çok seviyor. Sırf bu nedenle 
Florya Deniz Evi’ni yaptırıyor. Ayrıca olim-

Everyone who worked for him would have 
their clothes all under his supervision.”. 
I look at pictures of my father, and I’m 
tremendously impressed. Very classy! In 
the 10th year of the Republic, my father 
has a dress in tuxedos... I look at military 
maneuvers, my father wearing the same 
clothes as Atatürk. My father used to 
say that they never saw Atatürk in a 
non-uniform suit. Even in his last days of 
wandering, he always said; “He saw him 
lying in his bed with his hair combed and 
clean.”.

> Atatürk and Sports

“IN TURKEY, THREE 
CLUBS HAVE A MOON 
AND A STAR ON THEIR 
JERSEYS.”

BERFİN ALADAĞ: We know that 
Atatürk loves wrestling, rowing, and 
swimming sports, he is a good rider and 
a master shooter. Can you describe the 
unknown aspects of Atatürk regarding 
sports? Atatürk, for example, provides 
money to help the Fenerbahçe Club 
Rowing Branch.

M. KEMAL ULUSU: Atatürk’s favorite and 
most important sport was wrestling. Apart 
from that, he loves swimming and rowing. 
That’s why he’s building the Florya Sea 

“Atatürk, yanında çalışan 
herkesin kılığı kıyafetiyle 
bizzat ilgileniyor.”

“Atatürk is personally 
interested in the clothes 
of everyone who works for 
him.”

 Interview: Berfin Aladağ
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pik sporlarından atletizm ve jimnastikle de 
ilgileniyor. Hatta Beşiktaş Kulübü’nün Be-
şiktaş Jimnastik Kulübü adını almasını isti-
yor. Yine Atatürk, ata binmeyi de çok sevi-
yor. Atı ve atlı sporları sevdiğinden binicilik 
yarışlarını da izliyor. 1927 yılında “Atatürk 
ve Gazi Koşusu” yarışları düzenleniyor. 
Günümüzde Atatürk için Fenerbahçeli de-
niliyor. Oysa şöyle bir olay yaşanıyor o ta-
rihlerde… Fenerbahçe Kulübü Atatürk’ün 
büstünü yaptırıyor ve diyorlar ki “Efendim 
gelip büstün açılışını siz yapar mısınız?” 
Atatürk de diyor ki; “Şimdi ben gelirsem 
oraya, Atatürk Fenerbahçeli diyecekler. 
Kusura bakmayın gelemeyeceğim.” Ama 
kulüp başkanı ve yöneticiler çok ısrar edi-
yorlar ve Atatürk kıramıyor. Sonunda Ata-
türk büstün açılış törenine gidiyor. İşte bu 
nedenle Fenerbahçeliler, Atatürk’ü büstün 
açılışına gittiği, Kürek Şubesine de para 
yardımında bulunduğu için Fenerbahçe-
li olarak değerlendiriyorlar. Türkiye’de 3 
kulübün göğsünde ay yıldızı taşıma hakkı 
vardır. İlkini Karşıyaka Spor Kulübü’ne Ata-
türk vermiştir. Niye vermiştir? Çünkü Karşı-
yaka Kulübü’nün tüm futbolcuları İzmir’in 
kurtuluşu sırasında canlarını vermişler, 
kahramanlık göstermişlerdir. Cumhuriyet 
kurulduktan sonra Meclis kararı ile Karşı-
yaka Spor’a formasında ay yıldız taşıma 
hakkı veriliyor. Sonra yıllar geçiyor. 1948 

House. He is also interested in athletics 
and gymnastics from Olympic sports. In 
fact, he wants Besiktaş Club to be named 
as Beşiktaş Gymnastics Club. Atatürk 
also loves to ride horses. He also watches 
equestrian races because he loves horse 
and equestrian sports. In 1927, “Atatürk 
and Veteran Run” races are organized. 
Today, for Atatürk, it is said that he 
supports Fenerbahçe. However, there is 
an event like this on those dates.…

The Fenerbahçe Club is having Atatürk’s 
effigy done, and they say, “Sir, would 
you come and make the opening of 
the bust?” Atatürk also says,” If I come 
there now, they will say Atatürk supports 
Fenerbahçe. Sorry I can’t come.” But the 
club president and managers insist very 
much, and Atatürk cannot break. Finally, 
Atatürk goes to the opening ceremony 
of the bust; that is why he is told that he 
supports Fenerbahçe. Three clubs in 
Turkey have the right to carry a moon star 
on their chest. Atatürk gave the first one 
to Karşıyaka Sports Club. Why has given? 
Because all the players of the Karşıyaka 
club gave their lives during the liberation of 
İzmir, showed heroism. After the Republic 
was established, Karşıyaka Sports is given 
the right to carry a moon star on its jersey 
by the decision of the assembly. Then the 
years pass. The London Olympics are 
being held in 1948. We are participating 
in those Olympics for the first time. We 
were very good at wrestling at the time. 
If I don’t remember wrong, we take out 
4 freestyle, 2 grecoromende Olympic 
champions that year. All our wrestlers are 
from Kasımpaşa Sports Club. Upon their 
return, then President İsmet İnönü also 
gives Kasımpaşa Sports Club the right to 
carry moon stars on their breasts by the 
decision of the assembly. The third club 
is Beşiktaş. In 1952, Beşiktaş had one 
national match against Greece. It will be 
the first match since the wars with the 
Greeks. Beşiktaş is very strong at those 
times. The Turkish Football Federation 
also wants Beşiktaş to represent the 
national team in this match to be played, 
and then again with the decision of the 
assembly, Beşiktaş is given the right to 
carry the moon star on its chest.



senesinde Londra Olimpiyatları yapılıyor. 
Biz o olimpiyatlara ilk kez iştirak ediyo-
ruz. O dönemde güreşte çok başarılıyız. 
Yanlış hatırlamıyorsam 4 serbestte, 2 gre-
koromende olimpiyat şampiyonu çıkartı-
yoruz o yıl. Güreşçilerimizin hepsi Kasım-
paşa Spor Kulübü’nden. Dönüşlerinde o 
zamanki Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü 
de Meclis kararı ile Kasımpaşa Spor Kulü-
bü’ne göğüslerinde ay yıldız taşıma hak-
kı veriyor. Üçüncü kulüp de Beşiktaş’tır. 
1952 yılında Beşiktaş’ın Yunanistan ile 
bir milli maçı var. Yunanlılarla yaşanılan 
savaşlardan sonra ilk kez maç yapılacak. 
Beşiktaş o tarihlerde çok güçlü. Türkiye 
Futbol Federasyonu da oynanacak bu 
maçta Milli Takım’ı Beşiktaş’ın temsil et-
mesini istiyor ve sonrasında da yine Mec-
lis kararı ile Beşiktaş’a göğsünde ay yıldız 
taşıma hakkı veriliyor. 

“HAYATIM BOYUNCA 
AMATÖR OLARAK 
FUTBOL OYNADIM, 
AMATÖR OLARAK 
YÖNETİCİLİK YAPTIM.”

BERFİN ALADAĞ: Siz uzun yıllar sporla 
iç içe yaşamış, Beşiktaş Kulübü Yöne-
tim Kurulu Üyeliği, Üsküdar Anadolu 
Kulübü Genel Kaptanlığı, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü görevlerinde 
bulunmuş ve 1984-86 tarihleri ara-
sında Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı olarak görev yapmış birisi-
niz. Ayrıca Cumhuriyet, Akşam, Star, 
Sözcü gibi gazetelerde de köşe yazarlı-
ğı yaptınız. Son olarak okuyucularımıza 
neler söylemek istersiniz?

M. KEMAL ULUSU: Hayatımın çok önem-
li bir parçasıdır spor. 7-8 yaşlarında futbo-
la çok meraklıydım. Sonra lise çağlarında 
pinpon, atletizm, basketbol, futbol benim 
için çok önemli oldu. Amatör olarak fut-
bol oynadım, amatör olarak yöneticilik 
yaptım. Sonra Beşiktaş gibi çok tarihi bir 
kulüpte yaklaşık 4 yıl yönetici olarak gö-
rev aldım. Daha sonra da Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkanlığı görevine geldim. 
Hayatım hep spor ve futbolla geçti.

BERFİN ALADAĞ: Bu keyifli söyleşi 
için size çok teşekkür ediyorum.

“ALL MY LIFE, I PLAYED 
FOOTBALL AS AN 
AMATEUR; I WAS A 
MANAGER AS AN 
AMATEUR.”

BERFİN ALADAĞ: Beşiktaş Üsküdar 
Anadolu Club General Captain, General 
Directorate of Youth and Sports, and 
served as the president of the Turkish 
Football Federation between 1984-86 
someone who has lived in the sports 
for many years, has been a member 
of the Board of Beşiktaş Club and 
served as the President of the Turkish 
Football Association. You have also 
been a columnist for newspapers 
such as Cumhuriyet, Akşam, Star and 
spokesperson. Finally, what would you 
like to say to our readers?

M. KEMAL ULUSU: Sport is a very 
important part of my life. I was very 
keen on football when I was 7-8. Then 
in high school ping-pong, track and 
field, basketball, football became very 
important to me. I played football as an 
amateur; I was a manager as an amateur. 
Then I took part in a very historic club like 
Beşiktaş for about 4 years as a manager. 
Then I came to the position of President 
of the Turkish Football Federation. My 
life has always been about sports and 
football.

BERFİN ALADAĞ: I would like to thank 
you very much for this delightful 
interview.

Berfin Aladağ, 
“Atatürk’ün 
Kütüphanecisi”nin oğlu 
Mustafa Kemal Ulusu ile 
yeni kitap çalışmalarını 
yürüttüğü Suadiye’deki 
Yazar Evi’nde bir araya 
geldi.

Berfin Aladağ met with 
Mustafa Kemal Ulusu, 
the son of ” Atatürk's 
librarian", at the Writers 
House in Suadiye, where 
he conducted his new book 
studies

 Interview: Berfin Aladağ
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The world’s largest technology 
event in İstanbul, Aviation, 
Space and Technology Festival 
(TEKNOFEST) hosted one 
million 720 thousand people 
between 17-22 September. 

With the leadership of Industry 
and Technology Ministry, the 
Turkish Technology Team 
Foundation (T3 Foundation), 
and the support of Turkey’s most 
important corporations and 
companies, there were many 
military and civilian stands in the 
Atatürk Airport.

Within the scope of the festival, 
“Earthquake: What We Know, 
What We Don’t Know”, “Havelsan 
Cyber Security Training”, 
“Cryptology Training”, “Encryption 
Game” seminars were held. 
Participating companies also 
found the opportunity to inform 

Dünyanın en büyük teknoloji et-
kinliği İstanbul Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali (TEKNO-
FEST), 17-22 Eylül tarihleri ara-
sında bir milyon 720 bin kişiyi 
ağırladı. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vak-
fı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı öncülü-

ğünde, ülkenin önemli kurum ve 
firmalarının destekleriyle Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleştirilen 
festivale katılan askeri ve sivil 
katılımcı firmaların stantları, çok 
sayıda etkinliğe sahne oldu. 

Festival kapsamında, “Deprem: 
Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz”, 
“Havelsan Siber Güvenlik Eğiti-
mi”, “Kriptoloji Eğitimi”, “Şifreleme 
Oyunu” konulu seminerler düzen-
lendi.  

GREAT INTEREST 
TO SPACE AND 
TECHNOLOGY
FESTIVAL

UZAY VE 
TEKNOLOJİ
FESTİVALİNE 
BÜYÜK
İLGİ

Haber/Fotoğraf  
Reporter/Photography

İ. Gün Şeftalioğlu



Katılımcı firmalar da stantlarında ziyaret-
çilerine bilgilendirme ve birçok deneyim 
fırsatı sundu. İstanbul dışından da katılı-
mın yüksek olduğu festivalde misafirler, 
kendileri için inşa edilen çok sayıda sos-
yal donatı alanından faydalandı. 

> Çelik Kanatların Gösterileri Büyüledi

Festival, 22 Eylül Pazar günü Solo Türk, 
Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, 
Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, 
Atak helikopteri, Red Bull gösteri uçuşla-
rıyla sona erdi. 

> Hedef Türkiye’yi Teknoloji Üreten Bir 
Topluma Dönüştürmek

TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye’nin 
milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve 
kara araçlarının yanı sıra yurt dışından 
gelen uçaklar da katılımcılar tarafından 
ziyaret edildi. Ziyaretçiler ayrıca, alanda 
Türk Hava Kuvvetleri’nin A400 M uçağı, 
C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuv-
vetlerinin CH-47 ve Sikorsky helikopter-
leriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 
eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik 
CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis 
helikopterlerini de yakından inceleme 
imkanı buldu. 

and provide new experiences to their 
visitors. Participation in the festival was 
also high from outside the Istanbul, 
guests benefited from a large number of 
social equipment areas built for them.

> Charming Steel Wings

The festival ended on September 22nd, 
Sunday, with Solo Turkish, Turkish Stars, 
Hürkuş, Ministry of Interior, Turkish Air 
Force parachute jump, Attack helicopter, 
Red Bull stunt flying.

> The Aim is To Transform Turkey into 
a Technology Producing Community

In TEKNOFEST exhibit area, besides 
Turkey’s national air and ground vehicles, 
planes from abroad also draw interest. 
Turkish Air Force A400 M aircraft, C160 
military transport aircraft, Turkish Land 
Forces CH-47 and Sikorsky helicopters, 
F4 2020 fighter aircraft, KT1, and T38 
training aircraft, as well as Coast Guard 
CN-235 MSA aircraft and gendarmerie 
and police helicopters were also 
examined by the visitors. 

Solo Türk ve Türk 
Yıldızları’nın nefes kesen 
gösterisi büyük beğeni 
topladı.

The breathtaking 
performance of Solo Türk 
and Turkish Stars were 
highly admired.

Türkiye Teknoloji 
Takımı (T3) Vakfı ve 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
organize edilen, Anadolu 
Ajansı’nın (AA) global 
iletişim ortağı olduğu 
Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivalindeki 
etkinliklere her yaştan 
ziyaretçi katılım gösterdi. 
Festivalin son gününde, 
çocuklar ve gençler hem 
eğiten hem de eğlendiren 
atölye çalışmalarına 
katılma fırsatı elde etti.

Visitors of all ages 
participated in the 
activities of the festival 
that have been organized 
by the Turkish Technology 
Team Foundation and the 
Istanbul Metropolitan 
Municipality and 
Anatolian News Agency 
(AA) was the global 
communication partner 
to the Festival of Aviation, 
Space, and Technology. 
On the last day of the 
festival, children and 
young people had the 
opportunity to participate 
in both educational and 
entertaining workshops.

News: İ. Gün Şeftalioğlu
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EFSANE BİR TÜRK KADINI
A LEGENDARY TURKISH WOMAN

MADELET
GRABBE BAŞUSTA

Röportaj / Interview
Şadan Alptekin

Fotoğraf / Photography
Berfin Aladağ



ŞADAN ALPTEKİN: Siz çocuk dene-
cek yaşta uçmaya gönül verdiniz ve 
henüz 13 yaşındayken pilot olmayı 
başardınız. Hatta Hollanda’da yapı-
lan uluslararası hava gösterilerinde 
paraşütle atlamada takım halinde 
dünya ikincisi oldunuz. Göklere adı-
nı yazdırmayı başaran bu kız çocuğu, 
bu hayalinin peşinden koşarken o 
günün şartlarında ailesini ikna etme-
yi nasıl başardı?

MADELET GRABBE BAŞUSTA: Biz 
dört kardeştik. Kardeşim Alp, abilerim 
Fikri ve Teoman Reyal. Ben 13 yaşın-
dayken abilerim Türk Hava Kurumu’nun 
Eskişehir’de bulunan İnönü Planör Kam-
pı’na planör kullanmayı öğrenmeye gi-
diyorlardı. Eve döndüklerinde de ara-

ŞADAN ALPTEKİN: You determined 
to fly when you were a child and 
managed to become a pilot when 
you were only 13 years old. In fact, 
you became the second in the 
world as a team in parachuting at 
international aerial demonstrations 
in the Netherlands. How did this girl, 
who managed to put her name in 
the skies, manage to convince her 
parents in the circumstances of that 
day while pursuing her dream?

MADELET GRABBE BAŞUSTA:  We 
were four siblings. My brother Alp, my 
brothers Fikri and Teoman Reyal. When 
I was 13, my brothers were going to 
learn how to use a glider at the Turkish 
Aeronautical Association’s İnönü Glider 

Madelet Grabbe Başusta, daha çocuk 
yaşlarında uçmaya, bulutlara dokun-
maya heves etmiş ve bunu başarmış 
biri.

Madelet Grabbe Başusta’nın yaşam öy-
küsü, okurları şaşırtacak nitelikte, tut-
kularla örülü bir yaşamın da ta kendi-
si… Üstelik ‘Cumhuriyet Türkiyesi’nin 
modernleşme, çağdaşlaşma öyküsü 
ile aralarında da paralellik bulunuyor. 
Dünyanın önemli iş kadını dernekleri 
ve örgütlerinin üyeliğine kabul edilen, 
iş kadınlığının yanı sıra Türkiye’de ve 
dünyanın çeşitli ülkelerinde pek çok 
sosyal projede maddi ve manevi uy-
gulayıcı olarak yer alan bu efsane Türk 
kadınının yaşam öyküsünü, eşi Hüse-
yin Başusta “Bulutlara Dokunmak” 
adlı kitapta anlatıyor. Şadan Alptekin’in 
yaptığı bu röportaj ile sizler de Madelet 
Grabbe Başusta’yı daha yakından tanı-
yacaksınız..

Madelet Grabbe Başusta, who was 
eager to fly as a child, touch the clouds 
and succeeded.

The story of Madelet Grabbe Başusta 
is a life that is surprising to the readers 
and is built with passion. Moreover, 
there are parallels between her life story 
and the history of modernization and 
modernization of ‘Republic Turkey’. 
Accepted as the member of important 
businesswomen associations and 
organizations in the World, taking 
place as a material and spiritual 
practitioner in many social projects in 
Turkey and around the world as well as 
being a businesswoman, her husband 
Hüseyin Başusta is telling this legend 
Turkish woman’s life story in the book 
“Touching The Clouds”. You will get to 
know Madelet Grabbe Başusta better 
with this interview by Şadan Alptekin. 

“Çıkış noktasındaki 
uçuş düşü, onu 
bulutlara taşıyacak 
olan cesaret; aslında 
hayatı karşılama 
düşüne atılan ilk 
adımdır.”
Eşi Hüseyin Başusta

“The dream of flight at 
the point of departure, 
the courage that will 
carry it into the clouds, 
is actually the first step 
towards welcoming 
life.”
Mr. Hüseyin Başusta

Şadan Alptekin, 
Madelet Grabbe 
Başusta ile 
Büyükdere’deki evinde 
bir araya geldi.

Şadan Alptekin met 
Madelet Grabbe 
Başusta at her home in 
Büyükdere.

 Interview: Şadan Alptekin
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larında heyecanlı şekilde yaşadıklarını 
anlatıyorlardı. Bu konuşmalarından ben 
de çok etkileniyordum. Bir gün Teoman 
abime; “Ben de sizler gibi havacı olmak 
ve planör kullanmak istiyorum.” dedim. 
O da bana kızarak; “Madelet, sen kızsın, 
anlamazsın bu işlerden.” diye cevap ver-
di. Abimin bu cevabına önce çok üzül-
düm ama sonra bu cümle bana hayatta 
başarılı olmak için itici bir güç oldu ve 
kendi kendime dedim ki; “Bir gün ben 
de havacı olacağım ve kızların da her 
şeyden anlayabileceğini abilerime gös-
tereceğim!” Bu konuda neler yapacağı-
mı düşünürken, bir pazar günü anneme 
abilerim gibi havacı olmak, planör kul-
lanmak istediğimi söyledim. Ben biraz 
esmer olduğum için annem bana “kara 
kızım” derdi. Annem önce hemen bana 
cevap vermedi ve düşünerek yüzüme 
baktı ve sonra; “Sen daha 13 yaşındasın, 
bunu nasıl yapacaksın kara kızım?” diye 
sordu. Ben de ona; “Anne, ben abilerime 
kızların da her şeyi başarabileceklerini 
göstermek istiyorum. Çünkü bana ‘sen 
kızsın, anlamazsın bu işlerden’ dediler 

Camp in Eskişehir. When they came 
home, they were talking to each other 
about their experiences excitedly. I was 
fascinated by their conversations. One 
day, I said to my brother Teoman, “I 
want to be an aviator and use a glider 
like you.” And he got mad at me. He 
said, “Madelet, you’re a girl; you don’t 
understand.” I was very sad about my 
brother’s reply at first, but then that 
sentence was a driving force for me to 
succeed in life and I said to myself, “One 
day I’m going to be an aviator, and I’m 
going to show my brothers that girls can 
understand everything!” When I was 
thinking about what I was going to do 
about it, I told my mother on a Sunday 
that I wanted to be an aviator, a glider 
like my brothers. When I was thinking 
about what I would do about it, I told my 
mother that on Sunday, I wanted to be an 
aviator and use gliders like my brothers. 
My mom used to call me “my brunette 
girl” because I was a little brunette. My 
mother did not answer me immediately 
at first and looked at my face thinking 
and then; “You’re only 13, how are you 
going to do this, my brunette girl? She 

Henüz 13 yaşında iken 
havacılığa gönül veren 
Madelet, zaman içinde 
planör, paraşüt ve 
pilot bröveleri alarak 
havacı olmak isteyen 
gençlere eğitmenlik de 
yapıyor.

Madelet, who was a 
keen aviator when 
she was only 13 years 
old, is also a trainer to 
young people who want 
to become aviators 
by getting gliders, 
parachutes and pilot 
badges.



ve benim de gururum kırıldı.” diye cevap verdim.  
Bunun üzerine annem abilerimle konuşmuş, planör 
kullanmak için en az 16 yaşında olmak gerektiğinden, 
mahkeme kararıyla da yaşımı büyütmüşler. Bir gün 
annemle Teoman abim beni karşılarına oturttular ve 
abim bana; “Sana bir müjdem var, kara kız! Yarın seni 
İnönü Planör Kampı’na götüreceğim. Sen de planör 
kullanacaksın. Artık senden, bizden daha iyi havacı 
olmanı bekliyoruz.” dedi. Sabaha kadar heyecandan 
uyuyamadım. Sabah erken saatlerde Ankara’dan tren-
le yola çıkarak Türk Hava Kurumu İnönü Planör Kam-
pı’na gittik. Havacılık serüvenim işte böyle başladı. 
Sonra paraşüt, daha sonra da uçak kullanmayı öğ-
rendim. “Planör”, “Paraşüt” ve “Pilot” bröveleri aldım.  
Havacı olmak isteyen gençlere de bu konuda eğit-
menlik yaptım. Kısacası üç hava aracını kullanabilen 
ve sertifika alan dünyadaki az sayıdaki kadınlardan 
biri sayılabilirim. 

“KÜÇÜK BİR ÇOCUKKEN 
ANNEMİN PLANÖR KAMPINA 
GİTMEME İZİN VERMESİ BENİM 
HAYATTA BAŞARILI OLMAMIN 
ANAHTARI OLDU.”

ŞADAN ALPTEKİN: Henüz 13 yaşında Türk Hava 
Kurumu Eskişehir İnönü Planör Kampı’na katıldı-
nız. O günlerde kampta sizden başka kız öğrenci 
var mıydı? Hocanız kimdi? İlk uçuşunuzu nasıl 
yaptınız?

MADELET GRABBE BAŞUSTA: Benim devremde 
kampta hiç kız öğrenci yoktu. Sonraki devrelerde 
planör öğrenmek isteyen kız öğrenciler de kampa 
katıldılar ama paraşüt kullanan çok bayan arkada-

asked. I told her, “Mom, I want to show my brothers 
that girls can do anything. Because they told me, 
‘You’re a girl, you don’t understand” I replied. Then 
my mother talked to my brothers, and they raised 
my age with a court order since it was necessary 
to be at least 16 years old to use the glider. One 
day my mother and my brother Teoman sat me in 
front of them, and my brother said that;” I have good 
news for you, brunette girl! I’m taking you to Inonu 
Glider Camp tomorrow. You’re going to use a glider. 
Now we expect you to be a better aviator than us. 
”I couldn’t sleep until the morning because I was 
so excited. Early in the morning, we departed from 
Ankara by train and went to the Turkish Aeronautical 
Association İnönü Glider Camp. That’s how my 
aviation adventure began. Then I learned how to use 
a parachute and then a plane. I received “Glider”, 
“Parachute” and “Pilot” badges. I also taught young 
people who wanted to be aviators. In short, I am one 
of the few women in the world who can use three 
aircraft and receive certificates.

“WHEN I WAS A LITTLE GIRL, MY 
MOTHER LET ME GO TO GLIDER 
CAMP WAS THE KEY TO MY 
SUCCESS IN LIFE.”

ŞADAN ALPTEKİN: At the age of 13, you attended 
the Turkish Aeronautical Association Eskişehir 
İnönü Glider Camp. Were there any other female 
students in the camp in those days? Who was 
your teacher? How did you make your first flight?

MADELET GRABBE BAŞUSTA: There were no girl 
students in the camp in my term. In the next cycles, 
the girl students who wanted to learn gliders also 
joined the camp, but I had many female friends who 
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şım vardı. Planör kullanmayı bana ilk öğreten hocam, 
Rüstem Mavituna idi. Yaşım küçük, üstelik kilom da 
çok azdı. Bu nedenle Rüstem Hoca, eğitime başladı-
ğımda planör havalanmasın diye içine metal parçala-
rı koyardı. İlk kullandığım planörün modeli THK 4’tü. 
O zamanlar bizim planörlerimizin dışı bezle kaplıydı. 
Önünde tahtadan yapılmış iki tekerleği vardı ve ka-
natları uzundu. Bu planörler THK Uçak Fabrikası’nda 
40 adet üretilmişti. Türk Hava Kurumu’ndan aldığım 
motorsuz uçuş (C) brövemin numarası 1399 idi. THK 
İnönü Planör Kampı’nın önünden araçlarıyla geçen 
olursa, kampın üstündeki dağlara baksınlar. Biz ora-
ya “C tepesi” derdik. Planörümüzle sonra o tepeden 
havalanır, saatlerce uçar, uçarken de birçok hayaller 
kurardık. Sonrasında gene aynı tepeye iniş yapardık. 
Planör şahane bir hava aracıdır. Bu yoldan geçerken 
bu satırları okuyanlar o dağları görürlerse, bu dağla-
rın üstünden yüzlerce cesur planörcünün uçtuğunu 
düşünebilirler.

CESUR YÜREKLİ KIZIN HAVADAKİ 
BÜYÜK SINAVI 

ŞADAN ALPTEKİN: Daha sonra siz Türk Kuşu Eti-
mesgut Paraşüt kurslarına katıldınız. 1955 yılında 
da İtalya, Almanya ve Hollanda’da ‘Uluslararası 
Avrupa Paraşütle Atlama Hava Gösterileri’nde ül-
kemizi temsil ettiniz. Havada iken hiç tehlike atlat-
tınız mı?

MADELET GRABBE BAŞUSTA: 1950’lili yılların or-
talarıydı, planör eğitimimi tamamlamış,  Ankara’da 
liseye gidiyordum. Türk Kuşu’ndan bana Etimes-
gut’taki paraşüt kurslarına katılmam için teklif geldi. 

used parachutes. The first teacher to teach me how 
to use a glider was Rüstem Mavituna. I was underage 
and not very weighted. That’s why Rüstem Teacher 
used to put pieces of metal in it so that the glider 
wouldn’t take off when I started training. The first 
glider I used was THK 4. Back then, the outside of 
our gliders was covered in cloth. It had two wheels 
made of wood in the front and had long wings. These 
gliders were manufactured 40 units at THK Aircraft 
Factory. The number of non-motorized flights (C) that 
we received from the Turkish Air Authority was 1399. 
If someone passes by THK İnönü Glider Camp with 
their vehicles, let them look at the mountains above 
the camp. We used to call it “Hill C.” After our glider, 
we’d take off from that hill, fly for hours, and dream 
a lot when we were flying. Then we would go down 
the same hill again. The glider is a wonderful aircraft. 
Those who read these lines as they pass this road 
can think that hundreds of brave gliders flew over 
these mountains. 

BRAVE-HEARTED GIRL’S BIG 
TEST IN THE AIR

ŞADAN ALPTEKİN: Afterwards, you attended 
the Turkish Bird Etimesgut Parachute courses. 
In 1955, you represented our country at the 
International European Skyparate Air Shows 
in Italy, Germany, and the Netherlands. Did you 
survive any danger while you were in the air?

MADELET GRABBE BAŞUSTA:  It was the mid-
1950s, I completed my glider training, and I was going 
to high school in Ankara. I was asked by the Turkish Bird 
to attend the parachute courses in Etimesgut. Firstly, 

Madelet, bir arkadaşı 
ile Ankara Etimesgut’da 
eğitim uçuşu yaptıkları 
uçaklarının önünde.

Madelet with a friend 
in front of their plane, 
where they were on 
a training flight in 
Etimesgut, Ankara.



Başta Edibe Subaşı Hoca benim başa-
rılı, disiplinli çalışmalarımı yakından bili-
yordu. Ayrıca İngilizce biliyordum. 1955 
yılında İtalya, Almanya ve Hollanda’da 
‘Uluslararası Avrupa Paraşütle Atlama 
Hava Gösterileri’ yapılacaktı. Benim de 
bu bayan paraşüt takımında yer almamı 
istediler. Havacılığın her dalını sevdiğim 
ve bulutlara yeniden dokunacağım için 
bu teklifi kabul ettim ve hemen zorlu eği-
timlere başladım. Bu eğitimlerim sıra-
sında yaptığım atlayışlardan birinde, “C 
47 Cargo” uçağından atladıktan birkaç 
saniye sonra, ana paraşütüm dolan-
dı ve ne kadar mücadele ettiysem de 
paraşütümü tekrar açamadım. Süratle 
yere doğru düşmeye başladım. Rüyada 
gibiydim. Hayatımdan birçok şey film 
şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor-
du. Bir ara, aşağıya doğru baktığımda 
bazı hareketler gördüm. Aşağıdan izle-
yen hocalarım benim paraşütümün do-
landığını anlamışlardı ki, bana birtakım 
hareketler yapıyorlardı. Birden kendime 
geldim, bıçağımı çekerek ana paraşütü-
mün iplerini kestim ve ondan kurtularak 
süratle yedek paraşütümü açtım. Böy-
lece, sağ salim yere inmeyi başardım. 
Bu olaydan sonra paraşüt atlayışlarına 
devam edip etmeyeceğim konusunda 
bir karar vermem gerekti. Sabah tekrar 
eğitim alanına çıktığımda, hocalarım 
bana “Eğitime devam edecek misin 
evladım?” diye sorduklarında cevabım 
“Evet” oldu. Sonra bana hocamın; “Afe-
rin sana cesur yürekli kız!” dediğini ha-
tırlıyorum. Bu başımdan geçen olayı an-
neme yıllarca anlatmadım.

Edibe Subaşı knew my successful, 
disciplined work closely. I also knew 
English. In 1955, International European 
Parachuting Jumping Air Shows were 
to be held in Italy, Germany, and the 
Netherlands. They wanted me to be 
on the women parachute team. Since I 
love every branch of aviation and touch 
the clouds again, I accepted the offer 
and immediately started challenging 
training. In one of the jumps I made 
during that training, a few seconds after 
jumping off the “C 47 Cargo” plane, 
my main parachute ran around, and 
I couldn’t open my parachute again 
as much as I struggled. I began to fall 
quickly to the ground. I was dreaming. 
A lot of my life was passing by my eyes 
like a film strip. At one point, I looked 
down and saw some movements. My 
teachers, who watched from below, 
understood that my parachute was 
entangled, and they were making me 
some movements. Suddenly I came 
to my senses, pulled my knife, cut the 
ropes of my main parachute, and got 
rid of it and quickly opened my spare 
parachute. So I managed to land safely. 
After this incident, I had to decide 
whether to continue parachute jumps. 
When I went back to the training area in 
the morning, when my teachers asked 
me, “Are you going to continue your 
education, my child?” My answer was, 
“Yes.”. Then I remember my teacher 
saying, “Well done, you brave-hearted 
girl!” I haven’t told my mom about this 
incident for years.

Hollanda’da yapılan 
uluslararası hava 
gösterilerinde dünya 
ikincisi olan Türk 
Paraşüt Milli Takımı.

Photo was taken 
immediately after a 
jump with a Dutch 
parachute group in 
Ypenburg, Netherlands.
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ARALARINDA 
MADELET REYAL’İN 
DE YER ALDIĞI BAYAN 
PARAŞÜT MİLLİ TAKIMI, 
HOLLANDA’DA YAPILAN 
ULUSLARARASI HAVA 
GÖSTERİLERİNDE 
DÜNYA İKİNCİSİ 
OLUYOR.

“GELECEĞİN PARLAYAN 
YILDIZI; MADELET 
REYAL”

MADELET GRABBE BAŞUSTA: Ba-
yan Paraşüt Milli Takımı olarak, katıldı-
ğımız hava gösterileri ile ilgili olarak, za-
manın gazete ve dergilerinde çok geniş 
haberler ve yazı dizileri yayınlandı. Hat-
ta Türk Kuşu dergisinde benimle ilgili 
“Geleceğin parlayan yıldızlarından Ma-
delet Reyal” diye haberler yapıldı. Daha 
sonra Hollanda’da yapılan uluslararası 
hava gösterilerinde Paraşüt Milli Takımı 
olarak dünya ikincisi olduk. Ödülümü-
zü Hollanda Prensi Altes Bernhardt’ın 
elinden aldık. Türk Hava Kurumu’ndan 
aldığım Milli Paraşütçü sertifikamın nu-
marası; 1118 idi. 

THE WOMEN’S 
PARACHUTE NATIONAL 
TEAM, INCLUDING 
MADELET REYAL, 
BECOMES THE SECOND 
IN THE WORLD AT 
INTERNATIONAL 
AIR SHOWS IN THE 
NETHERLANDS.

“THE SHINING STAR OF 
THE FUTURE; MADELET 
REYAL”
MADELET GRABBE BAŞUSTA: As 
the Women’s Parachute National Team, 
a wide range of news and articles 
have been published in newspapers 
and magazines of the time regarding 
the air shows we participated in. In 
fact, Turkish Bird magazine about me, 
“Madelet Reyal, one of the shining 
stars of the future” made the news. 
Later, we became the second in the 
world as a national parachute team 
in the international air shows held in 
The Netherlands. We received our 
award from Prince Altes Bernhardt of 
the Netherlands. The number of my 
National Parachutist certificate from the 
Turkish Aeronautical Association; It was 
1118.

"Türk Kuşu dergisinde 
benimle ilgili “Geleceğin 
parlayan yıldızlarından 
Madelet Reyal” diye 
haberler yapıldı."

"Turkish Bird magazine 
about me, “Madelet 
Reyal, one of the shining 
stars of the future” made 
the news. "



“AVRUPA’YA BİR 
AMAÇ İÇİN GELEN 
YÜREKLİ VE ÇALIŞKAN 
VATANDAŞLARIMIZA 
VE AİLELERİNE EN 
GÜÇ ZAMANLARINDA 
YARDIMCI OLABİLME 
İMKANI BULDUĞUM İÇİN 
BUGÜN ÇOK MUTLU VE 
GURURLUYUM.”

ŞADAN ALPTEKİN:  Yükseköğretimi-
nizi tamamladıktan sonra ziyaret için 
gittiğiniz Almanya’da, büyük bir inşa-
at şirketi kurdunuz. Ama hiçbir zaman 
vatanınızı unutmadınız. Özellikle 1999 
yılında meydana gelen Adapazarı 
depreminde yaklaşık yedi bin beş yüz 
kişinin yaşadığı Emirdağ Çadır Ken-
ti’nde yaptığınız titiz çalışmalar, yine 
depremde yetim kalan çocuklar için 
Adapazarı Karaman Köyü’nde inşa 
edilmesine öncülük ettiğiniz Bremen 
Mızıkacıları Yetimhane ve Kreşi ça-
lışmalarınızı basında yer alan haber-
lerden biliyoruz. Peki, Almanya’da 
yaşadığınız zamanlarda oradaki Türk 
vatandaşlar için de çalışmalarda bu-
lundunuz mu?

“I AM VERY HAPPY AND 
PROUD TODAY THAT I 
HAVE BEEN ABLE TO HELP 
OUR HARD-HEARTED AND 
HARD-WORKING CITIZENS 
AND THEIR FAMILIES WHO 
CAME TO EUROPE FOR A 
PURPOSE IN THE MOST 
DIFFICULT TIMES.”

ŞADAN ALPTEKİN: After completing 
your Higher Education, you started 
a large construction company in 
Germany, where you went to visit. 
But you never forgot your homeland. 
Especially during the Adapazarı 
earthquake in 1999, we know your 
meticulous work in Emirdağ Tent City, 
where about seven thousand and five 
hundred people lived, and your work 
in Bremen Harmonica Orphanage and 
Nursery, which you pioneered in the 
construction of Adapazarı Karaman 
village for the children orphaned by 
the earthquake. Did you also work for 
Turkish citizens there when you lived 
in Germany?

Federal Almanya 
Cumhuriyeti, Madelet 
Grabbe Başusta’yı 
yaptığı çalışmalardan 
dolayı 2001 yılında 
liyakat madalyası ile 
ödüllendirdi.

The Federal Republic 
of Germany awarded 
Madelet Grabbe Başusta 
with the Medal of merit in 
2001 for her work.
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MADELET GRABBE BAŞUSTA: Ben 
yurt dışına çalışmaya gelen yalnız ama 
çalışkan vatandaşlarımızın ve ailelerin 
hep yanında olmaya çalıştım. Çünkü 
ben de onlar gibi çok genç yaşta Al-
manya’ya gelmiştim. Onları en iyi an-
layabilecek kişi bendim ve maddi im-
kanlarım da vardı. 1963 yılından sonra 
çalışmak için Avrupa’ya gelen gurbetçi 
dediğimiz Türk işçileri burada büyük 
zorluklarla karşılaştılar. Büyük bir bölü-
mü hiç dil bilmiyordu. Bu sebeple çok 
yalnız ve çoğu zaman da çaresizdiler. 
Ama başarmak istiyorlardı. Bilmedikle-
ri bir kültürle beraber hiç tanımadıkları 
insanlarla iletişim kurup, para kazan-
maya, hayatlarını devam ettirmeye ça-
lışıyorlardı. Ben Almanya’nın Bremen 
şehrinde yaşadığım için vatandaşları-
mızın sorunlarını yakından görüyordum. 
Bu düşüncelerle, içinde Alman kadın-
larının da olduğu “Bremen Türk Alman 
Kadınlar Birliği”ni kurdum. Halkımızın 
bulundukları şehirlere entegre olabilme-
leri için çok çalıştık. Özellikle Bremen’de 
çalışan işçilerin aileleri ve çocukları için 
daktilo kursları, hemşirelik kursları açtık. 
Onların iş sahibi olabilmeleri için çok 
gayret ettik. Eşlerinin evlerinden çıkma-
ları için etkinlikler düzenledik. Çok şükür 
Türkler bugün artık Avrupa’da kendileri-
ni kabul ettirmişlerdir. Örneğin, Alman-
ya Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın; “Türk 
girişimciler Alman ekonomisin önemli 
bir parçasıdır.” diye bir açıklaması var. 
Netice olarak, imkanımız da olduğu için 
elimizden geleni yaptık. 

ŞADAN ALPTEKİN:  Siz, eşinizle bir-
likte 2017 yılı başında gemiyle dünya 
turuna çıktınız. 116 gün süren yolcu-
luğunuzda hangi ülkelere uğradınız? 
4 ay boyunca okyanusları, denizleri 
aşarak tamamladığınız bu geziye çık-
maya nasıl karar verdiniz ve süreçte 
nelere tanıklık ettiniz?

MADELET GRABBE BAŞUSTA: Eşim 
Hüseyin Başusta, Türkiye Radyo Te-
levizyon Kurumu’nun (TRT) tanınmış 
radyo ve televizyon prodüktör ve yönet-
menlerinden biridir. Mesleğinin kırkıncı 
yılını dolduruyordu. Artık bizim yaşımız 
da ilerliyordu. Kalan zamanı iyi değer-
lendirmek istedim. Ona gemiyle dünya 
turuna çıkmayı teklif ettim. Çok düşün-
se de sonrasında kabul etti ve benim 
sayemde emeklilik dilekçesini verdi. 

MADELET GRABBE BAŞUSTA: 
I have always tried to be there for our 
lonely but hardworking citizens and 
families who come to work abroad. 
Because, like them, I came to Germany 
at a very young age. I was the one 
who understood them best, and I 
had the opportunities. After 1963, the 
expatriate Turkish workers who came 
to Europe to work here faced great 
difficulties. Most of them didn’t speak 
any language. So they were very lonely 
and often desperate. But they wanted 
to succeed. With a culture they didn’t 
know, they were trying to communicate 
with people they didn’t know, make 
money, keep their lives going. Since 
I lived in Bremen, Germany, I saw the 
problems of our citizens closely. With 
these ideas, I founded the “Union of 
Turkish German Women in Bremen” 
with German women in it. We have 
worked hard to integrate our people 
into the cities they are in. We opened 
typewriter courses, nursing courses, 
especially for the families and children 
of the workers working in Bremen. We 
tried so hard to get them to have jobs. 
We organized events for their wives to 
leave their homes. Thankfully, the Turks 
have made themselves accepted in 
Europe today. For example, the German 
Minister of Economy and Energy said: 
“Turkish entrepreneurs are an important 
part of the German economy.” he has 
an explanation. As a result, we did our 
best because we had the opportunity. 

ŞADAN ALPTEKİN: You and your 
husband went on a world tour by 
ship in early 2017. What countries 
did you stop by on your 116 days 
journey? How did you decide to go 
on this 4 month journey across the 
oceans and seas, and what did you 
witness in the process?

MADELET GRABBE BAŞUSTA: My 
husband Hüseyin Başusta is one of 
the well-known radio and television 
producers and directors of the Turkish 
Radio and Television Corporation (TRT). 
He was completing the fortieth year of 
his profession. We were getting older 
now. I wanted to appreciate most of the 
time left. I offered him a cruise around 
the world. He gave it a lot of thought, but 
then he accepted it, and thanks to me, 

Bremen Mızıkacıları 
Yetimhane ve Kreşi

Bremen Harmonies 
Orphanage and Nursery



Netice olarak, 2017 yılının Ocak ayında 
San Francisco’dan gemiyle yola çıktık. 
Zaman zaman azgın dalgalı, zaman za-
man sakin Pasifik Okyanusu’nda günler-
ce yol aldık. Hemen hemen Dünya’nın 
bütün okyanuslarında ve denizlerinde, 
Dünya’nın arkasından altına doğru yol 
gittik. Pasifik Adaları, Yeni Zelanda, 
Tasmanya Adası’na kadar gittik. Ora-
dan Avustralya, Endonezya, Malezya, 
Filipinler’i geçtik. Yani Çin’e ancak 2,5 
ayda varabildik. Turumuz Roma’da sona 
erdi. İki kere ekvatoru geçtik. Netice ola-
rak 116 gün süren bu dünya turumuzda, 
26 ülke gördük, 59 limana uğradık. He-
yecanlı bir yolculuktu. Eşim Hüseyin ile 
birlikte birbirimize destek olarak sağ sa-
lim evimize geldik.  Ama bir yıl sonra bu 
kez de dünyanın üstünü görmek üzere 
2018 yılının Temmuz ayında Norveç’in 
Tromso şehrinden, Silver Cloud Expe-
dition gemisine binerek, Kuzey Kutbu 
ve Svalbard Adası turuna katıldık. Dö-
nüşte İzlanda’da indik. Olağanüstü bir 
geziydi. Zodyaklara binerek buzulların 
arasında gezdik. Kutup ayısını, balina-
ları, birçok ilginç kuşları ve olağanüstü 
bir doğayı gördük. Anlatması uzun sü-
rer. Bu sorunuza Kristof Kolomb’un bir 
sözü ile son vermek istiyorum; “Kıyıyı 
gözden kaybetme cesaretini bulana ka-
dar, okyanusu asla aşamazsınız.” Biz de 
bu sözün arkasına katıldık ve gittik. İyi ki 
de bu cesareti göstermişiz. 

“HAYATTA HER ZAMAN 
HATA VE BAŞARISIZLIK 
OLACAKTIR. ÖNEMLİ 
OLAN GEÇEN YILLARA VE 
HAYATA YENİLMEMEKTİR.”

ŞADAN ALPTEKİN:  Havacılıkla uğ-
raştığınız yıllarda eğitiminize hiç ara 
vermediniz. Ankara Üniversitesi İk-
tisadi ve Ticari Bilimler Akademisi 
İşletme Fakültesini bitirdiniz. Daha 
sonra, Hollanda’da uçak mühendis-
liği okumaya gitmişsiniz. Ancak, o 
yıllarda da dövizin çok yükselmesi 
sebebiyle, eğitiminizi yarım bırakarak 
ailenizin yanına dönmüşsünüz. Ama 
sonrasında ABD’nin Boston şehrin-
de eğitiminizi tamamlamışsınız. Bu-
radan eğitime devam eden gençlere 
hedeflerine ulaşma konusunda neler 
önerirsiniz?

he filed for retirement. As a result, we 
set sail from San Francisco in January 
2017. We traveled for days in the 
occasionally raging, occasionally calm 
Pacific Ocean. In almost all the oceans 
and seas of the Earth, we traveled from 
the back of the Earth to the bottom. We 
went as far as the Pacific Islands, New 
Zealand, the island of Tasmania. We 
passed Australia from there, Indonesia, 
Malaysia, the Philippines. So we 
only got to China in 2.5 months. Our 
tour ended in Rome. We crossed the 
Equator twice. As a result, on this 116 
days world tour, we saw 26 countries 
and visited 59 ports. It was an exciting 
journey. My wife Huseyin and I came 
to our house safely, supporting each 
other. But a year later, we took a tour 
of the Arctic and Svalbard island from 
Tromso, Norway in July 2018, boarding 
the Silver Cloud Expedition. We landed 
in Iceland on the way back. It was an 
extraordinary trip. We rode the zodiacs 
across the glaciers. We saw polar bears, 
whales, many interesting birds, and 
extraordinary nature. It’s a long story. I 
want to end this question with the words 
of Christopher Columbus, “Until you 
have the courage to lose sight of the 
coast, you will never be able to cross 
the ocean” he said. We joined behind 
that promise and went. I’m glad we had 
the courage.

Madelet Grabbe 
Başusta, Atatürk’ün 

manevi kızı ve 
Türkiye’nin ilk kadın 

pilotlarından aynı 
zamanda dünyanın da 

ilk kadın savaş uçağı 
pilotu Sabiha Gökçen 

ile birlikte.

Madelet Grabbe 
Başusta with Sabiha 
Gökçen, the adoptive 
daughter of Atatürk 
and one of Turkey’s 

first female pilots, also 
the world’s first female 

fighter pilot.

 Interview: Şadan Alptekin
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MADELET GRABBE BAŞUSTA: Gençlere önce he-
deflerini belirlemelerini öneririm. İnsan her zaman he-
deflerine ulaşamayabilir ama kesinlikle çalışmaktan 
vazgeçmemelerini, cesur ve dürüst olmalarını öneri-
rim. Her işin başı sabırdır. Şans da önemli bir faktör-
dür ama “Gideceği limanı bilmeyen yelkenliye, hiçbir 
rüzgar fayda etmez.” diye de meşhur bir söz vardır. 
Hayatla mücadeleyi hiç elden bırakmasınlar. Hayat-
ta her zaman hata ve başarısızlık olacaktır. Önemli 
olan geçen yıllara ve hayata yenilmemektir. Öncelikle, 
her gencimizin en az bir lisanı çok iyi okuyup yaza-
bilmesini öneririm. İki, üç lisan bilirlerse mükemmel 
olur. Günümüz dünyasında bir lisanı bilmeden, başarı 
şansını çok zayıf görüyorum. Yine okurken mutlaka 
staj yapsınlar, okul hayatını boşa harcamasınlar. Ça-
lışırken de sakın gençlik yıllarını boşa geçirmesinler. 
Vakit buldukça, önceden planlayarak seyahate çık-
sınlar. Çünkü seyahat planlarını çok önce yapanlar 
ucuz, geç ya da günübirlik planlayanlar çok daha 
pahalı seyahat ederler. Her zaman tecrübeli büyükle-
rini dinlesinler. Onların sözlerine kulak assınlar. Hayat 
tecrübesi yaşanarak öğrenilen bir süreçtir. Tecrübeye 
kulak verirlerse, zaman kazanırlar, hedeflerine daha 
kolay ulaşabilirler. Ayrıca kitap okusunlar ve mutlaka 
spor yapsınlar. Gençlere bir tavsiyem de öncelikle 
para peşinde değil, tecrübelerini geliştirmenin peşin-
de koşmalarıdır. Çünkü şansı hazırlık ve fırsat belirler. 
Hazırlığın yoksa fırsat çıksa bile başarılı olamazsın ya 
da elde ettiğin başarı geçici olur. Ama hangi işi seç-
mişlerse, hazırlıkları tam ve eksiksizse, işine hakimse 
ve dürüst hareket diyorsa onu bir gün başarı da para 
da bulacaktır. Hayatta çok zor durumda kaldıklarında 
onlara Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen bir sözü-
nü hatırlatmak isterim;  “Çaresizsen, çare sensin!”

ŞADAN ALPTEKİN: Madelet Hanım, bana zaman 
ayırdığınız ve tüm samimiyetinizle sorularımı ya-
nıtladığınız için size şahsım ve okulum adına bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 

“THERE WILL ALWAYS BE MISTAKES 
AND FAILURES IN LIFE. THE IMPORTANT 
THING IS NOT TO SUCCUMB TO THE 
PAST YEARS AND LIFE.”

ŞADAN ALPTEKİN: You never decayed from 
your training during your years of Aviation. You 
graduated from Ankara University, Academy of 
Economics and Commercial Sciences, Faculty of 
Business Administration. Then you went to study 
aeronautical engineering in the Netherlands. 
However, due to the high level of foreign exchange 
in those years, you left your education unfinished 
and returned to your family. But then you 
completed your education in Boston, USA. What 
do you suggest to young people who continue 
their education from here to achieve their goals?

MADELET GRABBE BAŞUSTA: I advise young 
people to set their goals first. People may not always 
achieve their goals, but I would certainly advise them 
not to give up on working, to be brave and honest. 
Patience is the beginning of everything. Luck is also 
an important factor, but “the sailboat that does not 
know the port to go, no wind will benefit “, there is also 
a famous saying. They’ll never let go of the struggle 
with life. There will always be mistakes and failures in 
life. The important thing is not to succumb to the past 
years and life. First of all, I suggest that every young 
person can read and write at least one language very 
well. If they speak two or three languages, it’s perfect. 
In today’s world, without knowing a language, I find 
the chances of success very slim. Again, they must 
do an internship while studying, not waste their 
school life. And don’t let them waste their teenage 
years working. As long as they have time, they should 
plan ahead and travel. Because those who make 
their travel plans long ago are cheaper, late or day-to-
day, those who plan to travel much more expensive. 
Always listen to their experienced elders. Let them 
listen to their words. Life is a process learned through 
experience. If they listen to the experience, they save 
time, they can achieve their goals more easily. They 
should also read books and play sports. My advice to 
young people is not to seek money first, but to seek 
to improve their experience. Because preparation 
and opportunity determine luck. If you don’t have 
the preparation, even if the opportunity comes, you 
won’t succeed, or your success will be temporary. 
But whichever job they choose, if their preparation is 
complete and complete, if they master their work and 
say they act honestly, it will one day find success and 
money. When they are in a very difficult situation in 
life, I would like to remind them of a little known word 
of Mustafa Kemal Atatürk” “If you are helpless, you 
are the remedy!”

ŞADAN ALPTEKİN: Mrs. Madelet, I would like to 
thank you once again on behalf of myself and 
my school for taking the time and answering my 
questions with all sincerity.



Türkiye’nin ikinci büyük adası olan 
Marmara Adası (Prokonnesos) 
mermer kaynakları ile antik dö-

nemden itibaren ticaretin odağında bu-

lunmuş, doğal güzellikleri, bakir koyları 

ile sakin bir deniz tatili geçirmek iste-

yenlerin vazgeçilmez beldesi olmuştur. 

Ancak geçtiğimiz yaz başında ada sa-

kinlerinin hayal kırıklığıyla öğrendikleri, 

koylarına midye çiftlikleri kurulacağı ha-

beri, adanın huzuruna gölge düşürdü. 

Adada zeytinlikleriyle ve doğal koyları 

ile ön plana çıkan Gündoğdu Köyü’nün 

iki koyuna kurulması planlanan ve ön 

ruhsatları alınan toplam 142 bin metre-

karelik alanı kapsayan iki midye çiftliği-

ne, başta köy sakinleri olmak üzere tüm 

Marmara Adası genelinde büyük tepki 

yağdı. 

Marmara Island (Prokonnesos), Turkey’s 
second-largest island, has been the 
focus of trade since antiquity with its 
marble resources and has become 
an indispensable destination for those 
who want to spend a quiet sea holiday 
with its natural beauties and pristine 
bays. However, at the beginning of last 
summer, the island’s residents learned 
disappointingly that the news of the 
establishment of mussel farms in their 
bays overshadowed the peace of the 
island. Gündoğdu Village, which stands 
out with olive groves and natural bays, 
is planned to be established in two 
bays and two mussel farms covering 
a total area of   142 thousand square 
meters, where preliminary licenses have 
been obtained, rained great reaction 
especially from the village inhabitants 
and the entire Marmara Island.

Marmara Adalıların 
Midye Çiftliği İsyanı
Mussel Farm Rebellion of Marmara Islanders

Ada sakinleri yaşadıkları 
bölgeye kurulacak 

midye çiftliklerine karşı 
ilk protestolarını 5 

Haziran Dünya Çevre 
Günü’nde düzenlediler.

The island’s residents 
staged their first protest 

against mussel farms 
in the area where they 
live on June 5, World 

Environment Day.

Haber/Fotoğraf 
Reporter/Photography

Ada Kocabaş
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MİDYE DEĞİL DENİZ 
İSTİYORUZ!

Midye çiftliği adalıları ayağa kaldırırken 
ilk tepki 5 Haziran Dünya Çevre Gü-
nü’nde protesto gösterisi düzenlenerek 
kamuoyu ile paylaşıldı. Dedelerinden 
miras aldıkları ve çocuklarına bu koyları 
miras bırakacaklarını belirten ada sakin-
leri, bu çiftliklerin koylara zarar verece-
ğini, turizm ve balıkçılığı öldüreceğini 
belirtti. Adalılar ayrıca bu projenin bir an 
önce iptal edilmesini talep etti. Marmara 
ilçe merkezinde gerçekleştirilen eylem-
de gençlerin taşıdıkları pankartlardan 
birisinde yer alan “Midye değil, deniz 
istiyoruz!” sloganı ile Marmara Deniz 
Ürünleri Lti. Şti. protesto edildi ve vakit 
kaybetmeden cennet koyları işgal eden 
firmanın faaliyetlerini sona erdirmesi slo-
ganlarla talep edildi. Gündoğdu köyüne 
çok yakın olması nedeniyle tepki çeken 
çiftliklerin faaliyete geçmesi durumun-
da koylarda bulunan zeytin bahçeleri-
ne ulaşımlarının engelleneceğini ifade 
eden yaklaşık yüz kadar zeytin üreticisi 
aynı zamanda adada sualtı ekolojik sis-
temin bozulacağını, balıkçılık ve turiz-
min de sekteye uğrayacağını ifade etti. 

TURİZM VE BALIKÇILIK 
OLUMSUZ ETKİLENECEK

Gündoğdu köyüne 225 metre uzaklıkta 
olan “Kablo” isimli koy ve 750 metre 
uzaklıkta olan “İkinci” ve “Üçüncü” koy-
larına yapılması istenen midye çiftlikleri 
ada halkını balık tutma, yüzme ve dalış 
gibi aktivitelerden mahrum bırakmakla 
kalmayıp sualtında bulunan tarihi kalın-
tılara da zarar veriyor.

BALIKÇILIK VE SU 
ÜRÜNLERİ GENEL 
MÜDÜRÜ’NÜN 
İNCELEMESİ

Yargıya taşınan midye çiftliklerini yerin-
de incelemek üzere Marmara Adası’na 
gelen Balıkçılık ve Su Ürünü Genel Mü-
dürü Mustafa A. Atalay, “Kablo” koyun-
daki çiftlik izninin iptal edildiğini bildirdi. 
Aynı zamanda “İkinci” ve “Üçüncü” adı 
verilen koylarda gerçekleştirilecek yapı-
mın durdurulacağını belirtti. 

WE WANT SEA, NOT 
MUSSELS!

While the mussel farm raised the 
islanders, the first reaction was 
protested on 5 June World Environment 
Day and shared with the public. Stating 
that they would inherit these bays  to 
their children and inherited from their 
grandfathers, the inhabitants of the 
island said that these farms would harm 
the bays and would kill tourism and 
fishing. The islanders also demanded 
that this project be canceled as soon 
as possible. In action carried out in the 
center of Marmara district, the Marmara 
Sea Products Co. Ltd. protests and 
the company invading the bays of 
paradise immediately to terminate the 
activities were requested with slogans. 
Due to being very close to the village 
of Gündoğdu, about a hundred olive 
producers who stated that if the 
farms that attracted reaction became 
operational, they would be prevented 
from accessing the olive groves in the 
bays, at the same time underwater 
ecological system on the island and 
fishing and tourism will be disrupted. 

TOURISM AND 
FISHERIES WILL BE 
NEGATIVELY AFFECTED

225 meters away from Gündoğdu 
village, “Kablo” bay and 750 meters 
away from the “Second” and “Third” 
bays wanted to be built mussel farms, 
not only the island’s people are deprived 
of activities such as fishing, swimming, 
and diving, flooding it also damages 
historical remains. 

REVIEW OF THE 
GENERAL MANAGER OF 
FISHERIES

Mustafa A. Atalay, General Manager of 
Fisheries, who came to Marmara Island 
to examine the mussel farms that were 
brought to the judiciary on site, said 
that the farm permit at “Kablo” bay 
had been revoked. At the same time, 
“Second” and “Third” so-called bays 
will be stopped investment, he said.

Türkiye’nin ikinci büyük 
adası olan Marmara 
Adası, sahip olduğu 
mermer kaynakları, 
doğal güzellikleri, bakir 
koyları ve sakin bir 
deniz tatili geçirmek 
isteyenlerin vazgeçilmez 
bir beldesidir.

Marmara Island, Turkey’s 
second-largest island, 
is an indispensable 
destination for those who 
want to spend marble 
resources, natural 
beauties, pristine bays, 
and a quiet sea holiday.

Adalılar, açılması 
planlanan midye 
çiftliklerine karşı 
düzenlenen protesto 
gösterisinde taşıdıkları 
dövizlerle kamuoyunun 
dikkatini çekmeyi 
başardılar.

Islanders have managed 
to attract public attention 
with the currency they 
carry during a protest 
against the planned 
opening of mussel farms.



ÜLKEMİZDEKİ DEPREM 
BİLİNCİ VE BEKLENEN 
İSTANBUL DEPREMİ

BERFİN ALADAĞ: Siz 2000 yılından 
beri Kandilli Rasathanesinde Dep-
rem ve Afet Bilinci Eğitmeni olarak 
görev yapıyorsunuz. Son zamanlarda 
haberlerde adına sıkça rastladığımız 
Kandilli Rasathanesi ne zamandan 
beri hizmet veriyor? 

YAVUZ GÜNEŞ: Kandilli Rasathanesi 
1868 yılında kurulmuştur. Rasathanenin 
152 yıllık tarihine bakıldığında ilk önce 
astronomi gözlemleriyle işe başladığı 
görülür. Yani güneşin ve gezegenlerin 
hareketleri dürbünlerle takip edilmiş, 
1911 yılında da meteorolojik gözlem-
ler yapılmaya başlanmış. O zamandan 
beri de meteorolojik veriler burada ar-
şivlenerek istatistiki bilgilere ulaşılıyor. 
Günümüzde Kandilli Rasathanesindeki 
çalışmalar Boğaziçi Üniversitesi bünye-
sinde bir deprem araştırma kurumu ola-
rak devam ediyor.

EARTHQUAKE AWARENESS 
IN OUR COUNTRY AND 
EXPECTED İSTANBUL 
EARTHQUAKE

BERFİN ALADAĞ: You have been 
working as Earthquake and Disaster 
Awareness Instructor at Kandilli 
Observatory since 2000. Since when 
does the Kandilli Observatory, whose 
name we have frequently seen in the 
news lately, serve? 
YAVUZ GÜNEŞ: Kandilli Observatory 
was established in 1868. Looking at 
the observatory’s 152-year history, it is 
seen that it first started with astronomy 
observations. In other words, the 
movements of the sun and the planets 
were followed by binoculars, and 
meteorological observations began 
to be made in 1911. Since then, 
meteorological data has been archived 
here and statistical information has 
been accessed. Today, the Kandilli 
Observatory continues as an earthquake 
research institution within the Boğaziçi 
University.

İstanbul’un Korkutan Gerçeği

DEPREM
The Frightening Truth of İstanbul 

Earthquake

İstanbul’un deprem gerçeği 24 ve 26 Eylül günlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 
4.7 ve 5.8’lik deprem sonrası yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yaşanan deprem-
ler sonrası Marmara’daki hareketlilik vatandaşları tedirgin ederken meydana gelen son 

depremler ile ilgili medyada farklı farklı yorumlara rastlıyoruz. Berfin Aladağ da Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değer-
lendirme Merkezi çalışanlarından Jeofizik Mühendisi Yavuz Güneş’e deprem konusunda 
merak edilen soruları yöneltti.

The earthquake fact of İstanbul was placed back on the agenda after the 4.7 and 5.8 
earthquake that occurred off Silivri on 24 and 26 September. After the earthquakes 
experienced, we encounter different interpretations in the media about the recent 
earthquakes that occurred while the citizens of Marmara mobility are anxious. Berfin Aladağ 
also referred questions about the earthquake to Yavuz Güneş, a geophysical engineer from 
Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Regional Earthquake-Tsunami 
Monitoring and Evaluation Center.

Röportaj / Interview
Berfin Aladağ
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“İSTANBUL’DA MEYDANA 
GELEN 5.8’LİK DEPREM, 
TÜRKİYE’DEKİ DEPREM 
GERÇEĞİNİ BİR KEZ DAHA 
HATIRLATTI.”

BERFİN ALADAĞ: Kandilli Rasatha-
nesi, 26 Eylül’de İstanbul’da yaşanan 
5.8’lik deprem ile ilgili yaptığı açıkla-
mada son yirmi yılda böyle bir dep-
rem olmadığını belirtmişti. O günden 
bu yana peş peşe yaşanan yüzlerce 
artçı deprem de vatandaşları tedirgin 
etti ve etmeye de devam ediyor. Bu 
konuyla ilgili neler söylemek istersi-
niz?

YAVUZ GÜNEŞ: Geçtiğimiz Eylül ayın-
da  Silivri  açıklarında meydana gelen 
5.8’lik depremin artçı sarsıntıları sonu-
cunda yarattığı tedirginlik Marmara De-
nizi’nde yaşanan hareketliliğe dikkatleri 
çekti. Bu depremler Büyük Marmara 
Depremi’ni oluşturacak fayın üzerinde 
meydana geldi. Yani Kuzey Anadolu 
Fay Hattı’nın Kumburgaz Fay Kolu ola-
rak da bilinen bölümünden, Orta Mar-
mara Çukurluğu ile Çekmece göllerinin 
açıklarına uzanan 75 kilometrelik hattan 
söz ediyoruz. Bu depremler, kırılma-
sı beklenen fayın üzerinde olduğu için 
faya ekstra bir yük bindirdi. Onun için iki 
gün arayla olan iki deprem İstanbul’daki 
riski daha da arttırdı denilebilir.

BERFİN ALADAĞ: Sizin eğitmen ola-
rak görev aldığınız ve kısa adı AHEB 
olan “Afete Hazırlık Eğitim Birimi” 
hangi amaç doğrultusunda, ne za-
man kurulmuştur? 

“THE 5.8 EARTHQUAKE IN 
İSTANBUL ONCE AGAIN 
REMINDED US OF THE FACT 
OF THE EARTHQUAKE IN 
TURKEY.”

BERFİN ALADAĞ: The Kandilli 
Observatory stated that there had 
been no such earthquake in the last 
two decades in its statement about 
the 5.8 earthquake in İstanbul on 26 
September. Since then, hundreds of 
consecutive aftershocks have made 
citizens uneasy and continue to do 
so. What would you like to say about 
that?

YAVUZ GÜNEŞ: Last September, the 
earthquake of 5.8 attracted attention 
to the mobility off the coast of Silivri 
caused by aftershocks that lead to an 
unease in the Sea of Marmara. These 
earthquakes occurred on the fault 
that would form the Great Marmara 
earthquake. In other words, the section 
of the North Anatolian Fault Line, also 
known as the Kumburgaz Fault Branch, 
is a 75-kilometer line extending to 
the middle Marmara Çukurluğu and 
Çekmece lakes. These earthquakes 
put an extra strain on the fault as it was 
above the fault that was expected to 
break. For that reason, two earthquakes, 
two days apart increased the risk in 
İstanbul.

BERFİN ALADAĞ: What is the 
purpose of the establishment of The 
“Disaster Preparedness Training 
Unit”, whose short name is AHEB, 
where you work as an instructor?

İstanbul’da Silivri 
açıklarında Eylül ayında 
yaşanan 5.8’lik deprem 
büyük korku yarattı.

September’s 5.8 
earthquake off Silivri in 
İstanbul caused great fear.

Kandilli Rasathanesi 
Afete Hazırlık Eğitim 
Birimi’nde görev yapan 
Jeofizik Mühendisi Yavuz 
Güneş, ülkede depremlerin 
sıklıkla meydana geldiğini 
bu nedenle söz konusu 
eğitimlerin önemli 
olduğunu söyledi.

Yavuz Güneş, a geophysical 
engineer at the Kandilli 
Observatory Disaster 
Preparedness Training 
Unit, said that earthquakes 
occur frequently in the 
country, so these trainings 
are important.



YAVUZ GÜNEŞ: “Afete Hazırlık Eğitim Birimi”, Mar-
mara’da yaşanan büyük 1999 depreminden sonra 
2001 yılında proje kapsamında hayta geçti ve 2000 
ile 2005 yılları arasında “Afete Hazırlık Eğitim Projesi” 
olarak bazı faaliyetlerde bulundu. Dört eğitim modü-
lü bulunuyor. Öncelikle ABCD dediğimiz “Temel Afet 
Bilinci” eğitimi var. Daha sonrasında yapısal olmayan 
zararların azaltılmasıyla ilgili “YOTA” dediğimiz bir 
eğitim modülü geliyor. “Depreme Karşı Yapısal Bilinç” 
denilen, binaların depreme karşı nasıl dayanıklı ol-
ması gerektiğini anlatan bir eğitim modülü ile bir de 
toplum afet gönüllüleri ve sivil savunmayla ilgili, dep-
rem olduğunda krizin nasıl yönetileceğini, kimlerin ne 
yapacağını anlatan “Organizasyon Şeması Olay Ko-
mando” sistemi bulunuyor. Uluslararası olan bu sis-
temin eğitimi, 2000-2005 yılları arasında verildi. Fa-
kat 2005 yılında proje bitse de “Afete Hazırlık Eğitim 
Birimi” olarak bu çalışmalara hala devam ediyoruz. 
Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz “Deprem 
Park”a haftada 6 okul geliyor ve 40’ar kişilik grup-
lar halinde öğrencilere burada; “Ülkemiz neden bir 
deprem ülkesidir? Deprem öncesinde ve sonrasın-
da neler yapmalıyız?” sorularının yanıtlarını veriliyor. 
Yani deprem tehlikesi var, bunu ortadan kaldıramıyo-
ruz. Bu tehlikeyi ortadan kaldıramayacağımıza ve bu 
coğrafyada yaşadığımıza göre alacağımız önlemlerle 
riskleri en aza nasıl indirebiliriz? Öğrencilere bu soru-
larla ilgili açıklamalar burada yapılıyor. 

“AFETE HAZIRLIK EĞİTİM BİRİMİ’NİN 
GENEL AMACI ÜLKEMİZDE DEPREM 
RİSKİ ALTINDA YAŞAYAN HERKESİN 
BİLİNÇLENMESİNE VE DEPREME 
KARŞI GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASINA 
KATKIDA BULUNMAKTIR.”

BERFİN ALADAĞ: Depremle ilgili olarak önlemle-
rin başında ilk ne gelir? 

YAVUZ GÜNEŞ: Öncelikle binaların güçlendirilmesi 
ve bu binalardaki eşyaların deprem esnasında sav-
rulmasını engellemek amacıyla sabitlenmesi geliyor. 
Ama üzerinde durulması gereken bir önemli konu da 
bilinçli davranış şeklinin geliştirilmesidir. Biz buraya 
gelen öğrenci arkadaşlarımıza mutlaka yarım saatlik 
bir bilgilendirmede bulunuyor, ardından da Deprem 
Park’ta uygulamasını yaptırıyoruz. Yani deprem ön-
cesi gelişmesi gereken doğru davranış şekli, deprem 
anında nerede ve nasıl durulacağı, balkondan ve 
pencereden atlamadan, merdiven ve asansöre koş-
madan nasıl binadan çıkılacağı konularında tatbikat 
yaptırıyoruz. Bir de deprem sonrası yapmaları ya da 
yapmamaları gerekenlerle ilgili bilgilendirmede bulu-
nuyoruz. 

YAVUZ GÜNEŞ: “Disaster Preparedness Training 
Unit”, after the great 1999 earthquake in Marmara 
in 2001 within the scope of the project implemented 
and between 2000 and 2005” Disaster Preparedness 
Training Project “carried out some activities. There 
are four training modules. First of all, there is “basic 
disaster awareness” training, which we call ABCD. 
Then there is a training module called “YOTA” about 
the reduction of non-structural damages. There is a 
training module called “structural awareness against 
earthquakes”, which explains how buildings should 
be resistant to earthquakes, and an “organization 
chart event commando” system, which explains 
how to manage the crisis when an earthquake 
occurs, and who to do what. This system, which is 
international, was trained between 2000 and 2005. 
But even though the project was finished in 2005, 
we are still continuing these efforts as “Disaster 
Preparedness Training Unit”. 6 schools a week come 
to the “Earthquake Park” which we are currently in and 
students in groups of 40 people are here; “Why is our 
country an earthquake country? What should we do 
before and after the earthquake?” your questions are 
answered. So there’s an earthquake hazard, we can’t 
eliminate it. Since we cannot eliminate this danger 
and live in this geography, how can we minimize the 
risks with the measures we take? The students are 
given explanations about these questions here. 

“THE GENERAL PURPOSE OF 
DISASTER PREPAREDNESS TRAINING 
UNIT IS TO CONTRIBUTE TO THE 
AWARENESS OF EVERYONE LIVING 
AT RISK OF EARTHQUAKES IN OUR 
COUNTRY AND TO ENSURE THEIR 
SAFETY AGAINST EARTHQUAKES.”

BERFİN ALADAĞ: What is the first of the 
precautions regarding the earthquake? 

YAVUZ GÜNEŞ: First of all, the strengthening of 
the buildings and the fixing of the items in these 
buildings in order to prevent them from being blown 
away during the earthquake. But an important issue 
to focus on is the development of conscious behavior. 
We always give half an hour’s notice to our students 
who come here, and then we make the application 
in Earthquake Park. In other words, we are doing 
exercises about the correct behavior that should be 
developed before the earthquake, where and how to 
stop at the time of the earthquake, how to exit the 
building without jumping from the balcony and the 
window, running to the stairs and elevator. We are 
also informing them about what they should or should 
not do after the earthquake.
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“DEPREM SONRASINDA 
ORTAYA ÇIKACAK 
MOLOZLARIN, TOZLARIN, 
ATMOSFERE VE YERALTI 
SULARINA VERECEKLERİ 
ZARAR DA DEPREM KADAR 
ÖNEM TAŞIYOR.” 

BERFİN ALADAĞ: 1999’da yaşanan 
depremin üstünden 20 yıl geçti. 20 
yılda beklenen İstanbul depreminin 
sonuçları hakkında sayısal veriler 
değişti mi? Bir kıyaslama yapabilir 
misiniz?

YAVUZ GÜNEŞ: Kentsel dönüşüm de-
diğimiz bir olgu var, biliyorsunuz. Dep-
reme dayanıksız olan binaların yıkılıp 
yerine güçlü binaların yapılması gere-
kiyor. Yapılan çalışmalar var ancak ye-
terli değil, çünkü ülkemizde iş yerleri 
ve kamu binaları dışında 17 milyon 660 
konut bulunuyor. İşte bu konut olarak 
kullanılan binaların öncelikle onarılma-
sı ve sigorta yapılması gerekiyor. Doğal 
afet sigortaları da Türkiye’de ilk başla-
dığında çok düşüktü ama ara ara yaşa-
dığımız depremlerle sigorta yapanların 
sayısı biraz daha arttı diyebiliriz. Yine 
ev yaparken öncelikle deprem şartna-
mesine uygun yapmamız, satın alır ya 
da kiralarken de binaların bu şartname-
ye uygun yapılıp yapılmadığını kontrol 
etmemiz gerekiyor. Yani zeminle bina 

“THE DAMAGE CAUSED 
BY THE RUBBLE, DUST, TO 
THE ATMOSPHERE AND 
GROUNDWATER AFTER 
THE EARTHQUAKE IS 
AS IMPORTANT AS THE 
EARTHQUAKE.” 

BERFİN ALADAĞ: It has been 20 
years since the 1999 earthquake. Has 
the numerical data changed about 
the expected results of the İstanbul 
earthquake in 20 years? Can you 
make a comparison?

YAVUZ GÜNEŞ: There is a phenomenon 
called urban transformation, you know. 
Buildings that are not resistant to 
earthquakes need to be demolished 
and replaced with strong buildings. 
There is work done but it is not enough, 
because there are 17 million 660 houses 
in our country outside of work places 
and public buildings. The buildings 
used as housing need to be repaired 
and insured first. Natural deceleration 
insurances were very low when it first 
started in Turkey, but we can say that 
the number of those who has insurance 
has increased a bit more with the 
earthquakes that we live in between. 
We need to check whether the buildings 
are built according to this specification 
while we are building the house. So 

Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesine 
ait deprem simülasyon 
tırı, Türkiye’yi adım adım 
dolaşarak vatandaşları 
bilinçlendirme 
çalışmalarına devam 
ediyor.

The earthquake 
simulation truck 
belonging to Boğaziçi 
University Kandilli 
Observatory continues its 
efforts to raise awareness 
of the citizens by traveling 
through Turkey step by 
step.

Evde, iş yerinde 
sabitlenen eşya deprem 
sonrası yaşama şansımızı 
arttırabilir.
Things fixed at home and 
at work can increase our 
chances of living after the 
earthquake.



arasındaki bağlantının çok iyi olması 
gerekiyor. Günümüzde gelişen teknoloji 
ile çok iyi binalar yapılıyor. Ancak bazen 
maliyetlerin yüksekliği nedeniyle ihmal-
lerle de karşılaşabiliyoruz. Projesi olan 
veya mühendislik hizmeti almış olan ya-
pılarda genellikle deprem sonrası hasar 
çok fazla olmuyor. Hasarın fazla olduğu, 
binaların yıkıldığı yapılar genellikle ka-
çak olan ve hiçbir mühendislik hizmeti 
almamış binalardır. Depremde hayatını 
kaybedenlerin büyük çoğunluğu da bu 
tür binalarda yaşayanlar oluyor. Ayrıca 
deprem şehrin tüm altyapısının elden 
geçmesini de gerekli kılıyor. Sadece 
binalar değil yollar, viyadükler, köprü-
ler, barajlar, atık su şebekeleri, kanali-
zasyonlar, içme suyu şebekesi, elektrik 
şebekesi, haberleşme hatları, aklınıza 
ne gelirse elden geçmeli ve sağlam-
laştırılmalı. Sonra deprem olduğunda 
ortaya çıkması muhtemel milyonlarca 
ton molozun yaratabileceği zararı dü-
şünmek gerek. Deprem sonrasında bu 
molozların, tozların, atmosfere, yeraltı 
sularına verecekleri zarar da deprem 
kadar önemli. Tüm bunların bugünden 
düşünülerek hareket edilmesi gerekiyor. 

BERFİN ALADAĞ: Yoğun çalışma 
temponuzda benimle bu röportajı 
yaptığınız için çok teşekkür ediyo-
rum. Umarım hem İstanbul hem de 
Türkiye’nin diğer deprem bölgeleri 
yaşanacak bir depremden en az ha-
sarla çıkar.

YAVUZ GÜNEŞ: Ben de size deprem 
konusunda farkındalık yaratmak adı-
na verdiğiniz çabadan dolayı teşekkür 
ediyorum. Amacımız ve yapılan tüm bu 
çalışmalar depremden en az hasarla çı-
kabilmek için.

the connection between the ground 
and the building needs to be very 
good. Today, very good buildings are 
made with the developing technology. 
However, sometimes we also encounter 
lapses due to the high costs. Buildings 
with projects or engineering services 
usually do not have much damage 
after the earthquake. Buildings where 
the damage is excessive and buildings 
are destroyed are often buildings that 
are on the run and have not received 
any engineering services. The vast 
majority of those who lost their lives 
in the earthquake are those who live 
in such buildings. The earthquake 
also required the overhaul of the city’s 
entire infrastructure. Not only buildings 
but roads, viaducts, bridges, dams, 
waste water networks, sewers, drinking 
water network, electricity network, 
communication lines, whatever you 
can think of must be overhauled 
and strengthened. Then you have to 
think about the damage that could 
be caused by the millions of tons of 
rubble that are likely to occur when 
an earthquake happens. The damage 
that these rubble, dust will cause to the 
atmosphere and groundwater after the 
earthquake is just as important as the 
earthquake. All this needs to be taken 
into consideration today. 

BERFİN ALADAĞ: I would like to 
thank you very much for doing this 
interview with me in your intense pace 
of work. I hope that both İstanbul and 
other earthquake regions of Turkey 
will be experienced with the least 
damage from an earthquake.

YAVUZ GÜNEŞ: I would like to thank 
you for your efforts to raise awareness 
about the earthquake. Our goal and 
all these efforts are to get out of the 
earthquake with the least damage.

Deprem; psikolojimizi, 
sosyal hayatımızı ve 
bütçemizi etkileyen 
çok boyutlu bir sorun. 
Ancak onunla mücadele 
edebilmek için zaman 
geçirmeden harekete 
geçmeli, can güvenliğimiz 
için okullarımızı, 
hastanelerimizi ve 
konutlarımızı ya 
sağlamlaştırmalı ya da 
yeniden inşa etmeliyiz.

Earthquake is a 
multidimensional 
problem that affects 
our psychology, social 
life and budget. But we 
must take action without 
time to combat it, either 
consolidate or rebuild 
our schools, hospitals and 
housing for our safety.
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İPEK İĞDEBELİ: What is orthodontics?

TÜLİN ARUN:    Orthodontics literally 
means “proper teeth”. In dentistry, 
orthodontics refers to the branch of 
science that works to prevent or correct 
the developing closing disorder to 
provide patients with a good function 
(chewing, speaking) and a good 
aesthetic.

“EVERY HEALTHY CHILD 
SHOULD BE EXAMINED 
BY AN ORTHODONTIST 
BETWEEN THE AGES OF 
7 AND 8 AND ASSESSED 
WHETHER THERE IS 
A PROBLEM WITH HIS 
DEVELOPMENT.”

 İPEK İĞDEBELİ: What is the effect of 
genetic structure in the formation of 
orthodontic problems?

TÜLİN ARUN:  Each individual grows 
and develops according to the 
developmental characteristics of the 

İPEK İĞDEBELİ: Ortodonti nedir?

TÜLİN ARUN: Ortodonti kelime olarak 
“düzgün dişler” anlamına gelmektedir. 
Diş hekimliğinde ortodonti, hastalara iyi 
bir fonksiyon (çiğneme, konuşma gibi) 
ve iyi bir estetik sağlamak üzere geliş-
mekte olan kapanış bozukluğunun ön-
lenmesi veya düzeltilmesi için çalışan 
bilim dalını ifade etmektedir. 

“HER SAĞLIKLI ÇOCUK 
7-8 YAŞLARINDA BİR 
ORTODONTİST TARAFINDAN 
MUAYENE EDİLMELİ 
VE GELİŞİMİNE AİT BİR 
PROBLEM OLUP OLMADIĞI 
DEĞERLENDİRİLMELİDİR.”

İPEK İĞDEBELİ: Ortodontik problem-
lerin oluşumunda genetik yapının et-
kisi nedir?

TÜLİN ARUN: Her birey, taşıdığı gene-
tik kodun gelişimsel özelliklerine göre 
büyür ve gelişir. Dolayısıyla genetik 
yapı, bir sonraki kuşağa aktarıldığında 

Kim istemez ki güzel ve düzgün dişlere sahip olmayı, rahatça 
gülümsemeyi? Bu nedenle biz de düzgün dişlere kavuşmanın 
tek yolu olan ortodonti biliminin uzmanlarından, Prof. 
Dr. Tülin Arun’un kapısını çaldık ve aklımıza takılan tüm 
soruların yanıtlarını kendisinden öğrendik. Sıralanmış 
dişlerin ve harika bir gülümsemenin yarattığı göz doldurucu 
etki benzersizdir.

Who wouldn’t want to have beautiful, proper teeth, smile 
freely? That’s why, we knocked on the door of Professor Tülin 
Arun, an expert in orthodontics, the only way to get proper 
teeth, and learned the answers to all the questions we had in 
mind. The eye-catching effect of sorted teeth and a great smile 
is unique.

Smile Please
Gülümseyin Lütfen

Röportaj / Interview
Fotoğraf / Photography

İpek İğdebeli

Ortodonti uzmanı  
Prof. Dr. Tülin Arun

Orthodontist Tülin Arun



genetic code it carries. Therefore, when 
the genetic structure is transferred 
to the next generation, the existing 
skeletal properties are moved too. If 
this structure is in the form of a skeletal 
developmental deficiency or excess of 
facial development, this skeletal disorder 
becomes clearly noticeable when the 
person reaches the pubertal excretion 
period. However, only specialists 
can detect this situation much earlier. 
Therefore, every healthy child should be 
examined by an orthodontist between 
the ages of 7-8 and assessed whether 
there is a problem with his development. 
In children of this age, both teeth and 
milk teeth are in the mouth. Treatment 
will also be easier as a result of the early 
diagnosis of orthodontic problems. 
Treatment of disorders, especially those 
involving jaws, can be done during 
active growth and development. In 
addition to developmental skeletal 
issues, environmental factors play a role 
in the formation of skeletal and dental 
disorders and affect facial development. 

“NUTRITIONAL DISORDERS 
ARE THE MAIN REASON 
FOR THE FORMATION OF 
ORTHODONTIC PROBLEMS.”

İPEK İĞDEBELİ: What are the main 
issues affecting the formation of 
orthodontic problems?

TÜLİN ARUN:  Orthodontic problems 
are caused primarily by nutritional 
disorders. This is followed by bad habits 

mevcut iskeletsel özellikler de aktarıl-
mış olur. Eğer bu yapı yüz gelişimine ait 
iskeletsel bir gelişim yetersizliği ya da 
fazlalığı şeklinde ise kişi pubertal atılım 
dönemine eriştiğinde bu iskeletsel bo-
zukluk net olarak fark edilir hale gelir. An-
cak uzman kişiler bu durumu çok daha 
erken dönemde saptayabilir. Bu neden-
le her sağlıklı çocuk 7-8 yaşlarında bir 
ortodontist tarafından muayene edilmeli 
ve gelişimine ait bir problem olup olma-
dığı değerlendirilmelidir. Bu yaştaki ço-
cukta hem sürekli dişler ve hem de süt 
dişleri ağızdadır. Ortodontik problem-
lerin erken tanısı sonucunda yapılacak 
tedavi de daha kolay olacaktır. Özellikle 
çeneleri ilgilendiren bozuklukların teda-
visi aktif büyüme ve gelişim döneminde 
yapılabilmektedir.  Gelişimsel iskeletsel 
problemlerin yanı sıra iskeletsel ve den-
tal bozuklukların oluşumunda çevresel 
faktörler de rol oynamakta ve yüz geli-
şimi üzerinde etkili olmaktadır.

“ORTODONTİK 
PROBLEMLERİN 
OLUŞMASINDA TEMEL 
NEDEN BESLENME 
BOZUKLUKLARIDIR.”

İPEK İĞDEBELİ: Ortodontik prob-
lemlerin oluşmasına etki eden baş-
lıca konular nelerdir?

TÜLİN ARUN: Ortodontik problemlerin 
oluşmasına öncelikle beslenme bozuk-
lukları neden oluyor. Bunu ağızdan ne-
fes alma, parmak emme, yalancı emzik 
kullanımı, yatış şekli, diş sıkma, tırnak 

İpek İğdebeli, ortodonti 
biliminin uzmanlarından 
Prof. Dr. Tülin Arun ile 
birlikte. 

İpek İğdebeli with 
Prof. Dr. Tülin Arun, an 
expert in orthodontics.

Ortodonti uzmanı Tülin 
Arun, muayehanesinde 
bir hastasını tedavi 
ediyor. 

Orthodontist Tülin Arun 
is treating a patient in his 
hospital.

“Sağlıklı dişler, kişinin 
düzgün konuşmasına da 
katkıda bulunur.”

“Healthy teeth also 
contribute to a person’s 
proper speech.”

 Interview: İpek İğdebelli
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yeme, kalem ısırma, dudak ısırma gibi 
kötü alışkanlıklar izliyor. Yine diş eti 
problemlerine bağlı diş düzensizlikleri 
ve süt dişlerinin erken kaybı, 20 yaş diş-
lerinin öndeki dişleri sıkıştırmasına bağlı 
düzensizlikler ile hormonal düzensizlik-
ler ortodontik problemlere neden oluyor.

“DÜZGÜN DİŞLER VE GÜZEL 
BİR GÜLÜŞLE KENDİNİZİ 
DAHA RAHAT VE GÜVENLİ 
HİSSEDERSİNİZ.”

İPEK İĞDEBELİ: Ortodontik tedavi so-
nucunda kişide ne tür değişimler olur?

TÜLİN ARUN: Çoğu insan daha çekici 
ve düzgün dişlerle, güzel bir gülüş ile 
kendini daha rahat ve güvenli hisseder. 
Aslında ortodontik tedavi görüntüyü dü-
zelterek bireyin kendine güvenini artırır. 
Dişler kişinin düzgün konuşmasına da 
katkıda bulunur. Çünkü düzgün sıralan-
mayan üst ve alt ön dişler ortodontik 
tedavi ile düzeltilebilecek konuşma bo-
zuklukları yaratabilirler. Düzgün diş di-
zileri ve düzgün bir kapanış, çiğneme-
yi ve hazmetmeyi de kolaylaştırır. Yine 
düzgün dişlerle diş fırçalama ve diş ipi 
kullanımı daha rahat olduğundan ağız 
hijyeni daha kolay sağlanabilir. Bu, di-
şetlerinin dişle birleştiği yerdeki bakteri-
lerden kaynaklanan ve dişetlerine zarar 
veren dişeti iltihabı gibi enfeksiyonların 
ve çürüklerin ortaya çıkma riskini de 
azaltır.

İPEK İĞDEBELİ: Ortodontik tedavi 
süresi için ne söyleyebilirsiniz?

TÜLİN ARUN: Olgunun şiddetine ve bi-
reyin sahip olduğu iskeletsel ve dişsel 
bozukluğa bağlı olarak süre değişmek-
le birlikte ortalama iki-üç yıllık bir süreç-
ten söz etmek mümkündür. Bu süreç 
boyunca 4 ila 6 haftalık sürelerde kont-
roller gereklidir. Ancak aktif ortodontik 
tedavi dönemi tamamlandığında, en 
azından büyüme gelişim döneminin ta-
mamlanmasına dek sürecek olan pasif 
pekiştirme dönemi başlar. Bu dönemde 
genellikle ön dişlerin arkasına yerleştiri-
len sabit pekiştirme aygıtları uygulana-
rak hastanın takibi yapılır.

such as thumbsucking, finger sucking, 
false pacifier use, lying way of lying, 
teeth tightening, nail-biting, pencil biting, 
lip biting. Again, tooth irregularities due 
to gum problems and early loss of milk 
teeth, irregularities due to compression 
of the teeth in front of 20-year-old teeth 
and hormonal abnormalities cause 
orthodontic problems.

“YOU FEEL MORE 
COMFORTABLE AND SAFE 
WITH PROPER TEETH AND A 
BEAUTIFUL SMILE.”

İPEK İĞDEBELİ: What kind of 
changes occur in the person as a 
result of orthodontic treatment?

TÜLİN ARUN:  Most people feel 
more comfortable and safe with more 
attractive and smooth teeth and a 
beautiful smile. In fact, orthodontic 
treatment improves an individual’s 
self-esteem by correcting the look. 
Teeth also contribute to a person’s 
proper speech. Because the upper and 
lower front teeth that are not properly 
sorted can create speech disorders 
that can be corrected with orthodontic 
treatment. Proper tooth arrays and 
proper closure also make chewing and 
digesting easier. Again, oral hygiene 
can be provided easier because it is 
more comfortable to brush and floss 
with proper teeth. This also reduces the 
risk of infections and bruises, such as 
gingivitis, caused by bacteria where the 
gums meet the teeth and damaging the 
gums.

İPEK İĞDEBELİ: What can you say 
about orthodontic treatment time?

TÜLİN ARUN:  Depending on the 
severity of the case and the skeletal 
and dental disorders of the individual, 
it is possible to talk about an average 
period of two to three years, although 
the duration varies. During this process, 
controls are required at an interval 
of 4 to 6 weeks. However, when the 
active orthodontic treatment period is 
completed, the passive consolidation 
period begins, which will last at least 
until the completion of the growth 
development period. During this 

Ortodonti; uyumsuz ve 
çapraşık dişlerin uyum 
ilişkilerini teşhis ve 
kontrol eden, bu durumu 
önlemeye çalışan ve 
tedavisini yapan diş 
hekimliği branşının 
uzmanlık dalıdır.

Orthodontics; It is the 
specialty of the dentistry 
branch that diagnoses and 
controls the adaptation 
relationships of 
incompatible and intricate 
teeth, tries to prevent this 
situation, and treats it.

Ortodontik tedavi, 
yalnızca estetik 
kaygısı taşımayıp, 
ileride karşılaşması 
mümkün olabilecek 
diş eti hastalıklarının, 
çene eklemindeki 
problemlerin önlenmesi, 
çiğneme işlevselliğinin 
sağlanması ve konuşma 
bozukluğu olan 
bireylerin bu problemini 
gidermesini amaçlar.

Orthodontic treatment, 
not only having aesthetic 
anxiety but may be 
encountered in the future, 
preventing gum diseases, 
preventing problems in 
the jaw joint, ensuring 
chewing functionality, 
and speech impairment of 
individuals with this to fix 
the problem.



period, the patient is followed up by applying fixed 
reinforcement devices placed behind the front teeth.

“AGE IS NOT A PROBLEM IN DENTAL 
CORRECTIONS. NO MATTER HOW 
OLD YOU ARE, TREATMENT IS 
PERFORMED.” 

İPEK İĞDEBELİ: What age range is suitable for 
treatment?

TÜLİN ARUN:  Age is not a problem in dental 
corrections. No matter how old the patient is, treatment 
is possible. According to the age and expectations of 
the individual, the appropriate device is selected, and 
treatment is performed. Considering the increasing 
aesthetic concerns as you grow older, aesthetic 
brackets or transparent plaques prepared for the 
individual may be preferred. Likewise, orthodontic 
treatment mechanics include different principles 
depending on whether the patient is in growth and 
development or adulthood. However, if there is an 
irregularity in the bone structure of the individual, 
i.e., if there is a skeletal problem, age is important. 
Taking into account the characteristics of the current 
skeletal problem, the patient is called for a check-
up with particular periods, and the appropriate time 
for treatment is determined. In this case, functional 
treatment is needed in some cases, and this treatment 
is done up to adolescence. Surgical operations to 
be performed after the age of 18-22 should also be 
added to orthodontic treatment when they are late, 
i.e., when they are not treated in the early period. In 
some time, due to the specific features of the skeletal 
orthodontic disorder, it is necessary to complete 
the growth and development period for treatment. 
An interdisciplinary treatment protocol applies 
when it comes to such conditions. Orthogonistic 
surgery (orthodontic therapy + maxillofacial surgery) 
performed by orthodontist and plastic surgeon in 
cooperation is performed.

İPEK İĞDEBELI: How can people who need 
orthodontic treatment but have economic 
inadequacy get these treatments?

TÜLİN ARUN:  People with low-income scans 
can queue up and get their treatment by making 
appointments at university hospitals.

İPEK İĞDEBELİ:  Thank you very much for your 
information.

“DİŞSEL DÜZELTMELERDE YAŞ SORUN 
DEĞİLDİR. KAÇ YAŞINDA OLURSANIZ 
OLUN TEDAVİ YAPILMAKTADIR.”

İPEK İĞDEBELİ: Tedavi için hangi yaş aralığı uy-
gundur?

TÜLİN ARUN: Dişsel düzeltmelerde yaş sorun de-
ğildir. Hasta kaç yaşında olursa olsun tedavi müm-
kündür. Bireyin yaşına ve beklentilerine göre uygun 
aygıt seçilerek tedavi gerçekleştirilir. Yaş büyüdükçe 
artan estetik kaygılar dikkate alınarak daha az bel-
li olan estetik braketler ya da kişiye özel hazırlanan 
şeffaf plaklar tercih edilebilir. Aynı şekilde ortodontik 
tedavi mekanikleri de hastanın büyüme ve gelişim 
döneminde ya da erişkin olmasına bağlı olarak fark-
lı prensipler içerir. Ancak bireyin kemik yapısında bir 
düzensizlik söz konusu ise yani iskeletsel bir problem 
mevcut ise yaş önemlidir. Mevcut iskeletsel problemin 
özellikleri dikkate alınarak hasta belirli periyotlarla 
kontrole çağrılarak tedavi için uygun zaman belirlenir. 
Bu durumda bazı olgularda fonksiyonel tedaviye ge-
reksinim vardır ve bu tedavi de ergenlik çağına kadar 
olan sürede yapılır. Geç kalındığında yani erken dö-
nemde tedavi edilmediğinde ise 18-22 yaşından son-
ra uygulanacak cerrahi operasyonların da ortodontik 
tedaviye eklenmesi gerekir. Kimi zamanda iskeletsel 
ortodontik bozukluğun taşıdığı spesifik özellikler ne-
deniyle zaten tedavi için büyüme ve gelişim dönemi-
nin tamamlanması gerekli olur. Bu gibi durumlar söz 
konusu olduğunda interdisipliner bir tedavi protokolü 
geçerli olur. Ortodontist ve plastik cerrahın işbirliği 
içinde çalışarak gerçekleştirdiği ortognatik cerrahi 
(orotodontik tedavi + maksillofasyal cerrahi) uygula-
maları gerçekleştirilir.

İPEK İĞDEBELİ: Ortodonti tedavisine ihtiyacı olan 
ama ekonomik yetersizliği olan kişiler bu tedavile-
rini nasıl yaptırabilir?

TÜLİN ARUN: Gelir seviyesi düşük olan kişiler üni-
versite hastanelerinden randevu alarak sıraya girebi-
lir ve tedavilerini yaptırabilirler. 

İPEK İĞDEBELİ: Verdiğiniz bilgiler nedeniyle size 
çok teşekkür ediyorum.

 Interview: İpek İğdebelli
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İstanbul Modern presented its 
photography exhibition on May 29 - 
November 17, 2019, which traces the 
change that İstanbul has experienced 
since the 1950s, through the eyes of 
Ara Güler.

Ara Güler Museum, which was organized 
in cooperation with Ara Güler Archive 
and Research Centre, “Two Archive, One 
Selection: İstanbul, in the Footsteps of Ara 
Güler” consisted of works of grandmaster 
photojournalist Ara Güler, who died on 
October 17, 2018, printed in different 
periods, each bearing his own signature. 
The exhibition also featured a variety of 
darkroom prints, objects and ephemera 
from the İstanbul Modern Photography 
Collection and the Ara Güler Museum 
archive, as well as cartographings 
showing the neighborhoods and angles 
where the photographs were taken.

İstanbul Modern, Ara Güler’in gözün-
den İstanbul’un 1950’lilerden itibaren 
yaşadığı değişimin izini sürdüğü fo-
toğraf sergisini, 29 Mayıs - 17 Kasım 
2019 tarihleri arasında sanatseverlerle 
buluşturdu.

Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv 
ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle 
gerçekleştirilen “İki Arşiv, Bir Seç-

ki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” adlı sergi, 
17 Ekim 2018’de yaşamını yitiren duayen 
foto muhabir Ara Güler’in farklı dönemler-
de basılmış, her biri kendi imzasını taşıyan 
çalışmalarından oluşuyordu. Sergide ayrı-
ca İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu 
ile Ara Güler Müzesi arşivindeki yer alan 
çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efe-
mera ile fotoğrafların çekildiği semt ve açı-
ları gösteren haritalandırmalar da yer aldı. 

Haber / Reporter 
Nida Demirci
Fotoğraf / Photography 
 İ.Gün Şeftalioğlu

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 17 Ekim 
2018 tarihinde 90 yaşında vefat etti.

October 17, 2018, Ara Güler, a world-renowned 
photography artist, passed away at the age of 90.

Ara Güler’in kendilerine 
tekrar tekrar bakmaya 
davet eden fotoğraflarını 
arşiv malzemeleriyle bir 
araya getiren “İki Arşiv, 
Bir Seçki”, hem Güler’in 
üretim pratiğini hem de 
zihinlerdeki İstanbul 
bilincinin yaratılmasındaki 
payını izleyiciye hatırlatıyor.

“Two Archives, One 
Selection”, which combines 
Ara Güler’s photographs 
inviting people to look at 
them over and over again 
with archival materials, 
reminds the audience of both 
Güler’s production practice 
and his decency in creating 
İstanbul consciousness in 
minds.

“THE LAND IS NEITHER WHERE 
YOU WERE BORN NOR WHERE YOU 
WERE FED. HOME IS WHERE YOUR 
CHILDHOOD CAME FROM.”

Ara Güler

Curated by İstanbul Modern Photography 
Department Manager Demet Yıldız, held 
by Ara Güler Archive and Research 
Center Director Umut Sülün, the exhibition 
“Two Archives, One Selection: İstanbul 
In The Footsteps of Ara Güler” included 
about 50 photographs. During 6 months 
of open, various interviews and programs 
on urban and collective memory were 
also organized in Istanbul Modern.

The exhibition was intended to reflect on the 
relationship between the photographer’s 
subjectivity and photography through the 
work of Güler, who describes himself as 
a “photojournalist” and “photojournalists 
who write with their historical machine”

“MEMLEKET NE DOĞDUĞUN, 
NE DOYDUĞUN YER. MEMLEKET 
ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ YER.”

Ara Güler

Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf 
Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız’ın, danış-
manlığını ise Ara Güler Arşiv ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Umut Sülün’ün yaptığı ve 
yaklaşık 50 fotoğrafın yer aldığı “İki Arşiv, 
Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” ser-
gisinin açık kaldığı 6 ay süresince İstanbul 
Modern’de kent ve kolektif bellek üzerine 
çeşitli söyleşi ve programlar da düzenlen-
di. Sergi, kendini “foto muhabiri”, foto mu-
habirlerini de “tarihi makinesiyle yazanlar” 
olarak tanımlayan Güler’in çalışmaları ara-
cılığıyla fotoğrafçının öznelliği ve fotoğraf 
arasındaki ilişkiyi düşündürmeyi amaçlı-
yordu.

İstanbul Modern, 
Ara Güler Sergisini 
Ağırladı İstanbul 
Modern Hosted   
Ara Güler Exhibition



Attila İlhan, Vefatının 14. 
Yılında Anıldı Attila İlhan, 
Commemorated in14th Year  
of His Death
Şair ve yazar Attila İlhan, aramızdan 
ayrılışının 14. yılında Kadıköy Beledi-
yesi ve Attila İlhan Bilim Sanat Kül-
tür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen tö-
renle anıldı.

Kadıköy Belediyesi Caddebos-
tan Kültür Merkezi’nde 10 Ekim 
Perşembe akşamı gerçekleştiri-

len tören, İlhan’ın hayatından kesitlerin 
yer aldığı sinevizyon gösterisiyle başla-
dı. Cumhuriyet gazetesi yazarı ve PEN 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep 
Oral, dinleyicilere ünlü şairle ilgili anıla-
rından söz ederek ilk gençliğinde kendi-
sini şiirleri sayesinde tanıdığını belirtti. O 
dönemin gençlerinin onun aşk şiirleriyle 
yaşama baktıklarını söyleyerek;  “Bütün 
kuşağımı aşka aşık etti.” şeklindeki dö-
nemsel bir gerçeği dile getirdi. Zeynep 
Oral ayrıca; “Şiir ve romanlarında, tem-
posu hiç düşmeyen bir müzikaliteyle po-
lisiye tadında bir gerilim meydana geti-
rirdi. Okumaktan çok dinlemeye yatkın 
şiirleri, bende halk şarkılarına dayanan 
bir caz müziği çağrışımı yapıyor.” cüm-
leleriyle Attila İlhan şiirinden tat alma-
mızı sağlayan ögeleri edebi bir üslupla 
ifade etti. 11. Attila İlhan Liseli Genç-
ler Kompozisyon Yarışması’nda birinci 
olan Ebru Ayyıldız adlı öğrenci de Atti-
la İlhan’ın çok yönlülüğüne, fikir yapısı-
na ve sanat anlayışına yönelik bir ko-
nuşma yaptı. 

Attila İlhan’ı Anma Gecesi’nde yapılan 
konuşmaların ardından, yeğeni Kerem 
Alışık ve tiyatro sanatçısı Şenay Gürler, 
Attila İlhan’ın çok sevilen; “Ben Sana 
Mecburum”, “Korkarım”, “Üçüncü Şah-
sın Şiiri”, “An Gelir” gibi şiirlerini piyano 
eşliğinde seslendirdiler. Yoğun katılımın 
olduğu program, Ferhat Göçer’in müzik 
dinletisiyle sona erdi.

Poet and writer Attila İlhan was 
commemorated in a ceremony 
held in cooperation with Kadıköy 
Municipality and Attila İlhan Science-
Art Culture Foundation in the 14th 

year of his departure.

On Thursday evening, October 10, at 
Kadıköy Municipality Caddebostan 
Cultural Center, the ceremony began 
with a Sinevision show featuring 
sections of İlhan's life. Zeynep Oral, 
author of Cumhuriyet newspaper and 
Chairman of The Board of PEN Turkey, 
told the audience about her memories 
of the famous poet and stated that she 
knew him in her early youth through his 
poems. Saying that the youth of that 
period looked at life with his love poems, 
“He made my whole generation fall in 
love with love.” she expressed a truth 
of that term. Zeynep Oral also said, “In 
his poems and novels, he would create 
a thriller with a musicality whose tempo 
never dropped, in the taste of police. His 
poems, which are more inclined to listen 
than to read, evoke in me jazz music 
based on folk songs.” with her sentences, 
she expressed the elements that enable 
us to taste the poetry of Attila İlhan in 
a literary style. The student named 
Ebru Ayyıldız, who won the 11th Attila 
İlhan High School Youth Composition 
Competition, gave a speech on Attila 
İlhan's versatility, intellectual structure, 
and art understanding.

After the speeches that were made 
at Attila İlhan's Memorial Night, his 
nephew Kerem Alışık and theater artist 
Şenay Gürler sang with the piano 
accompaniment, Attila İlhan's much-
loved poems, such as “Ben Sana 
Mecburum”, “Korkarım”, “Üçüncü 
Şahsın Şiiri”, “An Gelir”. The program, 
which was heavily attended, ended with 
the music of Ferhat Göçer.

Yoğun bir katılımla 
gerçekleştirilen gecede 
Attila İlhan’ın yeğeni 
Kerem Alışık, dayısının 
şiirlerini okurken 
duygulu anlar yaşadı.

During the night, which 
was performed with 
intense participation, 
Attila İlhan's nephew 
Kerem Alışık had 
emotional moments while 
reading his uncle’s poems.

Attila İlhan’ı Anma 
Gecesi’ne katılan Ferhat 
Göçer, yorumladığı 
şarkılarıyla dinleyenlerin 
gönüllerini bir kez daha 
fethetti.

Attila İlhan, who made his 
mark on Turkish literature 
after the Republic, said 
goodbye to life on October 
10, 2005.

Haber / Reporter 
Ceren Oskay

Fotoğraf / Photography

İ. Gün Şeftalioğlu
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HER ŞEY OYUNCAK BİR AT İLE BAŞLADI
It All Started With a Toy Horse

Bekir Kartal, Oyuncak 
Müzesinde Sunay 
Akın’la birlikte.

Bekir Kartal with 
Sunay Akın at the Toy 
Museum.

Röportaj / Interview
Fotoğraf / Photography

Bekir Kartal

Erenköy’de bir oyuncak 
müzesi var. Burası Tür-
kiye’nin ilk Oyuncak Mü-

zesi. Hala çocuk kalabilme-
yi başarmış edebiyatçı, şair, 
oyuncu Sunay Akın’ın kurdu-
ğu bu müze sadece çocuklar 
için değil biz büyüklere de hi-
tap ediyor. Sunay Akın, binbir 
emekle var ettiği bu müzede 
Bekir Kartal’ın sorularını bü-
yük bir içtenlikle yanıtladı.

“OYUNCAK MÜZELERİNDE 
DÜŞLERİN VE HAYALLERİN 
TARİHİ VAR.”

BEKİR KARTAL: Dünyanın dört bir 
yanından oyuncak topladınız ve hala 
toplamaktasınız. Oyuncak toplama-
ya ve topladığınız oyuncaklarla bir 
oyuncak müzesi açmaya ne zaman 
ve nasıl karar verdiniz?

There is a toy museum in 
Erenköy. Turkey’s first Toy 
Museum. The museum founded 
by Sunay Akın, a writer, poet 
and actror who has managed 
to remain still a child, is not 
only for children but also for us 
adults. Sunay Akın answered 
the questions of Bekir Kartal 
with great sincerity in this 
museum, which he created 
with great deal efforts.

“TOY MUSEUMS HAVE A 
HISTORY OF DREAMS AND 
DREAMS”

BEKİR KARTAL: You have collected 
toys from all over the world and are 
actively collecting. When and how 
did you decide to collect toys and 
open a toy museum with the toys you 
collected? 



Interview: Bekir Kartal

SUNAY AKIN: 1990’ların başına kadar 
oyuncak müzesinden haberdar bile 
değildim. O senelerde iki şiir kitabım 
çıkmış, yurt dışındaki edebiyat etkin-
liklerine davet ediliyordum. Türkiye’de 
gelecekte adından söz edilecek şair, 
yazar adaylarından biriydim. Yurt dı-
şına gerçekleştirdiğim bu ziyaretlerde 
de sürekli olarak müzeleri, kütüpha-
neleri ziyaret ediyordum. Almanya’nın  
Nürnberg şehrine davetli olduğum gün-
lerde kendime ait bir günüm vardı.  O  gün de  
Nürnberg’in müzelerini gezecektim. 
Tabii Nürnberg denince akla hemen 
II. Dünya Savaşı sonrası Nazilerin yar-
gılandığı mahkemeler geliyor, orayı ge-
zeceğim. Sanayi Müzesini, ünlü ressam 
Albrecht Dürer’in Müzesini gezeceğim. 
Yine bu şehirde sahaflar, kütüphane-
ler var gezeceğim ama tabii bunları bir 
gün içinde yapmak durumundayım. 
Dolayısıyla o gün sabah erkenden kalk-
tım. Kaldığım otelin lobisinde üzerinde 
“Oyuncak Müzesi” yazan bir broşüre 
rastladım. Çok şaşırdım, çünkü o güne 
kadar bir oyuncak müzesinin varlığından 
haberdar değildim. Sabah erkenden 
oyuncak müzesini gezeyim, bir saatte 
çıkar, geri kalan vakitte ise planladığım 
programı uygularım diye düşündüm. 
Oyuncak müzesine vardığımda daha 
açılmamıştı. Kapıda 10-15 dakika ka-
dar bekledikten sonra müze açıldığında 
bilet alıp içeri giren ilk kişi ben oldum. 
Sonra Alman görevli yanıma gelip; “Be-
yefendi kapatıyoruz” dedi. Bir günüm 
orada geçmişti. Öylesine etkilenmiştim 
ki… Oyuncakların tarihi, insanlığın tarihi 
olmuş. Önce hayal, sonra gerçek. İnsan 
önce hayal etmiş, o hayaller önce ço-
cukların önüne konmuş oyuncak olarak 
ve bu oyuncaklarla oynayan çocuklar 
o hayalleri gerçekleştirmişler. Örneğin 
uzay. İlk uzay oyuncaklarını Amerikalılar 
yapmış. Yetişkinler tarafından yapılarak 

SUNAY AKIN: I didn’t even know about 
the Toy Museums until the early 1990s. 
In those years, I had two books of poetry, 
and I was invited to literary events 
abroad. I was one of the future poet 
writer candidates in Turkey. During these 
visits abroad, I was constantly visiting 
museums and libraries. When I was 
invited to Nuremberg, Germany, I had a 
day of my own. That day I was going to 
visit the Museums of Nuremberg. When 
Nuremberg is mentioned one can easily 
remember the courts where the Nazis 
were tried after World War II. I was 
going to visit the Museum of industry, 
the Museum of the famous painter 
Albrecht Dürer. There are also second-
hand book sellers and libraries in this 
city, but of course I had to do them in 
one day. So I got up early that day. I 
came across a brochure in the lobby 
of my hotel that said “Toy Museum. I 
was very surprised, because I wasn’t 
aware of the existence of a toy museum 
until that day. I thought I’d take an early 
morning tour of the Toy Museum, take 
off in an hour, and do the rest of the 
time on my schedule. When I got to the 
Toy Museum, it wasn’t open yet. After 
waiting at the door for 10 to 15 minutes, I 
was the first person to buy a ticket when 
the museum opened. Then the German 
officer came up to me and said, “Sir, 
we’re closing.” I spent a day there. I was 
so impressed… The history of Toys has 
become the history of humanity. First 
the dream, then the reality. People first 
dreamed, those dreams were first put 
in front of children as toys and children 

Oyuncak Müzesi 23 
Nisan 2005 yılında 
şair/yazar Sunay Akın 
tarafından kurulmuştur. 
1700’lü yıllardan 
günümüze oyuncak 
tarihinin en gözde 
örneklerinin sergilendiği 
müze Göztepe 
semtindeki tarihi bir 
köşkte yer almaktadır.

Toy Museum was founded 
on April 23, 2005 by 
poet/writer Sunay Akın. 
The museum, where the 
most popular examples of 
toy history from the 1700s 
to the present, is located 
in a historical Pavilion in 
Goztepe district.
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önlerine sunulan uzay oyuncaklarıyla 
oynayan çocuklar ise NASA’yı kurup 
aya gitmişler. İlerleyen süreçte ise farklı 
ülkelerde de yeni yeni açılan oyuncak 
müzelerine gittim. Ardından da ‘Kırdı-
ğımız Oyuncaklar’ adlı kitabı yazmaya 
karar verdim ve ilk iş olarak da oyuncak 
tarihini araştırdım. 4-5 yılım bu şekilde 
geçti. Ama Stockolhm’den Lizbon’a 
oyuncak müzelerini hep gıpta ederek 
gezdim. İmrendiğim şu idi; “Benim ül-
kemde neden bir oyuncak müzesi yok?” 
Sonra bir gün Berlin’deki bir antikacıda 
bir oyuncak at gördüm ve onu satın al-
dım. İşte o at ile yola çıktık ve bugünkü 
İstanbul Oyuncak Müzesine geldik.

BEKİR KARTAL: Her oyuncağın bir 
hikayesi vardır. Topladığınız veya 
satın aldığınız oyuncakların içinden 
sizi en çok etkileyen hikayeyi bizimle 
paylaşır mısınız?

playing with toys made those dreams 
come true. For example space. The first 
space toys are made by Americans. 
Children playing with space toys made 
by adults and presented to them set 
up NASA and went to the moon. In the 
process, I went to new toy museums 
in different countries. Then I decided 
to write the book ‘The Toys We broke’ 
and the first thing I did was look into toy 
history. I spent 4-5 years like this. But 
from Stockolhm to Lisbon, I’ve always 
been envious of toy museums. What 
I envied was, “Why isn’t there a toy 
museum in my country?” Then one day 
I saw a toy horse in an antique shop 
in Berlin and I bought it. Here we set 
off with that horse and came to today’s 
Istanbul Toy Museum. 

BEKİR KARTAL: Every toy has a 
story. Would you share with us the 
story of a toy that most impresses 
you from the toys you collected or 
bought?

SUNAY AKIN: A toy that we will put 
in a museum should have museum 
value. All the toys in Turkey are fakes. 
You don’t put pirated books in a literary 
museum, do you? For example, The 
Mickey Mouse you see or the horse toy 
I bought, these do not exist in Turkey. 
I bought these from abroad. They’re 
valuable and very expensive. The most 
expensive object in antiquity is the toys.

There are toy cars for the real price of a 
car at the gallery. These toys aren’t the 
kind of toys you go to buy at the store. 
I have so many stories, I can’t separate 
any of them. Hundreds, thousands of 
toys have a world of their own, a story 

İstanbul Oyuncak 
Müzesinin en önemli 
özelliklerinden biri, 
aileyi bütün üyeleri 
ile kucaklamasıdır. 
Müze bu özelliğiyle 
üç kuşağın bir arada 
zaman geçirebileceği 
ve ortak mutluluğu 
paylaşabileceği bir 
mekandır. 

One of the most important 
features of Istanbul 
Toy Museum is that it 
embraces the family with 
all its members. With 
this feature, the museum 
is a place where three 
generations can spend 
time together and share 
common happiness. 



SUNAY AKIN: Müzeye koyacağımız 
bir oyuncağın müze değeri olması ge-
rekir. Türkiye’deki oyuncakların hepsi 
taklit. Edebiyat müzesine korsan kitap 
konmaz değil mi? Örneğin şu görmek-
te olduğunuz Mickey Mouse veya aldı-
ğım at oyuncağı, bunlar Türkiye’de yok. 
Bunları yurt dışından aldım. Değerli ol-
dukları gibi çok da pahalılar. Antikada 
en pahalı obje, oyuncaktır. Galeriden 
alacağınız gerçek araba fiyatına oyun-
cak arabalar var. Bu oyuncaklar gidip 
mağazadan alınacak türden oyuncak-
lar değiller. Bende o kadar fazla öykü 
var ki, hiçbirini ayıramam. Yüzlerce, 
binlerce oyuncağın kendisine ait bir 
dünyası, bir öyküsü ve tabii bizim ona 
ulaşmamızın bir öyküsü var.

BEKİR KARTAL: Kendinize örnek al-
dığınız birisi oldu mu?

SUNAY AKIN: O kadar çok ki... Edebi-
yat alanında Türkçe’yi yücelten, güzel-
leştiren herkes örnek aldığım insandır. 
Yeter ki Türkçeme bir güzellik katsın. 
Müzecilik alanında sadece Türkiye’de 
değil dünyada o kadar güzel insan var 
ki. Örneğin Belçika’daki Brüksel Oyun-
cak Müzesinde büyük oyuncak tarihçi-
lerinden Andrew var, kendisi önemli bir 
müzecidir. Böyle pek çok insanla güzel 
dostluklar kurdum.

“BİR ÜLKEDE GENÇLER 
OKUL KAZANMAYA 
ÇALIŞIYOR AMA O 
ÜLKENİN OKULLARI 
GENÇLERİ KAZANMAYA 
ÇALIŞMIYORSA BÖYLE BİR 
ÜLKEDE AYDINLANMADAN 
SÖZ EDİLEMEZ.”

BEKİR KARTAL: Pek çok lise ve üni-
versiteye söyleşiye gidiyorsunuz, 
gençlerle sürekli iç içesiniz. Gençler 
hakkında neler düşünüyorsunuz?

SUNAY AKIN: Gençler gerçekten pır-
lanta gibiler, hiçbir kabahatları yok. 
Gençlerin kabahati, sorunu olarak gö-
rünenler, biz yetişkinlerin hatalarıdır. 
Çünkü onları o yanlış yola biz yönlen-
dirdik. Bir ülkede gençler okul kazan-
maya çalışıyor ama o ülkenin okulları 
gençleri kazanmaya çalışmıyorsa böy-
le bir ülkede aydınlanmadan söz edi-

of their own, and of course a story of 
reaching out to them.

BEKİR KARTAL: Was there someone 
you looked up to?

SUNAY AKIN: There are so many… 
Everyone who glorifies and beautifies 
Turkish in the field of literature is the 
person I follow. As long as it adds a 
beauty to my Turkish. There are so many 
beautiful people not only in Turkey but 
also in the world. For example, there is 
Andrew, one of the great toy historians 
at the Brussels Toy Museum in Belgium, 
who is an important museologist. I’ve 
made good friends with a lot of people 
like that.

“IN A COUNTRY WHERE 
YOUNG PEOPLE ARE 
TRYING TO WIN SCHOOLS, 
BUT IF THE SCHOOLS 
OF THAT COUNTRY ARE 
NOT TRYING TO WIN 
OVER YOUNG PEOPLE, 
THERE CANNOT BE 
ENLIGHTENMENT IN SUCH A 
COUNTRY.”

BEKİR KARTAL: You go to many 
high schools and universities for 
interviews, you are constantly in 
touch with young people. What do 
you think of them?

SUNAY AKIN: Young people are really 
like diamonds, they have no fault. What 
appears to be the fault of the young is 
the fault of us, adults. Because we led 
them to the wrong path. In a country 

“Bizde oyuncağın değeri 
bilinmez. Oyuncak 
çocuğa oyalansın diye 
verilir. Oyuncak çocuğa 
ayakaltında dolaşmasın 
diye verilir. Biz hala 
bugün bile bir çocuğun 
ruhsal gelişiminde, 
bir ülkenin geleceğini 
var etmedeki önemini 
anlayamadık.”

“We don’t know the 
value of the toy. The toy 
is given to the child to 
linger. The toy is given to 
the children to keep them 
out of the way. We still 
do not understand the 
importance of a child’s 
spiritual development in 
the future of a country.”

Interview: Bekir Kartal
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lemez. Gençlerin hayalleri bize gerekir. 
Çünkü geleceğimizi var eden çocuk-
larımızın ve gençlerimizin hayalleridir. 
Atatürk de “Ey, Türk Gençliği’ demiş ise 
benim tüm bu söylemiş olduğumu ifade 
etmiştir zaten o sözüyle. Her şeyi genç-
lere emanet ettiyse demek ki en temiz 
ve en doğru olan gençlerdir. Çünkü on-
ların kirli işlerle, yanlış ilişkilerle hiçbir 
bağı yoktur. Hayalleri vardır, idealleri 
vardır, ilericidirler, çağdaştırlar, soru so-
rarlar, merak ederler, sorgularlar ve en 
önemlisi bunları yapacak umutları ve 
hayalleri vardır. Bize gençlerin hayalleri 
lazım.

BEKİR KARTAL: Şu ana kadar katıl-
dığınız en etkili söyleşi hangisiydi?

SUNAY AKIN: Anadolu’nun ziyaret et-
tiğim ücra köşeleri beni etkiliyordu. Ne 
yazık ki günümüzde ülkemizde artık 
bu tarz etkinlikler yapılamıyor. Çünkü 
insanlar düşünceden, bir araya gel-
mekten korkuyorlar. Böyle karanlık bir 
dönemden geçiyoruz. Ama bundan 10 
yıl kadar önce böyle değildi, çok güzel 
etkinlikler oluyordu tüm yurtta. Üniver-
sitelerde de güzel etkinlikler oluyordu, 
öğrenci kulüpleri özgürdü. 

“GÜNÜMÜZDE KÜLTÜR VE 
SANAT ETKİNLİKLERİNE 
EĞLENCE GÖZÜYLE 
BAKILIYOR.”

BEKİR KARTAL: Ülkemizde yapılan 
kültür ve sanat faaliyetleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

SUNAY AKIN: Bireysel çabalarla yürü-
yor bu tarz işler. Müzecilik de bizler gibi 
insanların çabalarıyla kaplumbağa gibi 
ilerlemektedir. Gerçek anlamda kültür 
ve sanat festivalleri ne yazık ki gerçek-
leştirilemiyor. Çünkü Türkiye’nin çeşitli il 
ya da ilçelerinde organizasyonlara karar 
verecek mevkideki insanların kültürel bi-
rikimleri çok zayıf. Sanatı, kültürü, ede-
biyatı tanımayan bir insan nasıl kültür ve 
sanat etkinliği düzenleyecek? Ne yazık 
ki kültüre ve sanata yönelme anlamında 
Cumhuriyet tarihimizin en kötü dönem-
lerinden geçiyoruz. Sadece eğlence 
olarak görülüyor kültür ve sanat etkinlik-
leri. Daha çok popüler şarkıcıların katıl-
dığı etkinlikler “Sanat Festivali” diye ya-
pılıyor. Ne yapalım şimdi? Bunlara kültür 
ve sanat festivali mi diyelim?

where young people are trying to win 
schools, but if the schools of that country 
are not trying to win over young people, 
there cannot be enlightenment in such 
a country. We need young people’s 
dreams. Because it is the dreams of our 
children and young people that make 
our future. If Atatürk said, “O Turkish 
youth, “ he stated that I had said all this 
already with his words. If he entrusts 
everything to the young, then it is the 
Young who are the cleanest and the 
rightest. Because they have nothing to 
do with dirty work, wrong relations. They 
have dreams, they have ideals, they are 
progressive, they are contemporary, 
they ask questions, they wonder, they 
question, and most importantly they 
have the hopes and dreams to do them. 
We need young people’s dreams.

BEKİR KARTAL: what was the 
most effective interview you ever 
participated in? 

SUNAY AKIN: I was impressed by the 
remote corners of Anatolia that I visited. 
Unfortunately, these kinds of activities 
can no longer be held in our country 
today. Because people are afraid of 
thinking, of coming together. We’re 
going through such a dark period. But 
it wasn’t like this 10 years ago, there 
were great events going on all over 
the country. There were good activities 
at universities, student clubs were 
independent. 

“TODAY, CULTURE AND ART 
ACTIVITIES ARE CONSIDERED AS 
ENTERTAINMENT.”

BEKİR KARTAL: What do you think 
about the cultural and art activities in 
our country?

SUNAY AKIN: This kind of work works 
with individual efforts. Museology is 
moving forward like a turtle through the 
efforts of people like us. Unfortunately, 
cultural and art festivals cannot be 
realized in a real sense. Because the 
cultural background of the people in the 
position to decide the organizations in 
various provinces or districts of Turkey 
is very weak. How can a person who 
does not know art, culture and literature 
organize a culture and art event? 
Unfortunately, we are going through 

“Benim kendime ait 
oyuncaklarım hiç yok. 
Annem zamanında 
hepsini dağıttı. Onların 
hepsinin benim hatıramda 
çok derin yerleri var. 
Hepsi basit ve yanlış 
oyuncaklardı.”

“I don’t have any toys of 
my own. My mother gave 
them away in time. They 
all have very deep places in 
my memory. They were all 
simple and wrong toys.”



“BİR ÜLKENİN ZENGİNLİĞİ 
HİSSE SENETLERİ DEĞİL, 
HİSSİ SENETLERİDİR.”

BEKİR KARTAL: Çanakkale Savaşı’n-
da yaşanan bir baba ve oğulun hika-
yesini sizin bir televizyon programı-
nızda izlemiş ve çok etkilenmiştik. Bu 
olayı bir de Avaz dergisi okuyucuları 
için birkaç cümle ile anlatabilir misi-
niz?

SUNAY AKIN: Cephedeki direnişten 
ziyade cephe gerisini anlattığım bir öy-
küydü bu. Çünkü bu savaşta doktorlar 
da savaştı. Hayat kurtarmak, yaralı as-
kerlerimizi iyileştirmek için cephedey-
diler. Savaş yıllarında morfin stoğu çok 
kısıtlıydı, bu nedenle ameliyat edildiği 
taktirde yaşama şansı yüksek olana 
morfin vermeye karar verdiler. Aslında 
her yaralının morfine ihtiyacı var ama 
yeterli morfin yok. Bir doktor, yaralı as-
kerlerden birine bakıyor ve “Bunu kaldı-
rın” diyor. Ölecek çocuk. Yaşama şansı 
çok az olduğu için morfin de veremiyor. 
Tam o esnada “Baba!” diye inliyor as-
ker. Doktor bakıyor ki, morfini vermedi-
ği genç kendi oğlu. Doktor sedye taşı-
yanlara dönüyor ve “Bu, benim oğlum. 
Lütfen, onu gölge bir yere kaldırın.” di-
yor. Bu ülke, hakkı olmadığı için tek doz 
morfini bile çocuğundan esirgeyen in-
sanlar tarafından vatan yapıldı. Doktor 
Tarık Nusret’in bu hazin öyküsünü Ça-
nakkale ile ilgili yaptığım araştırmalarda 

the worst periods in the history of the 
Republic in terms of turning towards 
culture and art. Cultural and arts events 
that are seen as mere entertainment. 
More popular singers participate in 
events called” Art Festival”. What can 
we do now? Can we call these a Culture 
and Arts Festival?

“THE WEALTH OF A 
COUNTRY IS NOT STOCKS, 
BUT SENTIMENTS.”

BEKİR KARTAL: We watched the story 
of a father and son in the Gallipoli 
war in your television program and 
were very impressed. Can you tell 
this incident in a few sentences for 
the readers of Avaz magazine?

SUNAY AKIN: This was a story that 
I told the rest of the front, rather than 
the resistance on the front. Because 
doctors fought in this war. They were 
at the front to save lives, to heal our 
wounded soldiers. During the war 
years, the morphine stock was very 
limited, so they decided to give 
morphine to those who had a high 
chance of living if operated on. In fact, 
every casualty needs morphine, but not 
enough morphine. A doctor looks at 
one of the wounded soldiers and says, 
“lift this up.”  It could kill him. He can’t 
give him morphine because he has 
very little chance of survival. Just then, 

Müzedeki oyuncaklar 
uzay odası, Kızılderili 
odası şeklinde konulara 
göre sergileniyor.

The toys in the museum 
are on display in the form 
of the space room, The 
Native American room, 
according to the subjects.

Interview: Bekir Kartal
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“Dad!”the soldier moans. The doctor 
is looking at his own young son, whom 
he hasn’t given the morphine to. The 
doctor turns to the stretcher-bearers 
and says, “this is my son. Please, put 
him in a shade.”he says. This country 
was made a homeland by people who 
spared their children even a single 
dose of morphine because they had 
no right. I found this sad story of Dr. 
Tarık Nusret in my research on Gallipoli. 
This is a story that was published in the 
newspapers of the period and told by 
the doctors who witnessed the incident. 
I’ve been researching, reading, finding 
and publishing this information in my 
books ever since. So, why do I find 
these? In fact, everyone lives in the 
same library, what matters is what 
you’re looking for. I’m looking for people 
in history. I’m a writer, I’m looking for the 

bulmuştum. Dönemin gazetelerinde ya-
yımlanmış, olay tanığı olan doktorların 
anlattığı bir öyküdür bu. Ben eskiden 
beri araştırır, okur, bulur ve bu bilgile-
ri kitaplarımda yayınlarım. Peki, neden 
bunları ben buluyorum? Aslında herkes 
aynı kütüphanede yaşıyor, önemli olan 
neyi aradığınızdır. Ben insanı arıyorum 
tarihte. Ben edebiyatçıyım, öyküyü arı-
yorum, tarihteki dramayı arıyorum. Bir 
ülkenin zenginliği hisse senetleri değil, 
hissi senetleridir. Ben bu hissi senetleri 
arıyorum. 

“BEN YENİ KİTAPLAR VE 
SAHNE OYUNLARI YAZMAK, 
YENİ MÜZELER KURMAK 
İSTİYORUM.” 

BEKİR KARTAL: Hayata geçirmek 
istediğiniz yeni projeler var mı?

SUNAY AKIN: Var, tabii ki. Ben edebi-
yatçıyım, yeni öykülerin peşindeyim her 
şeyden önce. Ben dramayı seviyorum, 
öyküyü seviyorum, lirizmi, romantizmi 
seviyorum, bunları arıyorum. Keza kur-
mak istediğim müzeler var. Cumhuriyet 
ve aydınlanma tarihini anlatan bir müze 
düşünüyorum. Örneğin Vevey’de Char-
lie Chaplin Müzesi vardı, çok etkilen-

Sunay Akın tarafından 
kurulan İstanbul Oyuncak 
Müzesi, ülkemizdeki diğer 
oyuncak müzelerinin 
de açılması için örnek 
teşkil etmiştir. 2011 
yılında, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait olan 
Antalya Oyuncak 
Müzesi ve 2013 yılında 
da Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait olan 
Gaziantep Oyun ve 
Oyuncak Müzesi kapılarını 
ziyarete açmıştır. 

The İstanbul Toy Museum, 
founded by Sunay Akın, 
has set an example for 
the opening of other toy 
museums in our country. 
In 2011, the Antalya Toy 
Museum, which belongs to 
the Antalya Metropolitan 
Municipality, and in 2013, 
the Gaziantep game and Toy 
Museum, which belongs to 
the Gaziantep Metropolitan 
Municipality, opened its 
doors to visitors.



dim. Kendi film tarihimizi anlatan benzer bir müze ne-
den bizim ülkemizde de kurulmasın? Charlie Chaplin 
Müzesine gidenler ne demek istediğimi anlarlar. Ben 
sürekli müzeleri geziyorum, sahaflarda eski kitapları 
araştırıyorum. Topladıklarımdan ilham alarak yeni ki-
taplar ve sahne oyunları yazmak, yeni müzeler kur-
mak istiyorum. 

BEKİR KARTAL: Son olarak, gençlere vermek is-
tediğiniz mesajlar nelerdir?

SUNAY AKIN: Gençler, şunu unutmayın; bir taşı de-
len suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Sakın 
vazgeçmeyin. Arkadaşlarınızı iyi seçin, sağlığınıza 
zarar verebilecek hiçbir şey yapmayın. Bunları öğüt 
olarak söylemiyorum. Şu an bunu okuyan her gencin 
hayalleri o kadar güzeldir ki. O hayalleri kurup ger-
çekleştirmeleri için söylüyorum. 

BEKİR KARTAL: Buraya gelmeden, sizinle tanış-
madan önce çok heyecanlıydım. Bana hiç unuta-
mayacağım bir deneyim yaşattınız. Çok teşekkür 
ederim.

story, I’m looking for the drama in history. The wealth 
of a country is not stocks, but sentiments. I’m looking 
for that feeling.

“I WANT TO BUILD NEW MUSEUMS, 
WRITE NEW BOOKS AND STAGE 
PLAYS.”

BEKİR KARTAL: are there any new projects you 
want to implement?

SUNAY AKIN: O course there are. I’m a writer, I’m 
after new stories first and foremost. I love drama, I 
love story, I love lyricism, I love romance, I’m looking 
for those. Also, there are museums I want to set 
up. I’m thinking of a museum that tells the history 
of the Republic and the Enlightenment. There was 
the Charlie Chaplin museum in Vevey, for example, 
and I was very impressed. Why shouldn’t a similar 
museum that tells our own film history be established 
in our country? People who go to the Charlie Chaplin 
museum will know what I mean. I’m always visiting 
museums, researching old books in the books. 
Inspired by what I collect, I want to write new books 
and stage plays, build new museums.

BEKİR KARTAL: And finally, what are the 
messages you want to give to young people? 

SUNAY AKIN: Young people, remember that it is 
not the power of water that pierces a stone, but the 
continuity of the drops. Don’t give up. Choose your 
friends well, do nothing that can harm your health. 
I’m not saying that as advice. The dreams of every 
young person reading this right now are so beautiful. 
I’m telling them to make those dreams come true.

BEKİR KARTAL: I was very excited before I came 
here and met you. You gave me an experience I’ll 
never forget. Thank you very much.

Interview: Bekir Kartal
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ONE OF THE ESSAY MASTERS OF 
OUR LITERATURE VEDAT GÜNYOL 
TOOK PLACE IN TURKEY WRITERS 
UNION LITERATURE MUSEUM AT 
KADIKÖY. IN THE MUSEUM WHERE 
THERE ARE ARCHIVES OF MANY 
KNOWN AND LIKED WRITERS, 
THERE EXISTS “VEDAT GÜNYOL 
ARCHIVE” TOO. 

The archive which consists of, in Alpay 
Kabacalı’s words who has got books 
written about different topics in the field 
of history, most notably cultural issues 
and Turkish democracy, “humanism’s 
collective worker teacher” Vedat 
Günyol’s personal belongings, writing 
tools, books and photos, was opened 
on Friday 27th of September, 2019. At 
the opening that students, readers, and 
writer friends of Vedat Günyol attended, 
Tahir Şilkan, from Turkey Writers Union, 
emphasized Günyol’s essayist style 
and importance of the country. Taking 
speech after Şilkan’s, one of Vedat 
Günyol’s students Aydın Ergil and writer 
Ulviye Alpay too shared their memories. 
After Vedat Günyol’s nephew Zerin 
Özaytekin and his student Süleyman 
Balkan’s speech, an attendant at the 
meeting, poet Mustafa Köz mentioned 
his familiarity with Günyol’s essays and 
his essayist style of being foundership 
and revolutionist.

At the Turkish Writers Union Literary 
Archive that met with enthusiasts at the 
Kemal Tahir Public Library of Kadikoy 
Municipality in December 2018, other 
than Vedat Günyol, there are works of 
literature writers like; Asım Bezirci, Arif 
Damar, Mehmet Seyda, Aziz Nesin, 
Melih Cevdet Anday, Sennur Sezer and 
books of world-known writers, like Ece 
Ayhan; Susanna Tamaro, Doris Lessing, 
Umberto Eco which were signed and 
sent by them for solidarity with Turkey 
for the 1999 earthquake.

EDEBİYATIMIZIN DENEME USTA-
LARINDAN VEDAT GÜNYOL, KA-
DIKÖY’DE TÜRKİYE YAZARLAR 
SENDİKASI EDEBİYAT MÜZESİNDE 
YERİNİ ALDI. BİRÇOK TANINMIŞ 
VE SEVİLEN YAZARIN BELGELİĞİ-
NİN YER ALDIĞI MÜZEDE, ARTIK 
‘VEDAT GÜNYOL BELGELİĞİ’ DE 
BULUNUYOR.

Kültür sorunları ve Türk demokra-
sisi başta olmak üzere çeşitli ko-
nularda yazdığı kitapları ile tarih 

alanında pek çok yapıtı bulunan Alpay 
Kabacalı’nın deyişiyle “hümanizmanın 
imececi öğretmeni” Vedat Günyol’un 
özel eşyaları, yazı gereçleri, kitapları 
ve fotoğraflarından oluşan belgelik, 27 
Eylül 2019 Cuma günü Türkiye Yazarlar 
Sendikası Edebiyat Müzesinde açıldı. 
Günyol’un öğrencilerinin, okurlarının ve 
yazar dostlarının katıldığı açılışta, Türki-
ye Yazarlar Sendikası yönetiminden ya-
zar Tahir Şilkan, Günyol’un denemecili-
ği ve ülkenin deneme tarihindeki önemi 
üzerinde durdu. Şilkan’dan sonra söz 
alan Günyol’un öğrencilerinden Aydın 
Ergil ve yazar Ulviye Alpay da anılarını 
paylaştı. Vedat Günyol’un yeğeni Zerrin 
Özaytekin ve öğrencilerinden Süleyman 
Balkan’ın konuşmasından sonra buluş-
mada hazır bulunan şair Mustafa Köz 
de Günyol’un denemeleriyle tanışıklığı-
na ve denemeciliğinin kurucu, devrimci 
yönüne değindi.

2018 yılının Aralık ayında Kadıköy Be-
lediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphane-
sinde meraklılarıyla buluşan Türkiye Ya-
zarlar Sendikası Edebiyat Belgeliğinde 
Vedat Günyol’un dışında; Asım Bezirci, 
Arif Damar, Mehmet Seyda, Aziz Nesin, 
Melih Cevdet Anday, Sennur Sezer ve 
Ece Ayhan gibi edebiyatçıların eserleri 
ile Susanna Tamaro, Doris Lessing, Um-
berto Eco gibi dünya yazarlarının, 1999 
Depremi için Türkiye ile dayanışma 
amacıyla imzalayıp gönderdikleri kitap-
ları da yer alıyor.

Haber / Reporter
Ceren Oskay

Fotoğraf / Photography
Berfin Aladağ
Ada Kocabaş

VEDAT GÜNYOL Türkiye Yazarlar 
Sendikası Edebiyat Müzesinde
Vedat Günyol at theTurkey Writers Union Literature Museum 

Vedat Günyol 
Belgeleği'nin açılış 
törenine, Günyol’un 
Atatürk Erkek Lisesinde 
ders verdiği öğrencileri de 
katıldı. 

Günyol’s students that 
he taught at the Atatürk 
Boy’s High School 
attended to the opening 
ceremony of Vedat Günyol 
Archive.

Ceren Oskay, Mustafa Köz 
ve Berfin Aladağ, Türkiye 
Yazarlar Sendikası Edebiyat 
Belgeliği’nde.

Ceren Oskay, Mustafa Köz and 
Berfin Aladağ at the Turkey 
Writers Union Literature 
Archive.

Fakir Baykurt’un, 
10.2.1973 tarihinde Vedat 
Günyol’a yazdığı mektup 
da belgelikte yer alıyor.

The letter that Fakir 
Baykurt wrote at the date 
10.2.1973 to Vedat Günyol 
takes place in the archive 
too.



Haber / Reporter
Eren Yaşar

Fotoğraf / Photography
İ. Gün Şeftalioğlu

Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca 115. Yaşında
Poet Fazıl Hüsnü Dağlarca at the Age of 115

Fazıl Hüsnü Dağlarca, one of the 
most original representatives of 
Turkish poetry in the Republican 
period, was the voice flag of Turkish 
with more than a hundred books, 
was commemorated at the Maltepe 
Municipality Prof. Dr. Türkan Saylan 
Cultural Center.

On Saturday October 19, the 
commemoration program organized 
for the 115th age of poet Fazıl Hüsnü 
Dağlarca was organized with the 
participation of poet Haydar Ergülen, 
musician Banu Kanıbelli, poet Aba 
Müslüm Çelik, painter and writer Ruşen 
Eşref Yılmaz, memoir writer Şebnem 
Yüce and journalist writer Yasemin 
Arpa. Fazıl Hüsnü Dağlarca, who 
continued to write poetry until the end 
of his long life, lived with the public and 
therefore expressed the sensitivity and 
problems of the public in his works, said 
goodbye to life on October 15, 2008 at 
the age of 94. In the commemoration 
event held at the Türkan Saylan Cultural 
Center, the poems of the Grandmaster, 
the subjects he worked on in his works 
were told and examples of his poems 
were sang. “Some don’t go, like Yunus. 
I want to be the one who is not gone, 
while leaving.” the event for Fazıl Hüsnü 
Dağlarca ended with a music concert.

Yüzü aşkın kitabıyla Türkçe’nin ses 
bayrağı olmuş, Cumhuriyet Dönemi 
Türk şiirinin en özgün temsilcilerin-
den Fazıl Hüsnü Dağlarca, Maltepe 
Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan 
Kültür Merkezinde anıldı.

Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 115. 
yaşı nedeniyle düzenlenen anma 

programı 19 Ekim Cumartesi günü, şair 
Haydar Ergülen, müzisyen Banu Ka-
nıbelli, şair Aba Müslüm Çelik, ressam 
ve yazar Ruşen Eşref Yılmaz, anı yazarı 
Şebnem Yüce ve gazeteci yazar Yase-
min Arpa’nın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Uzun yaşamının sonuna değin şiir yaz-
mayı sürdüren, halkla iç içe yaşayan ve 
bu nedenle de eserlerinde halkın du-
yarlılığını, sorunlarını dile getiren Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, 15 Ekim 2008’de 94 
yaşındayken yaşama veda etmişti. Tür-
kan Saylan Kültür Merkezinde gerçekle-
şen anma etkinliğinde de büyük ustanın 
şiirleri, eserlerinde işlediği konular anla-
tıldı, şiirlerinden örnekler seslendirildi. 
“Kimi gitmez Yunus gibi. Giderken git-
mez olmak isterim!” diyen Fazıl Hüsnü 
Dağlarca için düzenlenen etkinlik, mü-
zik dinletisi ile sona erdi.

Dağlarca’nın eserlerinde 
ele aldığı konular 
tarihten günümüze, 
ülkemizden bütün 
insanlığa, doğadan 
insanoğlunun iç 
dünyasına kadar 
genişlemektedir.

The issues that Dağlarca 
addresses in his works 
extend from history to the 
present, from our country 
to all humanity, from 
nature to the inner world 
of mankind.

Müzisyen Banu 
Kanıbelli’nin gitarı 
eşliğinde seslendirdiği 
şarkılar dinleyicilerin 
büyük beğenisini topladı.

The songs performed by 
musician Banu Kanıbelli 
accompanied by her guitar 
garnered great acclaim 
from the audience.
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ADA KOCABAŞ: Öncelikle, bize ken-
dinizden ve çok sevdiğiniz İstan-
bul’dan söz eder misiniz? 

NESRİN ÖZSAİT: Eski İstanbullu bir 
ailenin çocuğuyum. 1943 yılında İstan-
bul’da doğdum. Annem Şeyhülislam 
Keskinli Yahya Efendi’nin ailesinden Şa-
dan Büyükçelen ve babam Cemal Pa-
şa’nın torunu Hüseyin Büyükçelen. Ço-
cukluğum çok güzel geçti. Beykoz’da 
Karakulak, Rumeli yakasında Hünkar 
Suyu, Belgrat Ormanları ve Emirgan’a 
pikniğe giderdik. Temiz nefis bir orman 
görüntüsü, kaynak suları insanın ömrü-
nü uzatırdı. Kışları Nişantaşı’ndaydık, 
yazları bazen Heybeliada’da, bazen 
de Boğaz’da Kanlıca ve Paşabahçe’de 
yazlığa giderdik. Yüzmeyi Heybelia-
da’da öğrendiğimde daha okula git-
miyordum. O günleri hiç unutamam. 
O dönemde sokakta oyun oynardık. 

ADA KOCABAŞ: First of all, can 
you tell us about yourself and the 
İstanbul you love so much?

NESRİN ÖZSAİT:  I'm from an old 
İstanbul family. I was born in İstanbul in 
1943. My mother is Şadan Büyükçelen 
from Şeyhülislam Keskinli Yahya Efendi’ 
s family, and my father is Hüseyin 
Büyükçelen, grandson of Cemal Paşa.I 
had a great childhood. In Beykoz, we 
used to go on picnics to Karakulak, 
Hünkar water on Rumeli, Belgrad Forest, 
Emirgan. A clean, exquisite forest image, 
spring waters would prolong man’s life. 
We were in Nişantaşı in the winters, 
summers, sometimes in Heybeliada, 
sometimes we would go to Kanlıca and 
Paşabahçe in the Bosphorus. When I 
learned to swim in Heybeliada, I wasn’t 
going to school yet. I can never forget 
those days. We used to play games on 

Röportaj / Interview
Ada Kocabaş

Ada Kocabaş, aynı 
zamanda anneannesi 
olan Nesrin Özsait ile 
birlikte.

Ada Kocabaş with Nesrin 
Özsait, who is also her 
grandmother.

Ada Kocabaş, Arkeolog 
Nesrin Özsait ile onun 
İstanbul sevgisini ve meslek 
hayatını konuştu.

Ada Kocabaş spoke  
archaeologist Nesrin Özsait, 
about her love of İstanbul 
and her professional life.

BİR ARKEOLOĞUN GÖZÜNDEN MESLEK 
HAYATININ PASTORAL HİKAYESİ

The Pastoral Story of Professional Life Through the 
Eyes of an Archaeologist From Past to Present



Anneannem Nişantaşı’nda Kodaman 
sokakta otururdu ve burada karşılıklı 4 
kahvehane vardı. Anneannem; “Bu kah-
veler bizim sokağımızın bekçileri” der-
di. Biz Osmanbey’de otururduk. Gece 
saat 22.00’de annem bir şey hazırladı-
ğında; “Bunu anneannene götür” diye 
bana verirdi. Sokaklar çok güvenliydi. 
Bu durum romanlara bile konu olmuştur. 
İstanbul’un şoförleri çok meşhurdu. An-
neannem; “Bir şey olursa adresi verir-
sin, seni eve getirir” derdi. Geçen gün 
taksiye bindim. Moda’ya gidelim dedim. 
Taksici bana dönüp; “Moda nerede?” 
diye sordu. İstanbul her dönemde çok 
büyüleyici bir şehir. İstanbul’un dağları-
nı sarı katırtırnakları, Boğaz’ı mor ergu-
vanlar süslerdi. O zamanlar Boğaz’da 
seyrüsefer çok rahattı. Boğaz’da kürek 
çekmek ayrı keyifti; sandalda bir taraf-
ta ayın doğuşunu, diğer tarafta güneşin 
batışını hatırlarım. Kazı çalışmasından 
her dönüşümde motorla Üsküdar’dan 
Beşiktaş’a geçerken “Sen en güzelsin 
İstanbul!” diye içimden geçirirdim ve 
hala “Ne yaparlarsa yapsınlar sana, sen 
yine en güzelsin” derim.

ADA KOCABAŞ: Okul yıllarınız nasıl-
dı? Arkeolog olmaya nasıl karar ver-
diniz?

NESRİN ÖZSAİT: Tahsil hayatım çok 
güzel geçti. Babam Toprak Mahsulleri 
Ofisinde Yüksek Mimar Mühendisti. Ta-
hıl siloları inşa etmek için Anadolu’nun 
faklı şehirlerinde bulunuyordu. Böylece 
ilkokul hayatıma Ankara’da başlayarak, 
Konya ve İstanbul’dan sonra 5. sını-
fı Yozgat Yerköy’de bitirdim. Ortaokula 
geldiğimde, babam Siirt Botan Barajı 
şantiyesinde kontrolör olarak çalıştığı 
için, ben İstanbul’da anneannemin ya-
nında yatılı olarak Kandilli Kız Lisesine 
kayıt oldum. Sanat tarihini ve biyoloji 
derslerini çok severdim. Lise son sı-
nıfta yaz tatilinde, arkeolojinin romanı 
olarak isimlendirilen Ceram’ın “Tanrılar 
Mezarlar ve Bilginler” kitabını okumuş-
tum. Sanırım bu kitap benim arkeolojiyi 
seçmemde etkili oldu. Araştırmayı, yeni 
şeyler bulmayı ve gezmeyi çok sever-
dim. Arkeoloji benim için maceralarla 
dolu bir meslekti. 

ADA KOCABAŞ: Arkeolojiyi İstanbul 
Üniversitesinde okuduğunuzu biliyo-
rum. Okuduğunuz yıllardaki üniversi-
te yaşamını bizlere anlatır mısınız?

the street at that time. My grandmother 
used to live in Nişantaşı Kodaman 
street, and there were 4 coffee houses. 
My grandmother used to say; “These 
coffee shops are the guards of our 
street.” We used to live in Osmanbey. 
At 22:00 am when my mother prepared 
something saying, “Take this to your 
grandmother.” She would give it to 
me. The streets were very safe. This 
situation has even been the subject of 
novels. The drivers of Istanbul were very 
famous. My grandmother used to say, 
“If something happens, you give him 
the address, he will bring you home. ” I 
took a taxi the other day. I said, let’s go 
to Moda. The taxi driver turned to me; 
Where is Moda? “ he asked. İstanbul is 
a fascinating city in every period. The 
mountains of Istanbul were adorned 
with yellow mules and purple redbuds. 
At that time, navigation in the Bosphorus 
was very comfortable. Boating on the 
Bosphorus was a joy; I remember the 
moonrise on one side and the sunset on 
the other. Turning back from excavation, 
while passing from Üsküdar to Beşiktaş 
by ferry, I used to say “You are the most 
beautiful in İstanbul!” and I still say, 
“Whatever they do to you, you are the 
most beautiful again.”

ADA KOCABAŞ: How were your 
school years? How did you decide to 
become an archaeologist?

NESRİN ÖZSAİT:  My education life 
was very good. My father was a master 
architect-engineer at the Turkish Grain 
Board he was being in different cities 
of Anatolia to build grain silos. Thus, I 
started my primary school life in Ankara 
and finished 5th grade in Yozgat Yerköy 
after Konya and İstanbul. When I came 
to secondary school, because my father 
worked as a controller at the Siirt Botan 
Dam construction site, I enrolled in 
Kandilli Girls’ High School as a boarder 
with my grandmother in Istanbul. I loved 
art history and biology. In the last year 
of high school, I read Ceram’s “Gods 
Graves and Scholars” book, which is 
called as the novel of archeology. I 
think this book has helped me choose 
archeology. I loved researching, finding 
new things, and traveling. Archeology 
was an occupation full of adventures for 
me.

ADA KOCABAŞ:  I know you studied 
archaeology at İstanbul University. 

Arkeolog Nesrin Özsait, 
aynı zamanda eşi olan ve 
Pisidya Bölgesi ve Orta 
Karadeniz’de daha önce 
bilinmeyen çok sayıdaki 
yerleşim yerini bularak 
haritaya işleyen Eski Çağ 
Tarihi Profesörlerinden 
Mehmet Özsait ile birlikte.

Archaeologist Nesrin Özsait, 
along with her husband, 
Mehmet Özsait, a professor 
of Ancient History who 
discovered and mapped 
several previously unknown 
settlements in the Pisidian 
region and the Central Black 
Sea.

Nesrin Özsait, lise yıllarında 
arkeolojinin romanı olarak 
isimlendirilen Ceram’ın 
“Tanrılar, Mezarlar 
ve Bilginler” kitabını 
okuduktan sonra arkeolog 
olmaya karar veriyor.

Nesrin Özsait decides to 
become an archaeologist 
after reading Ceram’s book 
“Gods tombs and Scholars”, 
which was named as a novel 
of archaeology during her 
high school years.

Interview: Ada Kocabaş
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NESRİN ÖZSAİT: İstanbul Üniversitesi 
Beyazıt’taydı. Ben üniversiteye girene 
kadar İstanbul’un o yakasını bilmiyor-
dum. Hatta Edebiyat Fakültesine, üni-
versite giriş kaydım için gittiğim zaman, 
Laleli, Ordu caddesindeki ana kapıdan 
girip, kaydımı yaptırıp, Hasanpaşa fırı-
nına bakan Büyük Reşit Paşa Caddesi 
Kimya Fakültesi kapısından çıktığımda 
semt değiştirmiş gibi olmuş ve çok şa-
şırmıştım. Cumhuriyet mimarlarından 
Sedat Hakkı Eldem ve Emin Onat tara-
fından, II. Ulusal Mimarlık Dönemi’nde 
yapılmış olan bina oldukça büyüktü. 
İçinde farklı fakülteler bulunan, 4 tara-
fında 4 farklı sokağa açılan 6 kapısı ve 
bahçeli avluları vardı. Bu derece etkile-
yici bir mimari içinde okumak bile çok 
heyecan vericiydi. 

Ben üniversitede o zamanki adıyla Ar-
keoloji ve Prehistorya Bölümünde oku-
dum. Mezuniyet için dört sertifika almak 
gerekliydi. Ben de İlk Çağ Tarihi, Ön 
Asya Kültürleri, Klasik Arkeoloji ve Pre-
historya sertifikalarını aldım. Sınavlar 
yazılı ve sözlüydü. Okulu bitirmek için 
seçtiğin bir sertifikanın bitirme tezini 
yapman lazımdı. Tez kabul edilirse ay-
rıca tüm derslerden sınava girmen ge-
rekirdi. Her sene bölüm gezisi olurdu. 
Bölüm gezisine seminer notu iyi olanlar 
götürülürdü. Bizim gezimiz 1963 yılın-
da Ege Bölgesi’ne oldu. Oradaki bütün 

Can you tell us about university 
life at those years that you were 
studying? 

NESRİN ÖZSAİT: İstanbul University 
was at Beyazıt. I didn’t know that part of 
Istanbul until I got into college. In fact, 
when I went to the Faculty of Literature 
for my university entrance, I entered 
through the main gate on Laleli, Ordu 
street, made my registration, and when I 
left the gates of the Faculty of Chemistry 
which looked at the Hasanpaşa bakery 
in Büyük Reşit Paşa street, it was as 
if the district had changed and I was 
shocked. The building, built by the 
republic architects Sedat Hakkı Eldem 
and Emin Onat, during the second 
National Architecture Period, was quite 
large. There were 6 doors with different 
faculties, opening to 4 different streets 
on 4 sides and courtyards with gardens. 
Even reading in such impressive 
architecture was very exciting.

I studied at the university in the 
Department of Archaeology and 
Prehistory, as it was then known. It was 
necessary to get four certificates for 
graduation. So I received certificates 
of Ancient History, Pre-Asian Cultures, 
Classical Archaeology and Prehistory. 
The exams were written and verbal. 
You had to do a thesis for a certificate 
you chose to finish school. If the thesis 
is accepted, you should also take the 
exam from all courses. There would be 
a departmental trip every year. Those 
who had good seminar notes were 
taken to the department visit. Our trip 
was to the Aegean region in 1963. We 
visited under the guidance of Prof. Dr. 
Jale İnan, all the ancient cities there. 

ADA KOCABAŞ: Your teachers were 
important scientists, from the firsts 
of Turkish archaeology. Can you tell 
us a little bit about them?

NESRİN ÖZSAİT: My professors at the 
faculty were unforgettable scientists 
in archeology and history. I am very 
proud to learn from the most prominent 
teachers of that period. Aegean and 
Greek Art from Professor Dr. Arif Müfid 
Mansel, Roman Art by Professor 
Dr. Jale İnan, Ceramic and Aegean 
Archeology from Dr. Aşkıdil Akarca, 
Pre-Asian History from Professor 
Dr. Bahadır Alkım, Professor Dr. Afif 
Erzen’s Aegean and Greek History, 

Nesrin Özsait’in 
eğitimini tamamladığı 
İstanbul Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa’nın kızı Zeynep 
Kamil Hanım’ın 
konağının yerine Sedat 
Hakkı Eldem ile Emin 
Onat tarafından 1943-
1952 yılları arasında inşa 
edilmiştir.

İstanbul University Faculty 
of Arts and Sciences, where 
Nesrin Özsait completed her 
education, was built between 
1943 and 1952 by Sedat 
Hakkı Eldem and Emin 
Onat in place of the mansion 
of Zeynep Kamil Hanım, 
daughter of Mehmet Ali Paşa 
of Kavala.



antik şehirleri Prof. Dr. Jale İnan başkan-
lığında gezdik.

ADA KOCABAŞ: Hocalarınız Türkiye 
arkeolojisinin ilklerinden, önemli bi-
lim insanlarıydı.  Biraz da onlardan 
söz eder misiniz bizlere?

NESRİN ÖZSAİT: Fakültedeki hocala-
rım arkeoloji ve tarihin unutulmaz bilim 
insanlarıydı. O devrin en ileri gelen ho-
calarından dersler aldığım için çok gu-
rurluyum. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel’den 
Ege ve Yunan Sanatı, Prof. Dr. Jale 
İnan’dan Roma Sanatı, Prof. Dr. Aşkıdil 
Akarca’dan Keramik ve Ege Arkeolojisi, 
Prof. Dr. Bahadır Alkım’dan Ön Asya Ta-
rihi, Prof. Dr. Afif Erzen’den Ege ve Yu-
nan Tarihi, Prof. Dr. Sabahat Atlan’dan 
Nümizmatik ve Roma Tarihi, Prof. Dr. 
Semavi Eyice’den Bizans Sanatı, Prof. 
Dr. Muhibbe Darga’dan Hitit Sanatı, 
Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğlu’ndan Grekçe, 
Prof. Dr. Halet Çambel’den Prehistorya,  
James Mellart’dan kazısını yaptığı Ha-
cılar ve Çatalhöyük, Filistin Arkeolojisi, 
Prof. Dr. Halil Demirci’den Roma Tarihi 
ve Robert Braidwood’dan Prehistorya 
derslerini aldım. Hala hepsi aklımdadır.

ADA KOCABAŞ: Yaptığınız araştırma-
larda eşiniz Prof. Dr. Mehmet Özsait 
ile birlikte Türkiye’nin kuzeyini ve 
güneyini gezdiniz. Ayrıca Isparta’da 
birlikte uzun yıllar sürdürdüğünüz 
bir kazınız var. Araştırmalarınızdan 
ve ortak çalışmalarınızdan biraz söz 
eder misiniz? 

NESRİN ÖZSAİT: Eşim Prof. Dr. Mehmet 
Özsait, doktorasını Pisidya Bölgesi’nin 
‘İlk Çağ Tarihi’ konusunda yapmıştı. Biz 
evlendiğimizde çok sevdiğimiz mes-
leklerimiz de hayat tarzımız ve yaşam 
enerjimiz oldu. Önceleri Anadolu’nun 
Göller Bölgesi’nde arkeolojik yüzey 
araştırmalarını sürdürdük. Sonra Orta 
Karadeniz Bölgesi’ndeki yüzey araştır-
ması projesiyle bu bölgeyi dolaşmaya 
başladık. 1993-2005 yılları arasında Is-
parta’da ‘Harmanören Kazısı’nı gerçek-
leştirdik. Şu sıralar bilgi birikimlerimizi 
aktardığımız kitabımız üzerinde çalışı-
yoruz. Oldukça iyi bir ekip olduğumuzu 
söyleyebilirim. Hatta bildiğimiz yabancı 
diller bile birbirini bütünleyerek bilimsel 
araştırmalarımıza yardımcı oldu. Ben 
Almanca ve İngilizce, Mehmet Bey ise 
Fransızca ve Grekçe biliyordu.  Evimiz-
de bizim için eşsiz bir kütüphane oluş-

Numismatic and Roman History from 
Professor Dr. Sabahat Atlan, Byzantine 
Art by Professor Dr. Semavi Eyice, Hittite 
Art by Professor Dr. Muhibbe Darga, 
from Professor Dr. Zafer Taşlıklıoğlu 
in Greek, prehistory by Professor Dr. 
Halet Çambel, pilgrims and Çatalhöyük 
excavated by James Mellart, Palestine 
Archeology. I took the classes of Roman 
History from Professor Dr. Halil Demirci 
and Prehistory from Robert Braidwood. 
It’s still in my mind.

ADA KOCABAŞ: In the researches 
that you made, you’ve toured the 
northern and southern Turkey with 
Mehmet Özsait. In addition, you have 
a goose in Isparta for many years. 
Could you tell us a little bit about 
your research and collaborations? 

NESRİN ÖZSAİT:  My husband, 
Professor Dr. Mehmet Özsait, had done 
his Ph. D. on the ‘First Age History’ of the 
Pisidia region. When we got married, the 
professions we loved so much became 
our way of life and our life energy. At first, 
we carried out archaeological surveys 
in the Lake District of Anatolia. Then 
we started to tour this region with the 
survey project in the Central Black Sea 
region. Between 1993-2005 we carried 
out the ‘Harmanören Excavation ‘ in 
Isparta. We are currently working on a 
book where we transfer our knowledge. 
I would say we ‘re a pretty good team. 
Even the foreign languages we know 
have helped our scientific research by 
integrating each other. I spoke German 
and English, and Mehmet Bey spoke 
French and Greek. We have created 
a unique library for us in our home. 
We both studied and carried out our 
archaeological work on the site. At the 
end of the education period, we threw 
ourselves into the excavation and from 
there into the land. We came in from one 
investigation, unpacked our bags, and 
took them out to the other. Sometimes I 
read my old notebooks. These research 
notes show the difference between 
life and village life at the time and the 
present day; it even reveals how climate 
and natural conditions have changed. 
For example, if I go to Burdur, I can 
tell which tree is not in place, where 
what tree is there, where the road is 
made, what settlements are about to 
be deleted. We have learned many 
traditions of different regions that you 
will not see at other times. We have 

“Şu sıralar bilgi 
birikimlerimizi 
aktardığımız kitabımız 
üzerinde çalışıyoruz. 
Oldukça iyi bir 
ekip olduğumuzu 
söyleyebilirim. Hatta 
bildiğimiz yabancı 
diller bile birbirini 
bütünleyerek bilimsel 
araştırmalarımıza 
yardımcı oldu. Ben 
Almanca ve İngilizce, 
Mehmet Bey ise 
Fransızca ve Grekçe 
biliyordu. Evimizde bizim 
için eşsiz bir kütüphane 
oluşturduk.”

“We are currently working 
on a book where we 
transfer our knowledge. 
I would say we 're a 
pretty good team. Even 
the foreign languages 
we know have helped our 
scientific research by 
integrating each other. 
I spoke German and 
English, and Mehmet 
Bey spoke French and 
Greek. We have created 
a unique library for us in 
our home.”
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turduk. Hem okuduk, hem arazideki arkeolojik ça-
lışmalarımızı gerçekleştirdik. Eğitim-öğretim dönemi 
sonunda kendimizi kazıya, oradan da araziye attık. 
Bir araştırmadan gelir, bavullarımızı boşaltır ve öbü-
rüne çıkardık. Bazen eski defterlerimi okuyorum. Bu 
araştırma notları, o zamanki yaşantı ve köy hayatı ile 
günümüz arasındaki farkı, hatta iklim ve doğa şartla-
rının nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Örneğin, 
Burdur’a gitsem hangi ağacın yerinde olmadığını, ne-
rede ne ağacı olduğunu, nerede neden yol yapıldığı-
nı, hangi yerleşmelerin siline yazdığını söyleyebilirim. 
Sair zamanda göremeyeceğiniz farklı yörelerin pek 
çok geleneğini öğrendik. Anadolu’nun çeşitli yerlerin-
de pek çok dostumuz oldu, hala görüşürüz. Kışları 
ise gözlemlerimizi ve araştırmalarımızı değerlendir-
mek, okumak ve yazmak ve eşim Mehmet Bey için 
dersler vermekle geçerdi. Devamlı üreten bir hayatın 
içinde olunca insan, gerçekten yılların nasıl geçtiğini 
anlayamıyor.

ADA KOCABAŞ: Gerçekten çok maceralı bir mes-
lek hayatınız olmuş. Anılarınızdan birkaçını bizim-
le paylaşır mısınız?

NESRİN ÖZSAİT: Aklıma ilk gelen çok basit ama hiç 
unutamadığım birini hemen anlatayım. Az önce de 
söylediğim gibi son sınıfta öğrenciyken Prof. Dr. Jale 
İnan hocamız ile Batı Anadolu gezisine gittik. Arazide 
dolaşıyoruz. Hava inanılmaz sıcak. İstanbul’dan daha 
ilk defa dışarı çıkmışım. Ne yapacağım bilemiyorum. 
Milet’e geldiğimizde, biraz olsun serinleyebilmek için 
arkadaşlarımla mermer sütuna yüzümüzü dayamış-
tık. Hiç unutmuyorum. 

had many friends in various parts of Anatolia. The 
winters were spent evaluating our observations and 
research, reading and writing, and giving lectures for 
my husband, Mehmet Bey. When you’re in a life of 
continuous production, you can’t really understand 
what the years are like.

ADA KOCABAŞ: You have had a very adventurous 
career. Could you share some of your memories 
with us?

NESRIN ÖZSAİT: The first thing that comes to mind 
is a very simple one that I can never forget. As I said 
before, when I was a senior with our teacher Prof. Dr. 
Jale İnan, we went on a tour of western Anatolia. We 
were walking around the grounds. The weather is 
incredibly hot. It’s the first time I have ever been out 
of Istanbul. I don’t know what to do. When we came to 
Milet, my friends and I based our faces on the marble 
column to cool off a little bit. I never forget.

We’re researching the Lake District. We walked to 
what we thought was a Roman settlement. On the 
hill we came up, Burdur Lake was completely visible. 
I took some landscapes. The village of Kuyucak was 
very beautiful in that season; there were lots and lots 
of plants. Turns out, they were lavender flowers. I 
walked through the purple field. Right on the turn, I 
saw a tiny red ceramic. Next thing I know, Neolithic 
pottery. Then I found some tool parts from the blade, 
the lighter, among the pebbles. With the excitement 
over him, I first shot myself up the hillside. When we 
searched the bottom of the lavender roots hoed above, 
we found some beautiful pieces. While searching 
for a Roman settlement, we discovered by chance 
a Neolithic settlement dating to 6000 BC. When you 
find a new settlement in such an unpromising place, 
its joy is different.



Göller Bölgesi’nde araştırma yapıyoruz. 
Roma yerleşmesi olduğunu düşündü-
ğümüz bir yere doğru yürüdük. Çıktı-
ğımız tepeden Burdur Gölü tamamen 
görünüyordu. Birkaç manzara fotoğrafı 
çektim. Kuyucak Köyü o mevsimde çok 
güzeldi; öbek öbek bitkiler vardı. Me-
ğerse lavanta çiçekleriymiş. Mor tarlada 
yürüdüm. Tam dönüşte küçücük kırmızı 
bir keramik gördüm. Bir de baktım Neo-
litik Dönem keramiği. Sonra, çakıl taşları 
arasında birkaç tane dilgi yani çakmak-
taşından alet parçaları buldum. Onun 
üzerine heyecanla, ilk önce kendimi ya-
maca vurdum. Yukarılarda çapalanmış 
lavanta köklerinin altlarını araştırınca 
çok güzel parçalar tespit ettik. Bu şekli-
de Roma yerleşmesi ararken, tesadüfen 
M.Ö. 6000 yılına tarihlenen bir Neolitik 
yerleşme keşfetmiş olduk. Böyle hiç 
ümit edilmeyen bir yerde yeni bir yerleş-
me buldunuz mu onun sevinci bir başka 
oluyor.

Buna benzer başka bir hikaye anlata-
yım. Araştırmalar sırasında, Eğirdir’de 
Mahmatlar Köyü’ne uğradık. Köylüle-
re; “Hiçbir şey bulamadık, sizin burada 
eski çanak çömlek hiç yok mu?” diye 
sorduk. Adam; “Yoo, biz yukarıdan in-
dik buraya. 50 sene oldu ineli” dedi. 
Buralar çok güzeldir. Yolun iki tarafında 
köylüler oturur, mevsim meyvelerini sa-
tarlar. Yukarı köye çıktık araştıra araştıra. 
Eğirdir’in dağlık alanında, Sarı İdris’teki 
eski Mallos antik yerleşmesini kaç sene-
dir çok görmek isterdim. Aslında köye 
gitme maksadımız da oydu. Biraz yolu 
uzatmıştık. Nefis bir manzara. Yoldan 
gidiyorsun, biraz sonra nefis bir kanyon 
gibi dere vadisi yeşillik içinde karşına çı-
kıyor. Buradan manzarayı seyretmeden 
gidilir mi? Etrafta dolaşırken bir baktım 
biraz ötede bir dilgi, biraz ötede çak-
maktaşı alet ve yongalar, biraz ötede 
Erken Kalkolitik keramikler…. Yamaç, 
taş alet ve yonga dolu. Ondan sonra, 
çamların arasında obsidyeni görünce 
gözüm parladı ve hemen dağın yama-
cına gittim. Yamacı tırmandım, eski köy 
yerine vardım. Bir de baktım ki ev temel-
leri arasında Kalkolitik keramik kaynıyor. 
Ben durur muyum? Kendimi sağ tarafta-
ki tepeye attım. Fakat tepede de ayrıca 
Tunç Çağ keramiği ve çakmaktaşı yon-
galar duruyor. Demek burada bir yerleş-
me ve aynı zamanda taş işçiliği vardı. 
Demek Tunç Çağı’nda da burada yer-

Let me tell you another story like this. 
During the research, Mahmatlar in we 
stopped by Eğirdir village. We told the 
villagers: “We have found nothing, don’t 
you have any old pottery here ?” we 
asked. The man said, “No, we came 
down here from above. It’s been 50 
years,” he said. This is very beautiful. 
On either side of the road, villagers sit, 
selling seasonal fruits. We went up to 
the village, searching and searching. I 
would have liked to have seen for many 
years the ancient settlement of Mallos 
in Sarı İdris in the mountainous area of 
Eğirdir. Actually, that was the reason for 
going to the village. We were a little out 
of the way. It is a delicious sight. You 
go down the road, and then you come 
across the valley of the stream, like a 
beautiful canyon, in greenery. Can you 
leave here without seeing the view? As I 
was walking around, I looked at a blade 
a little further away, flint tools and chips 
a bit further away, Early Chalcolithic 
pottery... The slope is full of stone tools 
and chips. After that, when I saw the 
obsidian in the pines, I flashed my eye 
and went straight to the slope of the 
mountain. I climbed the hill, went to 
the old village place. Next thing I saw, 
there was Chalcolithic pottery in the 
foundations of the House. Do I stop? 
I threw myself up the hill on the right. 
But I also found Bronze Age pottery 
and flint chips on the hill. So there was 
a settlement here, and there was also 
stonework. I thought to myself that there 
was a settlement here in the Bronze 
Age. Sarı İdris was out of my mind. It 
was getting dark. There was no noise 
down there. I saw them waving. I took 
your photos. Suddenly I felt a breath 

Yapılan kazı ve 
araştırmalar, hem 
İslam ülkelerinde hem 
Anadolu dışındaki Türk 
devletlerinde sanat 
değeri taşıyan keramik 
örneklerinin çok 
yaygın olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Excavations and surveys 
have revealed that 
ceramic samples of art 
value are very common 
both in Islamic countries 
and in the Turkish States 
other than Anatolia. 
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leşim varmış dedim kendi kendime. Sarı 
İdris artık aklımdan çıkmış, hava karar-
maya başlamıştı. Aşağıdakilerin sesi 
duyulmuyordu. El salladıklarını gördüm. 
Fotoğraflarını çektim. Birden yanımda 
bir nefes hissettim. Acaba yaban do-
muzu mu diyerek endişeyle ve yavaşça 
başımı çevirdim. İlk defa dağda bir kö-
pek gördüğüme bu kadar sevinmiştim. 
Avcının köpeği de benimle manzarayı 
seyrediyordu.

İşte böyle, bazen başka bir yere gider-
ken hiç akılda olmayan bir buluş gerçek-
leşiyor. Yeni bir şey bulduğun zaman, 
bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkartıyor, ona 
isim veriyor, bir kültürün parçalarını tari-
he ekliyorsun ve hiç bilinmeyen o yerin 
adını dünyaya duyuruyorsun. Müthiş bir 
duygu. Hissettiğin tatminin eşi benzeri 
yok. Dağda taşta dolaşmak ise ayrı bir 
güzellik. Mesela bir yere gidiyorsun, ot-
ların kokusu, tarlanın sürülüş biçimi, da-
ğın şekline göre, kayaların kırığına göre 
ışığın yansıması farklı oluyor. Bir vadi-
den geçiyorsun, gökyüzünü yukardan 
görüyorsun. Van’daki Çavuştepe kazı-
sında sabah 6.30’da tepede olurduk. 
Kimsecikler yok etrafta. Aldır ayaz düm-
düz ovalık arazi. Rüzgarın sesi bile baş-
ka türlü geliyor insanın kulağına. Uzakta 
bir adam uzun hava söylüyor. Adamı 
görmüyorsun, sesini net duymuyorsun 
ama o sesin yankılanması öyle güzeldi 
ki, hala o sesi özlerim. 

ADA KOCABAŞ: İlginç ve derin soh-
bet için çok teşekkür ederim.

NESRİN ÖZSAİT: Ada’cığım bu güzel 
sohbetle beni eski günlerime götürdü-
ğün için ben de sana teşekkür ederim. 

next to me. I turned my head nervously 
and slowly, wondering if it was a wild 
boar. I was so happy to see a dog on the 
mountain for the first time. The Hunter’s 
dog was watching the view with me.

That’s how, sometimes, when you’re 
going somewhere else, there’s an 
invention that you don’t have in mind. 
When you find something new, you 
uncover something unknown, you 
name it, you add parts of a culture to 
history. And you announce to the world 
the name of that unknown place. It’s a 
great feeling. The satisfaction you feel 
is unique. Walking around the mountain 
in stone is a beauty. For example, you 
go somewhere, the smell of the grass, 
the way the field is driven, the shape of 
the mountain, the reflection of the light 
is different from the fracture of the rocks. 
You walk through a valley; you see the 
sky from above. We would be on the hill 
at 6: 30 in the morning at the Çavuştepe 
excavation in Van. Not a soul around. 
It’s frosty, flat, plain. Even the sound 
of the wind sounds otherwise. A man 
in the distance sings a folk song. You 
don’t see the man, you don’t hear his 
voice clearly, but it was so good to hear 
that voice echo, I still miss that voice.

ADA KOCABAŞ: Thank you very 
much for the interesting and deep 
conversation.

NESRİN ÖZSAİT: Dear Ada, thank you 
for taking me back to my old days with 
this nice conversation. 

Lavanta kokulu 
Kuyucak Köyü-Burdur

Lavender scented 
Kuyucak Village-
Burdur

Arkeolojik çalışmalar 
sırasında bulunan 
keramik örneği. 

An example of 
pottery found during 
archaeological studies.



“Queen Lear”, produced by Dilde 
Mahalli, a graduate of Marmara 
Vocat iona l  and  Technica l 
Anatolian High School, was 
held between 23-29 September 
on the 26th anniversary of the 
ceremony. It won three awards at 
the International Adana Golden 
Film Boll Festival.

Organized this year by Adana 
Metropolitan Municipality, held within 
the scope of the 26th International 
Adana Golden Koza Film Festival “The 
National Feature Film” competition 
awards found its holders with the 
ceremony. ”Nuh Tepesi”, directed by 
Cenk Ertürk, was awarded the Best 
Film Award, while “Queen Lear”, 
produced by Dilde Mahalli, a graduate 
of Marmara Vocational and Technical 
Anatolian High School, won the Yılmaz 
Güney Award, The Best Music Award 
and SİYAD Cüneyt Cebenoyan The 
Best Film Award.

Marmara Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi mezunlarından Dilde 
Mahalli’nin yapımcılığını üstlen-
diği “Kraliçe Lear”, 23-29 Eylül 
tarihleri arasında düzenlenen 26. 
Uluslararası Adana Altın Koza 
Film Festivali’nde üç ödülün sa-
hibi oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından bu yıl düzenlenen 26. 
Uluslararası Adana Altın Koza 

Film Festivali kapsamında gerçekleşti-
rilen “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma-
sı” ödülleri törenle sahiplerini buldu. En 
iyi film ödülüne, yönetmenliğini Cenk 
Ertürk’ün yaptığı “Nuh Tepesi” layık 
görülürken Marmara Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi mezunlarından Dil-
de Mahalli’nin yapımcılığını üstlendiği 
“Kraliçe Lear”, Yılmaz Güney Ödülü, 
En İyi Müzik Ödülü ve SİYAD Cüneyt 
Cebenoyan En İyi Film Ödülü’nün sahibi 
oldu.

Altın Koza Film Festivali’nde Bir Marmaralı 
DİLDE MAHALLİ

A Student of Marmara at the Golden Boll Film Festival Dilde Mahalli

Dilde Mahalli, “Kraliçe Lear” filminin yönetmeni Pelin Esmer ile birlikte 26. Uluslararası Adana 
Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’nde. Dilde Mahalli, 26, with Pelin Esmer, the director of the 
film “Queen Lear” International Adana Golden Boll Film Festival Award Ceremony.

Mersin Arslanköylü tiyatrocu 
kadınların Toroslar’daki 
köylere yaptıkları otuz günlük 
turnede Shakespeare’in “Kral 
Lear” oyununun dağ yollarında 
yavaş yavaş “Kraliçe Lear”e 
dönüşmesini konu alan film, 
15 Kasım 2019’da Türkiye’de 
gösterime girdi.

The film, which features 
Shakespeare’s play “King Lear” 
slowly turning into “Queen Lear” on 
the mountain roads during a thirty-
day tour of Mersin Arslanköylü 
theatrical women to villages in 
Taurus, premiered in Turkey on 
November 15, 2019.

Yönetmenliğini Pelin Esmer’in, 
yapımcılığını Dilde Mahalli’nin 
üstlendiği film, Mersin’in dağ 
köylerinde otuz günlük bir 
turneye çıkan Arslanköylü 
tiyatrocu kadınların umut dolu 
hikayesini konu alıyor.

The film, directed by Pelin Esmer 
and produced by Dilde Mahalli, is 
about the hopeful story of women 
from Arslanköy who go on a 
thirty-day tour in the mountain 
villages of Mersin.

News
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The path of merchants,  
scholars, armies, ideas, 
religions, cultures

SILK-ROAD

Uzbekistan is one of the most important 
stops on the Silk Road that has carried 
China’s Silk, India’s spice from Asia to 
Europe to the whole world for centuries. 
Uzbekistan, which is at the midpoint 
of Asia and is therefore referred to as 
the center of Asia, stands out with 
its thousands of years of history and 
parallel artistic richness. Home to the 
most outstanding works of Islamic art, 
the country has been economically 
affected by recent regime changes 
but has managed to retain almost 
every element that reflects its cultural 
richness. 

Tüccarların, bilginlerin, 
orduların, fikirlerin, dinlerin, 
kültürlerin yolu 

İPEK YOLU

Özbekistan asırlarca Çin’in ipeğini, 
Hindistan’ın baharatını Asya’dan 
Avrupa’ya, tüm dünyaya taşıyan 

ipek yolunun en önemli duraklarından 
biri. Asya’nın orta noktasında bulunan 
ve bu nedenle Asya’nın merkezi olarak 
anılan Özbekistan, binlerce yıllık tarihi 
ve buna paralel sanatsal zenginliğiyle ön 
plana çıkıyor. İslam sanatının en seçkin 
eserlerine ev sahipliği yapan ülke, yakın 
tarihteki rejim değişikliklerinden ekono-
mik olarak etkilenmiş olsa da kültürel 
zenginliğini yansıtan hemen her unsuru 
korumayı başarabilmiş.  

Dinler tarihi üzerine araştırmalar yapan ve izlenim-
lerini Avaz dergisi okuyucularıyla paylaşan Atike 
Ataş, bu sayıda sizlere geçtiğimiz Kurban Bayramı 
tatilinde ziyaret ettiği, tarihi yapıları, kaleleri, ca-
mileri ve medreseleri ile “Bu dünya iki hükümdara 
yetecek kadar büyük değil!” diyen Timur’un ülke-
sini anlatıyor.

On this issue, Atike Ataş, who researches on the 
history of religions, shares her visit during the last 
Eid al-Adha holiday and impressions of Timur’s 
country with its historical structures, castles, 
mosques, and madrasas with the readers of Avaz 
magazine. “This world is not big enough for two 
monarchs!”

ÖZBEKİSTAN 
UzbekistanPearl of 

Transoxıana, Heart 
of Central Asia

Maveraünnehr’in 
İncisi, Orta 
Asya’nın Kalbi

Atike Ataş, Registan 
Meydanı’nda.

Atike Ataş, In Registan 
Square.

Yazı / Article
Atike Ataş



“THERE ARE MANY 
ARTIFACTS IN UZBEKISTAN 
THAT HAVE BEEN ABLE TO 
COME SO FAR FROM THE 
GREAT TIMUR EMPIRE.”  

Walking around Samarkand, Bukhara 
and Hive, which are renowned as the 
richest and most mysterious cities in 
history, was a quite different pleasure for 
me. Uzbeks say “There are two roads 
in the universe: the Milk Way in the sky, 
the Silk Road on Earth”. Today there are 
no artifacts from the caravans, but all 
the artifacts used by the caravans are 
standing tall in Uzbekistan. Although 
Uzbekistan, which became independent 
from the Soviet Union in 1991, does not 
have a sea coast, it has borders with 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Afghanistan, and Turkmenistan.

PRIDE OF UZBEKISTAN, 
AMIR TİMUR

Amir Timur, one of the names you will 
hear most in Uzbekistan, is the founder 
of the state of Timur, The Pride of the 

“ÖZBEKİSTAN’DA 
BÜYÜK TİMUR 
İMPARATORLUĞU’NDAN 
BUGÜNE KADAR 
GELEBİLMEYİ BAŞARMIŞ 
ÇOK SAYIDA ESER 
BULUNUYOR.”

Tarihin en zengin ve gizemli şehirleri 
olarak ünlenmiş olan Semerkant, Bu-
hara ve Hive’de dolaşmak benim için 
apayrı bir keyifti. Özbekler “İpek Yolu” 
için; “Kainatta iki yol var: Gökyüzünde 
Samanyolu, yeryüzünde İpek Yolu.” 
derler. Bugün kervanlardan eser yok 
ama kervanların kullandığı tüm eserler 
Özbekistan’da dimdik ayakta. Sovyet-
ler Birliği’nden 1991 yılında ayrılarak 
bağımsızlığına kavuşan Özbekistan’ın 
denize kıyısı olmamakla birlikte Kaza-
kistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganis-
tan ve Türkmenistan ile sınırı bulmakta.

ÖZBEKİSTAN’IN GURURU 
EMİR TİMUR 

Özbekistan’da en çok duyacağınız 
isimlerin başında gelen Emir Timur, Ata-

Semerkant’taki Emir 
Timur’un mezarının 
bulunduğu medrese.

The madrasa where 
Amir Timur’s tomb is 
located in Samarkand.

 Emir Timur
Amir Timur’s
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Uzbek people, and the Great Turkish 
commander who has never been 
defeated, whom Atatürk mentioned 
as “He is undoubtedly the greatest 
commander ever.”

“AMIR TİMUR HAS BROUGHT 
27 RULERS TO THEIR KNEES 
THROUGHOUT HIS LIFE 
AND HAS WRITTEN HIS 
NAME IN HISTORY AS THE 
INVINCIBLE COMMANDER 
BY NOT LOSING ANY WAR.”

The Battle of Ankara between Amir Timur 
and Yıldırım Bayezid, which resulted 
in the 11 years of interregnum in the 
Ottoman Empire, is perhaps one of the 
most important events that changed the 
course of world history.

Amir Timur wrote to Bayezid in his 
famous moderate letter so as not to 
have a war with the Ottomans and said 
“Bayezid! The Empire of Timur, which 
rules the world today, is not patrimonial 
like Ottoman Empire.” 

THE START OF THE BATTLE 
OF ANKARA

Amir Timur asked Bayezid to execute or 
hand over to him the Marauder Ahmet 
Celayir, the judge of Baghdad, and his 
friend Qara Qoyunlu Yusuf, whom he 
thought was harming Islam and sought 
refuge in the Ottomans. Yıldırım said 
to Bayezid, “We know that you fight 

türk’ün; “O şüphesiz ki gelmiş geçmiş 
en büyük komutandır” diye bahsettiği, 
Timur Devleti’nin kurucusu, Özbek hal-
kının gurur kaynağı, hiç yenilmemiş bü-
yük Türk komutanıdır.

“EMİR TİMUR, HAYATI 
BOYUNCA 27 HÜKÜMDARI 
DİZE GETİRMİŞ, HİÇBİR 
SAVAŞI KAYBETMEYEREK 
TARİHE ADINI YENİLMEZ 
KOMUTAN OLARAK 
YAZDIRMIŞTIR.” 

Emir Timur ve Yıldırım Bayezid arasın-
da geçen, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
11 yıl süren fetret devri ile sonuçlanan 
Ankara Savaşı, belki de dünya tarihinin 
seyrini değiştiren en önemli olaylardan 
biridir. Emir Timur, Yıldırım Bayezid’e 
yolladığı; “Ey Bayezid! Bugün dünyaya 
hükmeden Timur İmparatorluğu, bana 
senin gibi babamdan kalmadı!” diye 
başlayan ünlü mektubunda Osmanlı ile 
savaşmamak adına oldukça ılımlı dav-
ranmıştır.

ANKARA SAVAŞI’NIN 
BAŞLAMASI

Emir Timur, Bayezid’den İslam’a zarar 
verdiğini düşündüğü ve Osmanlı’ya sı-
ğınmış, Bağdat hakimi yağmacı Ahmet 
Celayir ile onun dostu Karakoyunlu Kara 
Yusuf’u idam etmesini ya da kendisine 
vermesini istemiştir. Yıldırım Bayezid’e 
“Biz sizin kafir ile cenk ettiğinizi biliriz. 
Amacımız sizi zayıf düşürüp ortak düş-

Timur, hayata 1405 
Şubat’ında bugün 
Kazakistan’da bulunan 
Otrar bölgesinde veda 
etti. Naaşı başkenti 
Semerkand’a getirilerek, 
daha önce vefat eden 
torunu Muhammed 
Sultan Mirza için 
inşa ettirdiği türbenin 
altındaki mezar odasına 
defnedildi.

Timur said goodbye to 
life in February 1405, in 
the Otrar region which 
is today in Kazakhstan. 
His body was brought to 
Samarkand, the capital, 
and buried in the burial 
chamber beneath the 
mausoleum he had 
built for his grandson, 
Muhammad Sultan 
Mirza, who had died 
earlier.



the infidel. Our goal is not to weaken you and ease 
the infidels, our common enemy!” Amir Timur has 
offered Bayezid Yıldırım to give a girl in marriage if 
this request is fulfilled and to fight against the enemy 
as an eternal ally. However, when Bayezid refused 
to accept this offer, the two armies met in 1402 in 
the Battle of Ankara. Although, the first article of his 
constitution, which he commissioned, said, “Live to 
glorify Turkishness, break the hand that lifts a sword 
to the Turk!” Amir Timur, unfortunately, had to fight 
against a Turkish army. On the night before the war, 
Timur’s army of 130 thousand soldiers howled all 
night and the demoralized the Ottoman army of 90 
thousand soldiers. The war started after the morning 
prayers of the two armies and thousands of young 
people died when the Ottoman army lost the war and 
Bayezid Yıldırım was also taken, prisoner.

THE MIRROR OF THE WORLD, THE PEARL 
OF THE EAST, AND A FREQUENTED 
PLACE BY MERCHANTS AND TRAVELERS 
FOR CENTURIES, SAMARKAND

Samarkand, one of the oldest cities in the world, is 
the same age as Babylon and Rome. It is the second-
largest city in Uzbekistan with a 2700-year history, 
founded in BC 700, and has been the capital of many 
empires. According to experts, the name Samarkand 
probably means ‘stone city’ or ‘place where people 
meet’. Samarkand is also known as “Thamizkend” 

manımız kafirlere kolaylık sağlamak değildir!” diyen 
Emir Timur, bu isteği yerine gelirse kız alıp vermeyi ve 
ebedi müttefik olup düşman ile beraber savaşmayı 
da Yıldırım Bayezid’e teklif etmiştir. Ancak Bayezid, 
bu teklifi kabul etmeyince iki ordu 1402 yılında karşı 
karşıya gelerek Ankara Savaşı gerçekleşmiştir. Yap-
tırdığı anayasasının ilk maddesi “Türklüğü yüceltmek 
için yaşa, Türk’e kılıç kaldıran eli kır!” olan Emir Timur, 
ne yazık ki bir Türk ordusuna karşı savaşmak zorun-
da kalmıştır. Savaşın öncesindeki gece Timur’un 130 
bin kişilik ordusu bütün gece uluyarak 90 bin kişilik 
Osmanlı ordusunun moralini iyice bozmuş, savaş iki 
ordunun kıldıkları sabah namazı sonrası başlamış ve 
binlerce gencin öldüğü savaşı Osmanlı ordusu kay-
bedince Yıldırım Bayezid de esir düşmüştür. 

DÜNYANIN AYNASI, DOĞUNUN İNCİSİ 
VE ASIRLAR BOYUNCA TÜCCARLARIN, 
GEZGİNLERİN UĞRAK NOKTASI 
SEMERKANT

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Semerkant, 
Babil ve Roma ile aynı yaştadır. Semerkant, 2700 
yıllık geçmişi ile Özbekistan’ın ikinci büyük şehridir. 
M.Ö. 700 yılında kurulan şehir, birçok imparatorluğa 
da başkentlik yapmıştır. Uzmanlara göre Semerkant 
ismi muhtemelen ‘taş şehir’ veya ‘insanların buluştu-
ğu yer’ anlamına geliyor. Semerkant, eski Farsçada 
“Taş Kent”, eski Türkçede de “Temiz Kent” anlamı ta-
şıdığından “Semizkend” diye de biliniyor.
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because it means “Stone City” in Old 
Persian and “Clean City” in old Turkish.

Timur was the most famous ruler who 
made Samarkand the capital of his 
empire. This military and political genius, 
known as Timurlenk in the West, wanted 
to have the most beautiful capital in 
the world and therefore gathered the 
famous architects and engineers of the 
cities he captured on his return from 15 
expeditions during his 35-year reign 
to Samarkand and decorated it with 
architectural works from top to bottom.

“IN SAMARKAND, WHICH IS 
KNOWN EVERYWHERE FROM 
EUROPE TO CHINA, MANY OF 
THE MASTERPIECES FROM 
THE TIMURIAN PERIOD ARE 
TODAY ON THE UNESCO 
WORLD HERITAGE LIST.”

Timur always repeated his famous 
saying; “ Someone who looks at my 
works can see the glory of my state.” is 
the proof of how right he is. Samarkand 
has attained its present beauty largely 
thanks to Timur and his successors. 
Next to the Statue of Timur on the main 
street in the center of the city, under the 
blue domes is the Tomb of Timur and 
his relatives. In 1405, while crossing a 
river in the mountains of God during the 
Chinese expedition, Timur entered cold 
water to give courage to his soldiers 
and therefore fell ill and died within a 
few days, was buried in the mausoleum 
built for his grandson Muhammad 
Sultan, whom he lost during the Battle 
of Ankara. 

Semerkant’ı imparatorluğunun başken-
ti yapan en ünlü hükümdar Timur’du. 
Batıda Timurlenk olarak tanınan bu as-
keri ve siyasi deha, dünyadaki en gü-
zel başkente sahip olmak istemiş ve bu 
nedenle de 35 yıllık saltanatı boyunca 
çıktığı 15 seferden dönüşte ele geçirdi-
ği şehirlerin ünlü mimarlarını ve mühen-
dislerini toplayıp Semerkant’a getirerek 
burayı baştan aşağı mimari eserlerle 
süsletmiştir. 

“AVRUPA’DAN ÇİN’E KADAR 
HER YERDE BİLİNEN 
SEMERKANT’TA, TİMUR 
DÖNEMİNDEN KALMA 
BAŞYAPITLARIN ÇOĞU BUGÜN 
UNESCO DÜNYA MİRASI 
LİSTESİNDE YER ALIYOR.”

Timur’un hep tekrar ettiği; “Yaptığım 
eserlere bakan birisi devletimin ihtişa-
mını görebilir.” şeklindeki meşhur sözü, 
onun ne kadar haklı olduğunun da ka-
nıtıdır. Semerkant bugünkü güzelliğine 
büyük ölçüde Timur ve onun halefleri 
sayesinde kavuşmuştur. Şehrin mer-
kezindeki ana caddede bulunan Timur 
heykelinin yanında mavi kubbelerin al-
tında Timur ve yakınlarının mezarı bu-
lunmaktadır. 1405’te Çin seferi sırasında 
Tanrı Dağları’nda bir nehri geçerken 
askerlerine cesaret vermek için soğuk 
suya giren ve bu nedenle hastalanarak 
birkaç gün içinde ölen Timur, Ankara 
Savaşı sırasında kaybettiği torunu Mu-
hammed Sultan için yaptırdığı anıt me-
zara gömülmüştür.

Emir Timur, hükümdar olduğu 35 yıl sü-
resince eğitime ve öğretmenlere de çok 
önem vermiştir. Onun döneminde Se-
merkant’ta o kadar çok öğretmen vardır 
ki öğretmenler neredeyse okutacak öğ-
renci bulamamışlardır. Ölümünden son-
ra da adeta öğretmenlere verdiği önemi 
vurgularcasına hocası Mir Seyyid Bere-
ke’nin ayakucuna defnedilmiştir.

TİMUR’LA İLGİLİ BİR 
EFSANE

Timur’un Hindistan seferi sırasında eşi 
Bibi Hanım, ona sürpriz bir hediye ha-
zırlamak ister. Timur’un sefer dönüşüne 
kadar tamamlanmak üzere Asya’nın en 
büyük camisinin yapılmasını emreder. 
Görevlendirilen İranlı mimar, inşaatı ara 
ara teftişe gelen Bibi Hanım’a aşık olup 

“Emir Timur, hükümdar 
olduğu 35 yıl süresince 
eğitime ve öğretmenlere 
de çok önem vermiştir.”

“Amir Timur gave great 
importance to education 
and teachers during his 35 
years as a ruler.”

Bibi Hatun Camii
Bibi Khonym, Mosque



Amir Timur gave great importance to education and 
teachers during his 35 years as a ruler. During his 
time there were so many teachers in Samarkand that 
teachers could hardly find students to teach. After 
his death, he was buried at the foot of his teacher, Mir 
Sayyid Bereke, as if to emphasize the importance he 
gave to teachers.

A LEGEND ABOUT TİMUR

During Timur’s expedition to India, his wife, Bibi 
Khonym, wants to prepare a surprise present. 
Timur’s expedition demands that the largest mosque 
in Asia be built to be completed by his return. The 
decommissioned Iranian architect falls in love with 
Bibi Khonym, who comes to inspect the construction 
from time to time, and becomes unable to work out 
of love. One day, the architect says he wants to 
kiss her for once. Bibi Khonym then suggests to the 
architect to present one of the most beautiful girls 
in the palace. The architect showed him two cups, 
one full of water and the other full of white wine, and 
said, “Look, My Lady. they’re both the same color, but 
when I drink one, it just makes me cool, and the other 
gets me drunk.” The helpless woman allows a kiss. 
But the architect’s kiss leaves such a mark on Ms. 
Bibi’s cheek that it cannot be erased. Bibi Khonym, 
who tells Timur about the situation when he sees the 
trail on his return, is punished by being thrown from 
the minaret. Timur also orders all women to cover 
their faces from that day forward. What about the 
architect? They say that when he jumped out of the 
minaret to avoid capture, he suddenly takes wings 
and fly all the way to Mecca…”

çalışamaz duruma gelir. Bir gün mimar, bir kerecik ol-
sun onu öpmek istediğini söyler. Bibi Hanım da bunun 
üzerine mimara sarayın en güzel kızlarından birisini 
sunmayı önerir. Mimar ona önündeki biri su diğeri be-
yaz şarap dolu iki kupayı göstererek; “Bak Hanım’ım 
bunların ikisinin de rengi aynı ama birisini içtiğimde 
beni sadece serinletiyor, diğeri sarhoş ediyor.” ceva-
bını verir. Çaresiz kalan kadın bir öpücüğe izin verir. 
Fakat mimarın öpücüğü Bibi Hanım’ın yanağında öyle 
bir iz bırakır ki silinmez. Dönüşünde izi gören Timur’a 
durumu anlatan Bibi Hanım, minareden atılarak ce-
zalandırılır. Timur da o günden sonra tüm kadınların 
yüzlerini örtmelerini emreder. Peki ya mimara ne olur? 
Dediklerine göre yakalanmamak için çıktığı minare-
den atladığında birden kanatlanıvermiş ve Mekke’ye 
kadar uçmuş…”

SEMERKANT’IN AKADEMİK, DİNİ VE 
İDARİ MERKEZİ REGİSTAN

Özellikle Taşkent, Buhara, Semerkant gibi bütün bü-
yük şehirlerin merkezleri, Orta Çağ döneminden iti-
baren “Registan” olarak adlandırılmıştır. Yüzyıllardır 
“Kumlu Yer” anlamına gelen Registan Meydanı, Se-
merkant şehrinin akademik, dini ve idari merkezidir. 
Şehirdeki tüm geçit törenleri, festivaller ve pazar bu 
meydanda düzenlenmiştir. Timur’un torunu Uluğ 
Bey’in, modern Semerkant’ın kalbinde bulunan bu 
meydana yaptırdığı dünyanın en büyük medresesi 
bugün hala ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Kendisi de 
bir alim olan Uluğ Bey, bu medrese ile zamanın en 
ileri eğitim kurumunu yaptırmış ve farklı ülkelerden en 
iyi eğitimcileri getirterek burada ders verdirmiştir. 
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REGISTAN, THE ACADEMIC, 
RELIGIOUS AND 
ADMINISTRATIVE CENTER 
OF SAMARKAND

The Centers of all the major cities, 
especial ly Tashkent,  Bukhara, 
Samarkand, have been called 
“Registan” since the Middle Ages. 
Registan Square, meaning “Sandy 
Place” for centuries, is the academic, 
religious and administrative center of 
the city of Samarkand. All parades, 
festivals and markets in the city are held 
in this square. The largest madrasa in 
the world, built by Timur’s grandson 
in the heart of modern Samarkand, 
still welcomes visitors today. Uluğ 
Bey, himself a scholar, built the most 
advanced educational institution of the 
time with this madrasa and brought the 
best educators from different countries 
to teach here.

In the Şir-dar Madrasa in Samarkand, 
two yellow Tigers and the sun (in the 
form of a human face) are depicted 
symmetrically between white flowers 
and twigs made on a navy blue 
background, filling the pediment on 
either side of the arch of the crown 

Semerkant’taki Şîr-dâr Medresesi’nde 
taç kapı kemer kavisinin iki yanındaki 
alınlığı dolduran, lacivert zemin üzerine 
yapılmış beyaz çiçekler ve kıvrımlı dal-
lar arasında simetrik olarak yerleştiril-
miş iki adet sarı kaplan ve güneş (insan 
yüzü şeklinde) tasviri görülmektedir. Bu 
tasvir aslan-güneş kompozisyonunun 
bir çeşitlemesi biçiminde düşünülebi-
lir. Medreseye sırf bu tasvirden dolayı 
“Şîr-dâr” (aslanlı kapısı olan) denilmiş 
ve burada ilk anlam olarak güneşin söz 
konusu burca girmesi kastedilmiştir. Bu 
şekilde kaplan da bir yıldız grubunun 
simgesidir. Bununla birlikte hükümdarlık 
sembolizmine de atıfta bulunulmaktadır. 
Nitekim eski güneş kültlerinin etkisiy-
le hükümdar güneşe benzetildiği için 
güneş ve aslan Timur’un armalarından 
biri olmuştur. Süslemeye genel anlamda 
bakıldığında burada bir av ve mücadele 
sahnesinin olduğu görülmektedir. Yani 
bu çini kompozisyon ile emirin, yönetici-
nin gücü ve zaferleri ima edilmiştir. Bu-
radaki süslemede aslan yerine kaplan 
kullanılmış olmasının sebebi, Türklerde 
ve diğer bazı bozkır topluluklarında as-
lanla kaplan arasında inanışlar ve sem-
bolizm açısından bir fark görülmeme-
sinden kaynaklanmaktadır.

Şîr-dâr Medresesi
Şîr-dâr Madrasa

“Eski güneş kültlerinin 
etkisiyle hükümdar 
güneşe benzetildiği için 
güneş ve aslan Timur’un 
armalarından biri 
olmuştur.”

“The sun and the lion 
became one of Timur’s 
luminaries as the ruler 
was likened to the sun due 
to the influence of ancient 
solar cults.”



door. This depiction can be considered in the form of 
a variation of the lion-Sun composition. The madrasa 
was called “Şir-dar” (the gate with the lion) because 
of this depiction, and the first meaning here was that 
the sun entered the sign in question. In this way, the 
tiger is the symbol of a group of stars. However, there 
are also references to monarchal symbolism. As a 
matter of fact, The Sun and the lion became one of 
Timur’s luminaries as the ruler was likened to the sun 
due to the influence of ancient solar cults. Looking 
at the decoration in general terms, it is seen that 
there is a hunting and fighting scene here. So with 
this tile composition, the power, and the triumphs of 
the order, the ruler is implied. The reason why Tiger 
was used instead of the lion in the decoration here 
is that there is no difference between Lion and Tiger 
in terms of beliefs and symbolism in Turks and some 
other steppe communities.

ULUĞ BEY OBSERVATORY

“ONE OF THE IMPORTANT WORKS 
REFLECTING ULUĞ BEY’S PERIOD 
IS THE OBSERVATORY BUILT ON 
THE TOP OF THE CITY. BUT ONLY 
THE LOWER SECTION OF THE 
OBSERVATORY HAS SURVIVED TO 
THIS DAY.”

Uluğ Bey Observatory was built in 1428 on a hill about 
3 kilometers from the center of Samarkand. After 
Uluğ Bey was killed by his son and fanatical religious 
people because he was not interested in government 
affairs, this observatory was also destroyed. Ali Kuşçu, 
one of his students who escaped during the collapse 
of the Observatory, came under the patronage of 
Mehmet the Conqueror and the books he took with 
him during his escape were used as Source Books 
for centuries. Uluğ Bey observed the movements of 
the planets and calculated the length of the year and 
the distance between 1018 stars. He is a scholar who 
found that the earth revolved around the sun 60 years 
before Copernicus and 200 years before Galileo and 
made the first-star map. Neil Armstrong, who first set 
foot on the moon, named one of the 3 craters on the 
face of the moon as “Uluğ Bey” for this reason.

ULUĞ BEY RASATHANESİ

“ULUĞ BEY DÖNEMİNİ YANSITAN 
ÖNEMLİ ESERLERDEN BİRİ 
ŞEHRİN TEPESİNE YAPTIRDIĞI 
RASATHANEDİR. AMA RASATHANENİN 
SADECE ALT BÖLÜMÜ BUGÜNE 
KADAR GELEBİLMİŞTİR.” 

Uluğ Bey Rasathanesi, Semerkant merkeze yaklaşık 
3 kilometre uzaklıkta bir tepe üstünde 1428 yılında 
yapılmıştır. Uluğ Bey, devlet işleriyle ilgilenmiyor diye 
oğlu ve fanatik dinciler tarafından öldürüldükten son-
ra bu rasathane de yerle bir edilmiştir. Rasathane 
yıkılırken kaçan öğrencilerinden Ali Kuşçu ise Fatih 
Sultan Mehmet’in himayesine girmiş ve onun kaçar-
ken yanında götürdüğü kitaplar, yüzyıllarca kaynak 
kitap olarak kullanılmıştır. Uluğ Bey, gezegenlerin 
hareketlerini gözlemliyor, ayrıca senenin uzunluğunu 
ve 1018 yıldız arasındaki mesafeyi hesaplıyordu. O 
dünyanın güneş etrafında döndüğünü Kopernik’ten 
60, Galileo’dan 200 yıl önce bulmuş ve ilk yıldız ha-
ritasını yapmış bir bilgindir. Aya ilk ayak basan Neil  
Armstrong, Ay yüzündeki 3 kraterden birine bu ne-
denle “Uluğ Bey” adını vermiştir. 
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“THE CITIES OF SAMARKAND AND 
BUKHARA OF UZBEKISTAN HAVE 
BEEN THE CENTER OF SCIENCE AND 
CULTURE THROUGHOUT HISTORY. 
THE EFFECTS OF THIS CONTINUE 
TODAY.”

ONE OF THE SPIRITUAL CENTERS 
OF ISLAM, THE MYTHICAL CITY OF 
BUKHARA

Bukhara, founded in an oasis of fertile land on the 
coast of the desert, is thought to have taken its name 
from a Zoroastrian name meaning either “fertile land” 

“ÖZBEKİSTAN’IN SEMERKANT VE 
BUHARA ŞEHİRLERİ TARİH BOYUNCA 
İLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ OLMUŞTUR. 
BUNUN TESİRLERİ GÜNÜMÜZDE HALA 
DEVAM ETMEKTEDİR.”

İSLAM’IN MANEVİ MERKEZLERİNDEN 
EFSANEVİ ŞEHİR BUHARA 

Çölün kıyısında bereketli toprakların bulunduğu bir 
vahada kurulan Buhara’nın adını ya “bereketli toprak” 
ya da Farsça “bilginin kaynağı” anlamına gelen bir 
Zerdüşt isminden aldığı düşünülmektedir. Buhara, 
Semerkant ve Kaşgar gibi İpek Yolu’nun en önemli 
şehirlerinden biridir. Özbekler bu şehri kahverengi ve 
mavi ile tanımlarlar. Geçmişte Buhara önemli bir ilim 
merkezi olmuş. Dönemin önemli bilim adamlarından 
İbni Sina, İmam Buhari, Ahmet Yesevi, Bahaeddin 
Nakşibendi ve Peygamber’in hadislerini toplayan İs-
lam bilgini İmam Buhari, Razi, Farabi, Biruni, Harezmi, 
İmam Maturidi, Tirmizi ve Uluğ Bey gibi ilim adamları 
ve araştırmacılar burada yetişmişlerdir. Türkistan’da 
İslam medeniyetinin evrensel ölçüler içinde yetiştir-
diği bu ilim adamları ve eserleri, dünyaya da örnek 
olmuşlardır. İslamın Altın Çağı ya da İslam Rönesans’ı 
olarak adlandırılan 8. yüzyıldan 13. yüzyıla hatta 15. 
yüzyıla kadar uzanan İslam dünyasının yükselişini 
ifade eden dönem esnasında Müslüman bilim insan-
ları, mühendisler, bilginler, tüccarlar; sanata, tarıma, 
ekonomiye, sanayiye, hukuka, edebiyata, gemiciliğe, 
felsefeye ve tabii ki bilim ve teknolojiye büyük katkı 
vermişlerdir. 

“10. YÜZYIL İSLAM MİMARİSİNİN 
ÖNEMLİ BAŞYAPITLARINDAN OLAN 
İSMAİL SAMANİ TÜRBESİ GÖRÜLMEYE 
DEĞER YERLERDEN BİRİ.”

TUĞLANIN DEKORATİF AMAÇLI 
KULLANILDIĞI İLK YAPI

Doğu Rönesansı’nı başlattığı söylenen Samani Hane-
danı’ndan İsmail Samani için yapılan ve Orta Asya’nın 
pişmiş tuğladan yapılmış ilk yapısı sayılan İsmail Sa-
mani Türbesi, mimari açıdan ancak bu kadar sade ve 
zengin olabilir. Tuğlaların dekoratif kullanıldığı, işçilik, 
planlama ve süsleme açısından çok güzel olan bu 
türbe, Moğol saldırıları sırasında kumlar altında kal-
dığı için talan edilmemiş ve iyi konumda günümüze 
kadar gelebilmiştir. Türbenin dışı gibi içerisi de son 
derece dekoratif. 40 değişik süslemenin görüldüğü 
türbenin içinde güneş sembolü Zerdüştlük etkilerini 
de ortaya koyuyor. Mimarisinde çeşitli sembollerin 
bulunduğu türbeye yukarıdan bakıldığında yuvarlak, 
kare ve top biçiminde inci görülüyor. Buradaki yuvar-

Buhara’nın simgelerinden 
sayılan Kalon Camii’nin 
minaresi, bütün Orta 
Asya’da Moğol istilası 
öncesinden kalabilen 
birkaç yapıdan biri 
olması nedeniyle önem 
taşımaktadır. Minare 
Özbekistan’ın Mimar 
Sinan’ı sayılan Usta Bako 
tarafından 12. yüzyılda 
yapılmıştır.

The minaret of the Kalon 
Mosque, which is considered 
one of the symbols of 
Bukhara, is important 
because it is one of the few 
structures that survived 
before the Mongol invasion 
in all of Central Asia.  The 
minaret made in the 12th 
century by Master Bako 
regarded as Sinan the 
Architect.



or “source of knowledge” in Persian. Bukhara is one 
of the most important cities on the Silk Road, such as 
Samarkand and Kashgar. Uzbeks identify this city with 
brown and blue. In the past, Bukhara was an important 
center of science. Scholars and researchers such as 
Ibn Sina, Imam Bukhari, Ahmad Yesevi, Bahaeddin 
Naqshbandi and the Islamic scholar who collected 
the Hadith of the Prophet, Imam Bukhari, Razi, Farabi, 
Biruni, Harezmi, Imam Maturidi, Tirmidhi and Ulugh 
Bey were brought up here. These scientists and their 
works, which the Islamic civilization in Turkistan has 
cultivated in universal dimensions, have become 
examples to the world as well. The so-called Golden 
Age of Islam or Islamic Renaissance, during the 
period from 8th century to 13th century or even to 
15th century, refers to the Islamic world the rise of 
historical Muslim scientists, engineers, scholars, 
merchants, art, agriculture, economy, industry, law, 
literature, navigation, philosophy, and, of course, 
have provided a major contribution to science and 
technology.

"THE TOMB OF İSMAİL SAMANİ, 
ONE OF THE MOST IMPORTANT 
MASTERPIECES OF ISLAMIC 
ARCHITECTURE IN THE 10TH 
CENTURY, IS WORTH SEEING.”

THE FIRST BUILDING WHERE THE 
BRICK WAS USED FOR DECORATIVE 
PURPOSES

The Tomb of İsmail Samani, which was built for Ismail 
Samani of the Samani Dynasty, which is said to have 
started the Eastern Renaissance, and is considered 
the first structure in Central Asia to be made of baked 
brick, can be only so simple and rich in terms of 
architecture. This shrine, which is very beautiful in 
terms of workmanship, planning, and ornamentation, 
was not plundered because it remained under the 
Sands during the Mongol attack and has survived to 
the present day in a good position. Like the outside 
of the tomb, the inside is highly decorative. In the 
tomb, where 40 different decorations are seen, the 
sun symbol reveals the effects of Zoroastrianism. The 
tomb, which has various symbols in its architecture, 
is round, square and ball-shaped Pearl when viewed 
from above. This symbolizes the round universe or 
Sky, The Square world, and the 40 pearls represent 
the 40 Evliya (the forties), and they are believed to 
protect man.

SIMURG’S STORY

The Nadir Divan Bey Madrasa, built-in Bukhara, 
depicts the sun as a human face on a dark blue 
background filled with herbal folds and two Simurg 

lak kainatı veya gökyüzünü, kare dünyayı, 40 adet 
inci de 40 evliyayı (kırklar) simgeliyor ve bunların in-
sanı koruduğuna inanılıyor. 

SİMURG’UN HİKAYESİ 

Buhara’da yaptırılan Nadir Divan Beyi Medresesi’nde 
bitkisel kıvrımlarla doldurulan lacivert bir zemin üze-
rine insan yüzü şeklinde tasvir edilen güneş ve ona 
doğru yönelen, pençelerine aldığı hayvanı götüren 
iki Simurg (Anka kuşu) tasviri yer almaktadır. Rivayet 
olunur ki kuşların hükümdarı olan ve Kaf Dağı’nda ya-
şayan Simurg, Bilgi Ağacı’nın dallarında yaşar ve her 
şeyi bilirmiş. Kuşlar da bu nedenle Simurg’a inanır ve 
onun kendilerini kurtaracağını düşünürlermiş. Ama 
zaman gelmiş ki hiçbiri onu görememiş. Simurg orta-
da görünmedikçe de kuşkulanır olmuşlar ve sonunda 
ondan umudu kesmişler. Simurg’un yuvası, etekleri 
bulutların üzerinde olan Kaf Dağı’nın tepesindeymiş. 
Bir gün uzak bir ülkedeki bir kuş sürüsü Simurg’un ka-
nadından bir tüy bulmuş. Onun var olduğunu anlayan 
dünyadaki tüm kuşlar bir araya toplanmışlar ve hep 
birlikte Simurg’un huzuruna gidip, yolunda gitmeyen 
şeyler için yardım istemeye karar vermişler. Hep bir-
likte göğe doğru uçmaya başlayan kuşlardan isteği 
ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar bir süre 
sonra yolda birer birer dökülmeye başlamışlar. Önce 
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(Phoenix) depictions that turn towards it and take 
the animal into their claws. It is said that Simurg, who 
was the ruler of the birds and lived on Kaf Mountain, 
lived in the branches of the Tree of Knowledge and 
knew everything. The birds, therefore, believed in 
Simurg and thought that he would save them. But the 
time came that none of them could see him. Without 
Simurg, they became suspicious and eventually gave 
up hope of him. Simurg’s Nest is on the top of Mount 
Kaf, whose foothills are on the clouds. One day a 
flock of birds in a remote country found a feather from 
Simurg’s wing. Realizing that he exists, all the birds 
of the world have gathered together and decided to 
go to Simurg together and ask for help for things that 
have gone wrong. The birds that started flying towards 
the sky altogether, those who had little desire and 
persistence, those who stuck to earthly things, began 
to spill out one by one on the road after a while. First, 
they crossed the Sea of Love, then they flew through 
the Valley of separation. They’ve crossed the plain of 
ambition and strayed into the lake of envy. Some of 
the birds have plunged into the Sea of Love, some 
have been severed in the Valley of separation. Some 
are ambitious and fallen into the plain, some are 
jealous and submerged in the lake. First, nightingale 
remembered his love for the rose and returned then 
peacock excused his beautiful feathers (although 
he is caged because of them) the Eagle could not 
leave his kingdom on the high ground, and the owl 
missed its ruins; the Heron bird swamp; and finally, 
after passing through the five valleys, all the birds 
lost hope in the sixth Valley and the seventh and final 
‘Valley of Extinction’. By the time they reached Kaf 
Mountain, there were only thirty birds left. When they 

‘Aşk Denizi’nden geçmiş, sonra ‘Ayrılık Vadisi’nden’ 
uçmuşlar. ‘Hırs Ovası’nı aşıp, ‘Kıskançlık Gölü’ne’ 
sapmışlar. Kuşların kimisi ‘Aşk Denizi’ne’ dalmış, ki-
misi ‘Ayrılık Vadisi’nde’ kopmuş sürüden. Kimi hırsla-
nıp düşmüş ovaya, kimi kıskanıp batmış göle. Önce 
güle olan aşkını hatırlayıp bülbül geri dönmüş, son-
ra papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş (oysa 
tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış), kartal ise yük-
seklerdeki krallığını bırakamamış, baykuş da yıkıntı-
larını, balıkçıl kuşu bataklığını özlemiş ve nihayet beş 
vadiden geçtikten sonra altıncı vadide ‘Şaşkınlık’ ile 
yedinci ve son olan ‘Yok Oluş Vadisi’nde’ bütün kuşlar 
umutlarını yitirmişler. Kaf Dağı’na vardıklarında geriye 
sadece otuz kuş kalmış. Simurg’un yuvasını bulunca 
da öğrenmişler ki (‘Simurg – otuz kuş’ demekmiş) as-
lında her biri birer Simurg’muş. İşte bu 30 kuş yolculu-
ğun sonunda anlamış ki aradıkları aslında kendileridir 
ve gerçek yolculuk da kendilerine yapılan yolculuktur.

HARZEM ÜLKESİNİN GÖZBEBEĞİ HİVE

Arapça ‘lezzetli’ anlamına gelen Hive, Karakum Çö-
lü’nün ortasına yakın bir yerde yer alan, her şeyiyle 
topraktan yapılmış bir şehir. Üstelik Orta Çağ’dan ka-
lan bu şehir mümkün mertebede korunarak günümü-
ze gelmiş. Bu kadar uzun zaman sadece binaları ve 
ortamı değil, insanların yaşam şeklini de sanki koru-
maya çalışmışlar. Örneğin öğrenciler hala medresede 
eğitim görüyorlar. Medrese mimarisi Anadolu’ya da 
Özbekistan’dan gelmiştir. Ülkemizdeki birçok örnek 
gibi buradaki medreselerde de ön cephede büyük 
bir taç kapı ve ortasında geniş bir avlu, alt katta ders-
lik, üst katta da yatakhanelerin bulunduğu dikdörtgen 
şeklindeki ana binalar bulunmaktadır.



found Simurg’s nest, they found out that (‘Simurg – 
thirty birds’ means), in fact, each one was a Simurg. At 
the end of the journey, these 30 birds realized that they 
were looking for themselves and that the true journey 
was their journey. 

APPLE OF THE EYE OF HARZEM 
COUNTRY, HİVE

Hive, which means ‘delicious’ in Arabic, is a city made 
of mud, situated near the middle of the Karakum Desert. 
Moreover, this city, which remained from the Middle 
Ages, has survived to the present day with possible 
protection. For so long they have tried to preserve not 
only the buildings and the environment but also the way 
people live. For example, students are still studying in 
the madrasa. Madrasa architecture came to Anatolia 
from Uzbekistan. Like many examples in Turkey, the 
madrasas here have a large crown door on the front 
facade and a large courtyard in the middle, classrooms 
on the lower floor and the main rectangular buildings 
with dormitories on the upper floor.

HİVE IS AN OPEN-AIR MUSEUM
The castle-planned buildings, many of which have 
been finished with domes, made of terracotta bricks, 
are quite normal on the outside, which are the basis 
of Seljuk architecture, and the ceramics and endless 
beautiful towers, which are dominated by many 
patterned and colored blue on the inside. We see 
them all together in the Hive like a symphony. Almost 
10 kilometers away from Hive, clay ramparts surround 
the city, rising at a certain slope, reaching a thickness 
of 5-6 meters in some places. The castle is entered 
through 4 large gates. With its giant dome covered with 
turquoise ceramics, the most remarkable structure of 
the Hive is the Wrestler Mahmut mausoleum, built-in 
1701. 14. Wrestler Mahmut, who lived in the century, 
was able to bring together the warrior and poet with 
the same identity, and whose Sufi poems he wrote are 
known even today, is resting in a simple grave alone 
at the place where he was buried after his death, and 
is almost declared the hero of the city and sanctified 
years later. Over time, the idea of being close to him 
and the fact that rich people and important people 
have built other shrines for them makes this place 
increasingly a religious center. The blue domes, the 
symbol of Samarkand and Bukhara, are found only in 
this tomb in the Hive. 

UZBEK LANGUAGE

An important advantage of Uzbekistan especially for 
Turkish travelers is that Uzbek is very close to Turkish. 
Due to its proximity to the language, literary works 
exhibited in various museums of the country and 
their adapted forms can be examined in more detail. 
The language the Uzbeks speak is like the essence 
of Turkish. They also use the Latin alphabet. When 
you pay a little attention to the signs you see on the 
road, you can read the signs. For instance, it would be 

HİVE, TAM ANLAMIYLA BİR AÇIK 
HAVA MÜZESİ

Toprak rengiyle, pişmiş tuğlalardan yapılan, birçoğu 
kubbeyle bitirilmiş kale planlı binalar, Selçuklu mi-
marisine baz teşkil etmiş olan dıştan gayet normal, 
içte de çok desenli ve renkli mavinin hakim oldu-
ğu seramikler ve bitmez tükenmez güzelim kuleler. 
Hepsini bir senfoni gibi Hive’de bir arada görüyo-
ruz. Hive’nin neredeyse 10 kilometre uzunluğundaki 
kilden surları, belli bir eğimle yükselerek bazı yerler-
de 5-6 metrelik bir kalınlığa ulaşarak şehri sarıyor. 
Kalenin içine 4 büyük kapıdan giriliyor. 

Turkuaz seramiklerle kaplı dev kubbesiyle, Hive’nin 
en dikkat çekici yapısı 1701 yılında yapılan Pehlivan 
Mahmut Türbesi’dir. 14. Yüzyılda yaşamış, savaş-
çılığı ve şairliği aynı kimlikte buluşturabilmiş, günü-
müzde bile yazdığı tasavvuf şiirleri bilinen Pehlivan 
Mahmut,  öldükten sonra gömüldüğü yerde baş-
langıçta tek başına sade bir mezarda dinlenirken, 
yıllar sonra adeta şehrin kahramanı ilan edilip kut-
sallaştırılıyor. Zaman içinde de ona yakın olma fikriy-
le zenginlerin ve önemli kişilerin kendilerine başka 
türbeler yaptırması burayı giderek dini bir merkez 
haline getiriyor. Semerkant ve Buhara’nın sembolü 
olan mavi kubbeler ise Hive’de sadece bu türbede 
bulunuyor. 

ÖZBEK DİLİ

Özbekistan’ın özellikle Türk gezginler için önemli bir 
avantajı, Özbekçenin Türkçeye hayli yakın olması. 
Dil yakınlığı nedeniyle ülkenin çeşitli müzelerinde 
sergilenen edebi eserler ve günümüze uyarlanmış 
halleri daha detaylı incelenebilir. Özbeklerin konuş-
tuğu dil bizim dilimizin öz hali gibi. Onlar da Latin 
alfabesini kullanıyorlar. Yolda gördüğünüz tabela-
lara biraz dikkat edince yazıları okuyabiliyorsunuz. 
Örneğin “o”ları “a”, “a”ları “e” “sh”leri “ş”, “x”leri 
“h” yaptığınızda okumanız da kolaylaşıyor. Dilleri-
mizdeki kelimelerin yüzde 50’den fazlası aynı, fark 
ise telaffuzdan kaynaklanıyor. Çoğu yerde Hush 
Kelib İz (Hoş Geldiniz) tabelası bulunuyor. Yahşi 
(güzel), parmak, kulak, burun, saç, ağız,  Shahar 
Hokimiyati (Şehir Valiliği), İpak Yo’li (İpek Yolu), tak-
lifnama (davetiye), matbuot (gazeteci), choyxona 
(çayhane),  hayırlı tong (günaydın), ayol (kadın),  
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easier if you read the “o” as “a”, “a” as”e”e, “sh” as 
“ş”, and “x” as “h”. Most places have Hush Kelib Trail 
(welcome) signage. Apart - (beautiful), finger, ear, 
nose, hair, mouth, Hokimiyati Shahar (City Governor) 
Ipak Yo’li (the Silk Road), taklifnoma (invitation), 
matbuot (journalist), choyxona (Tea Room), good tong 
(Good Morning), Oh (female), oshxona (Ashane), 
harpsichord (how are you), isming nima (what’s your 
name), the homeland xizmat (service), Maktoob, 
clerk, daftar words would come across them. 

LIVING

While establishing cities in Uzbekistan, they cut 
the lamb and chose the places where the meat 
deteriorated at the latest, just as the District of 
Cerrahpaşa was preferred in İstanbul during the 
reign of Sultan Mehmet The Conqueror. There is a 
non-governmental organization in the country that 
is similar to the “Aksakal” Assembly of Elders, and 
they are trying to solve problems quickly in their 
region. One of the most important dishes of Uzbek 
cuisine is the world-famous Uzbek rice. Uzbek rice, 
prepared with plenty of lamb and various spices, is 
quite ambitious in flavor. This rice, one of the most 
important actors of the culture of Uzbekistan, is also 
a ritual of making and serving. Primarily in Uzbek 
culture, especially if a guest is welcomed at home, the 
rice is made strictly by men. The rice, which is made 
collectively and in a large cauldron as possible, is 
brought to the table as the main course and is surely 
consumed altogether. Uzbeks rice, meat dishes with 
vegetables called dimlama, stuffed and Strabismus 
are famous. The bread they call Nan is delicious and 
the ayrans that pass as pure are also worth trying. As 
they drink green tea, black tea called clove tea. 

The family structures of Uzbeks are very similar to the 
Turkish people’s. The Huma Bird, which they call the 
‘Bird of Fortune’, is a concept that they use very often 
and has an important place in their culture. Nasreddin 
Hodja, as we know him, comes across every corner 
in Uzbekistan. Nasreddin Hodja showcases the 
stories of the books, and statues adorn the squares. 
Around 1500 Nasreddin Hodja story is told in Turkey, 
this number doubles in Uzbekistan. May 9 is an 
important day when people visit their ancestors. In 
March, they celebrate Nowruz. The dead are buried 
close to the surface because this is low water levels. 
That’s why the graves are so fluffy. Uzbekistan is the 
most beautiful, mysterious and fairy-tale country in 
Central Asia. It was a great pleasure for me to see 
this geography, where the scholars who grew up in 
this region as well as its historical structures, have an 
important place in Islamic Civilization.

oshxona (aşhane), kalaysen (nasılsın), isming nima 
(adın ne), vatan, xızmat (hizmet), maktub, katip, daf-
tar kelimelerine de rastlıyorsunuz. 

YAŞAM

Özbekistan’da eskiden şehirleri kurarken kuzu kesip, 
etin en geç bozulduğu yerleri seçmişler, aynı Fatih 
Sultan Mehmet döneminde İstanbul’da Cerrahpaşa 
semtinin tercih edilmesi gibi. Ülkede “Aksakal” de-
dikleri ‘İhtiyarlar Meclisi’ne benzeyen bir sivil toplum 
örgütü var, onlar da kendi bölgelerinde problemlerin 
çabuk bir şekilde çözümlenmesi için uğraşıyorlar.                                          

Özbek mutfağının en önemli yemeklerinin başında 
dünyaca ünlü Özbek pilavı geliyor. Bolca kuzu eti 
ve çeşitli baharatlar ile hazırlanan Özbek pilavı, lez-
zet konusunda oldukça iddialı. Özbek kültürünün en 
önemli aktörlerinden olan bu pilavın yapılışı da servisi 
de ayrı bir ritüel. Öncelikle Özbek kültüründe, özel-
likle evde bir misafir ağırlanıyorsa, pilavı kesinlikle 
erkek yapıyor. Toplu şekilde ve olabildiğince büyük 
bir kazanda yapılan pilav, sofraya ana yemek olarak 
getiriliyor ve mutlaka hep birlikte tüketiliyor. Özbekle-
rin pilavı, dimlama dedikleri sebzeli et yemekleri, dol-
maları ve şaşlıkları meşhur. Nan dedikleri ekmekleri 
lezzetli, katık olarak geçen ayranları da denenmeye 
değer. Yeşil çay içtiklerinden bizim bildiğimiz çaya 
kara çay diyorlar.

Özbekler’in aile yapıları da bizlere çok benziyor. ‘Talih 
Kuşu’ dedikleri ‘Hüma Kuşu’ çok sık kullandıkları, kül-
türlerinde önemli bir yeri olan bir kavram. Bizim diye 
bildiğimiz Nasreddin Hoca, Özbekistan’da her köşe-
de karşınıza çıkıyor. Nasreddin Hoca hikayelerinin yer 
aldığı kitaplar vitrinleri, heykelleri de meydanları süs-
lüyor. Türkiye’de 1500 civarı Nasreddin Hoca hikaye-
si anlatılırken bu sayı Özbekistan’da iki katına çıkıyor. 
9 Mayıs, halkın atalarını ziyaret ettiği önemli bir gün. 
Mart ayında ise Nevruz’u kutluyorlar. Burası su sevi-
yesi düşük topraklar olduğu için ölüler yüzeye yakın 
gömülüyor. Bu nedenle de mezarların üstü oldukça 
kabarık oluyor. Özbekistan, Orta Asya’nın en güzel, 
gizemli ve masal gibi bir ülkesi. Tarihi yapıları kadar 
bu bölgede yetişmiş, İslam medeniyetinde önemli 
yere sahip alimlerin yaşadığı bu coğrafyayı görmek 
benim için ayrı bir mutluluk oldu.



Tırmanmayı çok seviyorum. Henüz dokuz 
aylıkken balkondaki çamaşır teline tırman-
maya çalışırmışım. Bu sporu bir alışveriş 

merkezinde yarıyıl tatili aktivitesi olarak tanıdım 
ve çok sevdim. “Bouldering” sporunu tanıtabil-
mek için Mail Murat ile konuştuk, merak ettik-
lerimi ona sordum. Onun için bu sporun haya-
tındaki yeri bambaşka. Aslında o hem bir grafik 
tasarımcısı hem de “bouldering” eğitimcisi.

EGE YILMAZ: “Bouldering” nedir?

MAİL MURAT: “Boulder”in kelime anlamı “küçük 
kaya” demektir. “Bouldering” de “küçük kaya tırmanışı 
sporu”na verilen addır. Genellikle 3,5-4 metre yüksek-
liğindeki kayalarda veya yapay tırmanış duvarlarında 
teknik, kuvvet ve dayanıklılık gibi becerilerin gelişme-
sine katkı sağlayan bir spordur. Doğadaki tırmanma 
sporunun salona taşınmış halidir de diyebiliriz. Kaya 
tırmanışçıları “bouldering” sporunu genellikle antren-
man olarak yapıyor. Duvarlarda oluşturulan değişik 
zorluk derecelerindeki rotalarda doğa taklit edilir. Do-
ğada tırmanış yapmayıp sadece salonda bu spora 
devam edenler de vardır.

EGE YILMAZ: Siz “bouldering” ile nasıl tanıştınız?

MAİL MURAT: Lise yıllarımda Antalya’daydım. Ora-
dayken birçok doğa sporunu yapabiliyordum. Üni-
versite yıllarında İstanbul’a geldiğimde bu tür sporları 
yapabileceğim bir ortam bulamadım. O dönemde ya-
pay duvarda yapılan “bouldering” ile tanıştım. 4 yıldır 
da düzenli olarak bu sporu yapıyorum.

EGE YILMAZ: “Bouldering” yaparken ne tür mal-
zemeler kullanılır?

MAİL MURAT: Rahat kıyafetler, tırmanış ayakkabısı 
ve ellerin kaymaması için kullandığımız magnezyum 
tozunu koyduğumuz torba kullanılır. Yani pahalı bir 
spor değildir. 

I love climbing. My parents tell me that I used 
to try to climb the clothesline on the balcony 
when I was just nine months old. I got to know 
this sport during a semester break activity at 
a shopping mall and I loved it. I talked with 
Mail Murat to get to know “bouldering” better 
and asked him all that I wanted to know. 
“Bouldering” has a specific meaning for him. 
He is both a graphic designer and a bouldering 
trainer.

EGE YILMAZ: What is bouldering? 

MAİL MURAT: A “boulder” is a small rock. Bouldering 
is a sport where people climb on small rocks. It is a 
sport that enhances strength and stamina as well as 
technical skills. It is performed on rocks or artificial 
climbing walls that are 3.5 to 4 meters high. It is the 
indoor version of mountain climbing. Rock climbers 
usually perform bouldering as an exercise. Nature is 
imitated with climbing routes created on walls with 
varying difficulty levels for “bouldering”. There are 
also climbers who don’t climb outdoors at all and do 
“bouldering” only. 

EGE YILMAZ: How did you start “bouldering”?

MAİL MURAT: I was in Antalya during my high 
school years. I was able to do many different nature 
sports when I was there. When I came to Istanbul for 
university, I couldn’t find the places to do them. Then, 
I found out about bouldering. I have been doing it 
regularly for 4 years, now. 

EGE YILMAZ: What kind of gears are used for 
“bouldering”? 

MAİL MURAT: Comfortable clothes, climbing shoes 
and a bag for magnesium powder that is used to 
prevent the hands to slip are used. So, it’s not an 
expensive sport.

Röportaj / Interview
Ege Yılmaz

Popülaritesi Gittikçe Artan Spor Kaya Tırmanışı

Ege Yılmaz, kaya 
tırmanışı sporu 
eğitmeni Mail 
Murat ile birlikte.

Ege Yılmaz with 
a rock climbing 
instructor, Mail 
Murat.

The Sport With Increasing Popularity Bouldering

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 22 / JANUARY 2020 / 89

Interview



Röportaj

90 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 22 / OCAK 2020

EGE YILMAZ: At what age can a 
person start “bouldering”?

MAİL MURAT: It is possible to do 
“bouldering” for anyone older than 5 
years.

EGE YILMAZ: How many exercises 
a week does it take to be successful 
on this sport?

Mail Murat: At least two times a week 
(five times if possible) increases 
success and stamina.

EGE YILMAZ: How long does the 
training for “bouldering” take? Is the 
training obligatory? 

MAİL MURAT: It is possible to start 
“bouldering” with a brief introduction. 
The training may take one to three 
months depending on the talent and 
the will of the student.

EGE YILMAZ: Now I know that 
bouldering is a full-body workout. 
So, how does this activity contribute 
in personal development?

MAİL MURAT: Doing this sport 
challenges you to define new routes 
and targets continuously. It makes you 
focus on problems and solve them. It 
gives you strength, stamina and the 
ability to work against time, thus self-
confidence.

EGE YILMAZ: Where are the best 
places for “bouldering” in Turkey? 

MAİL MURAT: Apart from the 
increasing number of indoor settings, 
Bafa and Aladağ are the places with 
the best tracks in Turkey.

EGE YILMAZ: Are there any 
competitions about “bouldering”? 

MAİL MURAT: Sure. Last year, the 
first international bouldering contest 
was organized by “Mountaineering 
Federation”. Over 200 contestants 
visited our country. The interest for 
“bouldering” grows also around the 
world each day. 

EGE YILMAZ: Which countries are 
the best in “bouldering”?

MAİL MURAT: “Bouldering” is 
well-recognized in Japan, Austria 
and Slovenia and there are many 
successful boulderers in these 
countries.

EGE YILMAZ: Thank you for this 
lovely interview. I wish you all the 
success in your work.

EGE YILMAZ: “Bouldering” yapmaya 
kaç yaşından itibaren başlanabilir?

MAİL MURAT: 5 yaşından itibaren bu 
sporu yapmak mümkündür.

EGE YILMAZ: Bu sporda başarılı 
olmak için haftada kaç gün çalışmak 
gerekir?

MAİL MURAT: Haftada en az 2 kere 
çalışmak mümkünse de 5’e çıkarmak 
başarıyı ve vücut direncini artırır.

EGE YILMAZ: “Bouldering” için eği-
tim süresi ne kadar olmalıdır? Böyle 
bir eğitim şart mıdır?

MAİL MURAT: Kısa bir ön bilgiyle bile 
bu spora başlanabilir. Eğitim, kişinin 
heves ve yeteneğine göre değişmekle 
birlikte bir ya da üç ay arasında süre-
bilir.

EGE YILMAZ: “Bouldering” yapıldı-
ğında tüm vücudun çalıştığını bili-
yorum artık. Peki, bu aktivite kişisel 
gelişime nasıl katkı sağlar?

MAİL MURAT: Bu sporu yapmak, sü-
rekli yeni rota belirleme ve bu rotada 
hedefe ulaşırken problem çözümü, 
probleme odaklanma, kuvvet, dayanık-
lılık ve zamana karşı bunlar başarıldı-
ğında da kişiye özgüven getirir.

EGE YILMAZ: Türkiye’de en iyi 
“bouldering” yapılabilecek yerler 
nerelerdir?

MAİL MURAT: Türkiye’de sayıları gi-
derek artan salonların dışında Bafa ve 
Aladağ bu tür tırmanışlar için en güzel 
parkurların bulunduğu yerlerdir.

EGE YILMAZ: Bu spor dalında yarış-
malar düzenleniyor mu?

MAİL MURAT: Elbette. Dağcılık Fe-
derasyonuna bağlı olarak geçen yıl ilk 
kez “Uluslararası Boulder Yarışması” 
düzenlendi. Dünyadan ülkemize 200’ün 
üzerinde yarışmacı geldi. Dünyada da 
“bouldering”e ilgi giderek artmaktadır.

EGE YILMAZ: Bu sporda en başarılı 
ülkeler hangileridir?

MAİL MURAT: Bu spor Japonya, Avus-
turya ve Slovenya’da çok tanınmıştır ve 
çok sayıda başarılı sporcuları vardır.

EGE YILMAZ: Bu keyifli söyleşi için 
teşekkür ediyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.

Kaya tırmanışı, teknik 
beceri ve dayanaklılık 
konusunda gelişmeyi 
sağlayan bir spordur.

Rock climbing is a sport, 
which improves technical 
skills and stamina.

“Tırmanma sporuyla 
ilgileniyorsanız, ilk 
yapmanız gereken size 
uygun olan tırmanışı 
bulmak olmalıdır. 
Tırmanma disiplin ve 
kararlılık gerektiren bir 
spordur.” 

“If you are interested 
in climbing, the first 
thing to do is to find the 
climb that suits you. 
Climbing is a sport that 
requires discipline and 
determination.”

“Tırmanırken hep 
bir sonraki hedefinizi 
belirlersiniz. 
Tırmandıkça, geride 
bıraktığınız basamaklara 
bakıp daha da yukarı 
tırmanmak istersiniz. İşte 
tırmanmanın büyüsü de 
buradadır.”

“When climbing, you 
always set your next 
target. As you climb, you 
want to look at the steps 
you left behind and climb 
further up. Here is the 
magic of climbing.”
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