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Dear Readers,

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

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

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

I wish you a good time reading it.

Merhaba sevgili okurlar,

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

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

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

Öğrencilerimizin öğrenirken ürettiği, üretirken 
öğrendiği bu maceranın on yılını geride 

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

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

adım atmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Merakla beklediğimiz 26. sayıda Avaz yine çok 
renkli. Bu sayıda öğrencilerimiz öğretmenlerinin 

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

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

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

Keyifle okumanız, okurken tat almanız dileğiyle.

ELİF ŞİMŞEK

Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Marmara Education Institutions General Manager
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Clean School
Okulum Temiz

Marmara Education Institutions’ 
“Clean School” certificate issued 
by the Turkish Standards Institution 
(TSE) has been renewed.

Within the scope of the cooperation 
protocol signed between the Ministry 
of National Education and the Turkish 
Standards Institution (TSE), the hygiene 
conditions and preventive safety 
conditions of Marmara Education 
Institutions were checked for compliance 
with the criteria on October 1, 2021, by 
the Turkish Standards Institution (TSE) 
officials, and the “Clean School”, which 
was also taken in previous years, the 
document has been renewed. In Marmara 
Education Institutions, disinfection studies 
are carried out regularly in schools and 
services so that students can continue 
their face-to-face education activities in a 
healthy and safe environment.

Marmara Eğitim Kurumlarının,  
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından verilen “Okulum Temiz” 
belgesi yenilendi.

M illi Eğitim Bakanlığı ve Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE) arasında 
imzalanan iş birliği protokolü kap-

samında Marmara Eğitim Kurumlarının hij-
yen şartları ve önleyici güvenlik koşulları-
nın kriterlere uygunluk denetimleri 1 Ekim 
2021 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) yetkilileri tarafından yapılarak, önce-
ki yıllarda da alınmış olan “Okulum Temiz” 
belgesi yenilendi. Marmara Eğitim Ku-
rumlarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda 
öğrencilerin yüz yüze eğitim faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri adına düzenli olarak okul 
ve servislerde dezenfeksiyon çalışmaları-
na titizlikle devam edilmektedir.

Haber

“Lale Projesi” Devam Ediyor
“The Tulip Project” Continues

M armara Kolejinin 1998 
yılından beri Köln’de 
bulunan kardeş oku-

lu Intergrierte Gesamtschule 
Paffrath (IGP) ile birçok kez 
yaptığı öğretmen-öğrenci de-
ğişimlerine, Comenius projesi 
ile ortak kararlaştırılan proje 
çalışmalarına bir yenisini daha 
eklenerek Erasmus+ Lale 
Projesi ile devam etme kararı 
alındı. Bu kapsamda 30 Eylül- 
2 Ekim 2021 tarihleri arasında 
IGP okul müdürü ve öğretmen-
leri Marmara Eğitim Kurumları-
nın misafiri oldu. Üç gün süren 
çalışmada Erasmus + Lale 
Projesi ile ilgili başvuru süreci 
planlandı, proje kapsamında 
yapılacak bilimsel, kültürel ve 
sanatsal etkinlikler belirlendi. 
Çalışma süresinin dışında ka-
lan zamanlarda da misafirlere 
İstanbul’un tarihi mekanları 
gezdirildi. 

It has been decided to 
continue with the Erasmus+ 
Tulip Project by adding a new 
one to the teacher-student 
exchanges that Marmara 
College has made many 
times with its sister school 
Intergrierte Gesamtschule 
Paffrath (IGP) in Cologne since 
1998, and a new project jointly 
agreed with the Comenius 
project. In this scope, IGP 
school principal and teachers 
were guests of Marmara 
Education Institutions between 
September 30 and October 2, 
2021. During the three-day 
study, the application process 
for the Erasmus + Tulip 
Project was planned, and the 
scientific, cultural and artistic 
activities to be carried out 
within the scope of the project 
were determined. Outside of 
the working period, the guests 
were shown the historical 
places of İstanbul.
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News

Aysha Koçtürk’s EYP Success in Sweden
Aysha Koçtürk’ün İsveç’teki EYP Başarısı

Maltepe University Faculty of Medicine Hospitals
Oral and Dental Health Polyclinic Opened

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Ağız 
ve Diş Sağlığı Polikliniği alanında uzman kadrosu 
ile İstanbullulara hizmet veriyor.

A ğız ve diş sağlığı konusunda hizmet veren po-
likliniğin 17 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen 
açılış törenine, Maltepe Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti’nde bulunan Emekli Ağır Ceza Mahkeme Başka-
nı Ali Nevzat Aygün, Maltepe Üniversitesi Rektörü Şa-
hin Karasar, Marmara Eğitim Kurumları Liseler Müdürü 
Mehmet Alkan, Hastane Genel Koordinatörü Behlül Ün-
ver, Hastane Müdürü Şevki Özat ve Hastane Başhekimi 
Aşkın Keskin Kaplan’ın yanı sıra davetliler katıldı. Kurul-
duğu günden bu yana güçlü kadrosuyla kendi alanında 
öncü kurum olma özelliğini sürdüren, seçkin kadrosu 
ve sunduğu yüksek kaliteli sağlık hizmeti ile sektördeki 
yerini koruyan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
neleri, her türlü cerrahi ve tedavi hizmetlerini, alanındaki 
uzman doktorlarla Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde de 
sürdürmektedir.

M armara Koleji öğrencisi ve EYP 
Kulübü üyesi Aysha Koçtürk, 18-
21 Kasım 2021 tarihleri arasında 

İsveç’te gerçekleşen konferansta (Boras 
2021 The Western Regional Session of 
EYP Sweden) ülkemizi komite başkanı 
olarak başarıyla temsil etti. İsveç’te 4 gün 
süren konferans programında “Avrupa’da-
ki emeklilik standartlarının iyileştirilmesi” 
konusuna ilişkin yürütülen çalışmalarda 
görev alan Aysha Koçtürk’ün komitesi ile 
birlikte hazırladığı çözüm yollarını içeren 
raporu Avrupa Birliği’ne gönderildi.

Marmara College student and 
EYP Club member Aysha Koçtürk 
successfully represented our 
country as the committee chair at 
the conference (Boras 2021 The 
Western Regional Session of EYP 
Sweden) held in Sweden between 
18-21 November 2021. The report 
containing the solutions prepared by 
Aysha Koçtürk, who took part in the 
studies carried out on the subject 
of “improving pension standards 
in Europe” in the 4-day conference 
program in Sweden, was sent to the 
European Union.

Maltepe University Faculty of Medicine Hospitals 
serve the residents of İstanbul with its expert staff 
in the field of Oral and Dental Health Polyclinic.

The opening ceremony of the polyclinic, which provides 
services in oral and dental health, on 17 August 2021, 
Retired Heavy Penal Court President Ali Nevzat Aygün, 
who is on the Board of Trustees of Maltepe University, 
Rector of Maltepe University Şahin Karasar, Marmara 
Educational Institutions High Schools Director Mehmet 
Alkan, Hospital General Coordinator Behlül Ünver, 
Hospital Manager Şevki Özat and Hospital Chief 
Physician Aşkın Keskin Kaplan, as well as guests 
attended. Maltepe University Faculty of Medicine 
Hospitals, which has maintained its position as a leading 
institution in its field with its strong staff since the day it 
was founded, and maintains its place in the sector with 
its distinguished staff and high quality health service it 
offers, continues its all kinds of surgery and treatment 
services in the Oral and Dental Health Polyclinic with 
expert doctors in the field.
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A tatürk Havalimanı’nda  
21-26 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Havacılık, Uzay 

ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 
başta gençler olmak üzere çok sayıda 
katılımcıyı ağırladı. Festivalde öncelikli 
olarak alanda bulunan uçaklar 
incelenirken, diğer etkinliklere de 
büyük ilgi gösterildi.

Türkiye’de düzenlenen havacılık, teknoloji 
ve uzay teknolojisi festivali olan TEKNO-
FEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dü-
zenlenen ve Türkiye’nin millî teknolojilerini 
geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival-
dir. Birçok bakanlığın ve Cumhurbaşkan-
lığının paydaş durumda olduğu festivalde 
Aselsan, Roketsan, Baykar, BMC, Havel-
san, Tübitak, STM, Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayi, Tusaş, Türk Hava Yolları, Türk 
Hava Kurumu, Türksat ve Turkcell diğer 
destekleyici ve katılımcılarken; Boğaziçi 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi gibi birçok üniversite de akademik 
paydaşlar arasında yer almaktadır. Genel 
olarak millî teknolojileri teşvik edip geliş-
tirmeyi ve insanları bu alanda bilinçlendir-
meyi hedefleyen festivalde bu yıl da se-
minerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli 
teknoloji sergileri yer alırken; paraşütle at-
lama, Solo Türk, Türk Yıldızları ve benzeri 
yerel-uluslararası kuruluşların hava göste-
rileri de gerçekleştirildi.

Aviation, Space and Technology 
Festival (TEKNOFEST), which was 
held at Atatürk Airport between 
September 21-26, hosted many 
participants, especially young people. 
While the planes in the area primarily 
had an attraction during the festival, 
great interest was shown in other 
activities as well.

TEKNOFEST, Aviation, Technology and 
Space Technology Festival held in Turkey, 
is the first and only festival that aims to 
develop Turkey’s national technologies, 
organized by the Turkish Technology Team 
Foundation and the Ministry of Industry 
and Technology. While Aselsan, Roketsan, 
Baykar, BMC, Havelsan, Tübitak, STM, 
Turkish Aerospace Industries, Tusaş, 
Turkish Airlines, Turkish Aeronautical 
Association, Türksat and Turkcell are 
the other supporters and participants 
in the festival, where many ministries 
and Presidency are stakeholders; 
Many universities such as Boğaziçi 
University, İstanbul Technical University, 
Yıldız Technical University, Middle East 
Technical University, Karadeniz Technical 
University are among the academic 
stakeholders. Aiming to promote and 
develop national technologies in general 
and to raise awareness in this field, the 
festival also includes seminars, award-
winning technology competitions and 
domestic technology exhibitions this 
year. Parachuting, Solo Türk, The Turkish 
Stars and similar local-international 
organizations’ air shows were also held.

Great Interest to Teknofest 2021
Teknofest 2021’e Büyük İlgi

Haber

Kaynak / Source
https://www.sabah.com.tr/

Fotoğraf / Photo
Hasan Akgün
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You Can Get Rid of Your Persistent Pain  
With Algology Treatment

Geçmeyen Ağrılarınızdan  

Algoloji Tedavisiyle Kurtulabilirsiniz

Interview: Eren Yaşar

E ren Yaşar, Maltepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastaneleri Ağrı 
Kliniği’nden Prof. Dr. Hüsnü 

Süslü ile algolojinin ne olduğu, bu 
kliğini daha çok hangi hastaların 
ziyaret ettiği ve hem ülkemizin hem 
de dünyanın sorunu olan koronavirüs 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Eren Yaşar had an interview with 
Prof. Dr. Hüsnü Süslü from Maltepe 
University Faculty of Medicine 
Hospitals, Pain Polyclinic, on what 
algology is, which patients visit this 
clinic the most and the coronavirus 
which is a problem for both our 
country and the world.

Eren Yaşar: Hüsnü Hocam, siz 2012 yı-
lından beri Maltepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Ağrı Polikliniği’nde (Algoloji) görev 
yapıyorsunuz. Söyleşimize sizin doktor 
olmaya nasıl karar verdiğinizi öğrenerek 
başlamak isterim.
Hüsnü Süslü: Ben 1987’de Kartal Lise-
sinden mezun oldum. İnsanlar hayatla-
rında bir tercih noktasında olduklarında 
çevrelerinden, örnek aldığı kişilerden ve 
günün şartlarından etkilenirler. Meslek se-
çiminde günün sosyo-ekonomik koşulları 
da aslında çok ciddi bir etkendir. Halkın 
gözünde de hakim ve doktorluğun ayrı bir 
yeri vardır. Kendisini insan hayatına ada-
mış kaç meslek sayabilirsiniz ki? Elbette 
makinanın her bir dişlisi gibi her meslek 
değerlidir ve en az diğeri kadar da önem-
lidir ama bu mesleğe başlarken bir yemin 
ediyorsunuz: “Dil, din, ırk, mezhep, cinsi-
yet, yoksul, zengin ayrımı yapmadan her-
kese eşit hizmet edeceğim.” diye. İşte bü-
tün albeni burada bence. Lise son sınıfta 
okurken özellikle meslek tercihi konusun-
da hiç zorlanmadım diyebilirim. Doktorluk 
bana göre ulvi bir görev gibiydi, o beyaz 
önlüğün gözümde ayrı bir değeri vardı. O 
dönemde üniversite sınavlarında 14 tercih 
yapılabiliyordu, ben tamamına tıp fakültesi 
tercihi yazdım. Yani hiç başka bir meslek 
tercihinde bulunmadım. Çalışma şartları 
elbette zor ama ben çalışmadan dura-
mam, hayatım boyunca hep bir hareket 
halinde olmayı tercih etmişimdir. Üstelik 
bir şeyi severek yaparsanız yorulmazsınız.

Eren Yaşar: Mr. Hüsnü, you have been 
working at Maltepe University Faculty of 
Medicine Pain Polyclinic (Algology) since 
2012. I would like to start our conversation 
by learning how you decided to become 
a doctor.
Hüsnü Süslü: I graduated from Kartal 
High School in 1987. When people are 
at a point of choice in their lives, they are 
affected by their environment, the people 
they take as an example and the conditions 
of the day. The socio-economic conditions 
of the day are actually a very serious 
factor in choosing a profession. Judge and 
doctor have a special place in the eyes 
of the public. How many professions can 
you count that are devoted to human life? 
Of course, like every cog in the machine, 
every profession is valuable and at least 
as important as the other, but when you 
start this profession, you make an oath: 
“I will serve everyone equally, regardless 
of language, religion, race, sect, gender, 
poor or rich.” saying. Here is the whole 
point, I think. I can say that when I was 
in the last year of high school, I had no 
difficulty in choosing a profession. Being 
a doctor was like a lofty duty to me, that 
white coat had a special value in my eyes. 
At that time, 14 choices could be made in 
university exams; I wrote a medical school 
preference for all of them. So I never chose 
any other profession. Working conditions 
are of course difficult, but I can’t stop 
working, I’ve always preferred to be in 
motion throughout my life. Moreover, if you 
do something with love, you will not get 
tired.

Röportaj / Interview
Eren Yaşar
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Röportaj

Eren Yaşar: Pandemi nedeniyle sağlık 
sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de çok etkilendi, sağlık çalışanları 
bu süreçte çok yoruldu. Sizce ülkemizde 
pandemi süreci nasıl yönetilmekte?
Hüsnü Süslü: Pandemi sürecinde tüm 
dünya ülkeleri gibi ülkemiz de olumsuz 
etkilendi. Günümüzde küreselleşen bir 
dünyada yaşıyoruz. Ülkeler arası geçişler 
o kadar hızlı ki bazen süreç sizin kontrolü-
nüzden çıkıyor. Ne yazık ki pandemi süre-
cinde kötü bir sınav veriyoruz. İlk dönem-
lerde aksayan yönler olmakla beraber yine 
de iyi durumdaydık. Fakat bu tür salgınlar-
da dönemsel olarak vaka artışları hızlanır. 
O süreçlerde tam kapanma olmayınca, 
üstüne üstlük kısmi kapanmada toplumun 
önemli bir kesimi kurallara uymayınca iş 
kontrolden çıkıyor. Sağlık sistemine binen 
yük çok arttı. Yani başkalarının hatasını 
sağlık kesimi göğüslemek zorunda kaldı. 
Bu nedenle sağlık çalışanları insanüstü 
gayretle çalışmalarına devam etti, ediyor 
da. Şunu da unutmamak lazım, hastane 
ağının güçlü ve teknik açıdan iyi dona-
nımlı olması, kamu ve özel sektör hasta-
nelerinin varlığı sağlık sisteminde tam bir 
tıkanmayı önlemiştir. Fakat bunun da bir 
sınırı var. Vaka sayıları arttıkça risk artar. 
Bizler aşının yaygınlaşması ile bu pande-
miyi hayatımızdan çıkarmayı hedefliyoruz. 
“ALGOLOJİ, ÖZELLİKLE KRONİK 
AĞRIYLA UĞRAŞAN BİR BİLİM 
DALIDIR.”
Eren Yaşar: Hüsnü Hocam, algoloji ne 
demektir? Algoloji uzmanının görev ve so-
rumlulukları nelerdir? Bu klinikte daha çok 
hangi hastalıklara bakılır? 
Hüsnü Süslü: Algoloji ‘ağrı bilimi’ demek-
tir. Ağrıların nedenlerini araştıran ve onları 
tedavi etmeyi hedefleyen bir bilim dalıdır. 
Ağrı, vücudun herhangi bir bölgesinde 
doku hasarı olması sonucu veya doku ha-
sarı olmaksızın ortaya çıkan, kişinin geç-
mişteki deneyimlerinin de ilişkili olduğu 
sosyo-kültürel durumundan da etkilenen, 
hoşa gitmeyen duyulardır. Algoloji, kro-
nik ağrı (süreğen) denilen ağrı ile ilgilenir. 
Akut ağrı dediğimiz yani bir travma, kırık, 

Eren Yaşar: Due to the pandemic, the 
health sector was affected a lot in Turkey 
as well as all over the world, health workers 
were very tired in this process. How do you 
think the pandemic process is managed 
in our country?
Hüsnü Süslü: During the pandemic 
process, our country was adversely 
affected as well as all the countries of the 
world. Today we live in a globalizing world. 
Transitions between countries are so fast 
that sometimes the process is out of your 
control. Unfortunately, we are giving a 
bad test during the pandemic process. 
Although there were some setbacks in the 
first period, we were still in good situation. 
However, in such epidemics, the increase 
in cases periodically accelerates. When 
there is no full closure in those processes, 
and on top of that, when a significant part 
of the society does not follow the rules in 
partial closure, the work gets out of control. 
The burden on the health system has 
increased tremendously. In other words, 
the health sector had to bear the mistakes 
of others. For this reason, healthcare 
professionals continued to work with 
superhuman effort, and they still do. It 
should not be forgotten that the hospital 
network is strong and technically well-
equipped, and the presence of public and 
private sector hospitals has prevented a 
complete blockage in the health system. 
But this also has a limit. The higher the 
number of cases, the greater the risk. We 
aim to eliminate this pandemic from our 
lives with the spread of the vaccine.
“ALGOLOGY IS A DEPARTMENT THAT 
ESPECIALLY DEALS WITH CHRONIC 
PAIN.”
Eren Yaşar: Mr. Hüsnü, What does 
algology mean? What are the duties and 
responsibilities of an algologist? Which 
diseases are mostly treated in this clinic?
Hüsnü Süslü: Algology means ‘science 
of pain’. It is a science that investigates 
the causes of pain and aims to treat 
them. Pain is an unpleasant sensation 
that occurs as a result of tissue damage 
in any part of the body or without tissue 
damage, and is affected by the socio-
cultural situation of the person, which 
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Interview: Eren Yaşar

cerrahi girişim ile ortaya çıkan, o andaki 
ağrılar ile çok uğraşmaz. Belli bir zaman-
dan sonra halen devam eden veya ilk 
ortaya çıktığında sürekli olarak kalacağı 
anlaşılan ağrılar ile uğraşır. Çünkü ağrı ilk 
dönemlerde koruyucu bir mekanizmadır; 
sizin tehlikeden kaçmanızı sağlar. Ama 
süreklilik arz ederse hastalık halini alır 
ve tedavisi gereklidir. Algoloji uzmanları 
multidisipliner çalışır. Yani farklı uzmanlık 
alanları ile iş birliği halinde çalışılarak ağ-
rılara çözüm üretmeye çalışılır. 
Eren Yaşar: Algoloji her türlü ağrının azal-
tılması için kullanılabilir mi? Bu klinik için 
hastanın kabusunu dindiren bölüm diye-
bilir miyiz?
Hüsnü Süslü: Algoloji daha çok kronik 
ağrı ile uğraşır. Ama bu akut ağrı dedi-
ğimiz alan ile ilgilenmeyeceği anlamına 
gelmez. Zira tedavi seçenekleri, teknikleri 
fazladır. Örneğin ciddi bir kemik operas-
yonu geçirmiş olan hastanın ameliyattan 
sonraki saatlerden itibaren hiç ağrı his-
setmemesi teknik olarak sağlanabilir ya 
da kişiyi sosyal hayattan uzaklaştıran her 
türlü ağrısı için muhakkak bir tedavi seçe-
neği bulunabilir. Burada önemli olan ağrı-
nın tanısını koymak ve ona göre de tedavi 
planlamaktır. Birleşmiş Milletler Örgütü de 
kişinin ağrısının dindirilmesini bir insanlık 
hakkı olarak tanımlamıştır. 
“HER AĞRININ TEDAVİSİ, KİŞİYE VE 
AĞRIYA ÖZGÜ OLARAK YAPILIR.”
Eren Yaşar: Hocam, ağrı kliniğinde se-
bebi bilinmeyen ağrılar konusunda hangi 
çalışmalar yapılmaktadır? Günümüzde 
ağrının kaynağının saptanması işlemi için 
hangi teknikler kullanılıyor?
Hüsnü Süslü: Algoloji için ‘sebebi bilin-
meyen ağrılar’ demek çok doğru değil. 
Bazen biz doktorlar da bu şekilde cümle 
kurabiliyoruz. Bir kere hiçbir ağrı neden-
siz değildir. Hekim olarak biz, o ana kadar 
ağrının nedenini tam olarak tespit edeme-
mişizdir. Muhtemel sebepleri tam ortaya 
koyamayınca hastaya bunu izah edemez-
siniz, ancak ihtimalleri anlatabilirsiniz ve ta 
ki bir sonuç alana kadar o hastayı düzenli 
takip etmek zorundasınızdır. Bazen ağrı-
nın birden çok nedeni olabilir. Bunları da 
ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Halen 
ağrının tanısını koymak için en iyi yöntem 
anamnez dediğimiz hastanın hikayesi ve 
hekimin muayene bulgularıdır. Hastanın hi-
kayesinde ağrının başlangıcı, seyri, ağrıyı 
azaltıp artıran faktörler, o güne kadar yapı-
lan tedaviler gibi birçok detay vardır. Bunlar 
bizler için ciddi yol göstericidir. Hastanın 
yalnızca ağrısının olduğu bölge değil, tam 
bir sistemik muayenesi önemlidir. Böylelik-
le hastaya tanı koymak için daha az tetkik 
ve görüntülemeye ihtiyaç duyulacaktır. Bir 
hekim olarak neyi, nerede aramanız gerek-
tiğini bilmelisiniz, çünkü sonuca böylelikle 
daha kolay ulaşabilirsiniz. 

is also related to his past experiences. 
Algology deals with pain called chronic 
pain. It does not deal with Acute pain, 
that is, the pain that occurs with a trauma, 
fracture or surgical intervention. It deals 
with pain that continues after a certain 
time or that appears to be permanent 
when it first appears. Because pain is a 
protective mechanism in the first period ; 
It allows you to escape from danger. But 
if it persists, it becomes a disease and 
treatment is required. Algologists work 
multidisciplinary. In other words, it is tried 
to produce solutions for pain by working 
in cooperation with different fields of 
expertise.
Eren Yaşar: Can algology be used for 
all kinds of pain relief? Can we call this 
clinic the part that relieves the patient’s 
nightmare?
Hüsnü Süslü: Algology deals mostly with 
chronic pain. But that doesn’t mean it 
won’t deal with the area we call acute pain. 
Because there are many treatment options 
and techniques. For example, it can be 
technically ensured that the patient who 
has undergone a serious bone operation 
does not feel any pain after the operation 
for hours, or a treatment option can be 
found for all kinds of pain that removes 
the person from social life. The important 
thing here is to diagnose the pain and to 
plan the treatment accordingly. The United 
Nations has also defined relief from pain 
as a human right.
“THE TREATMENT OF EACH PAIN IS 
INDIVIDUAL AND PAIN-SPECIFIC.”
Eren Yaşar: Mr. Hüsnü, What studies are 
carried out on pain of unknown origin in 
the pain clinic? What techniques are used 
to identify the source of pain today?
Hüsnü Süslü: It is not correct to say ‘pain 
of unknown origin’ for algology. Sometimes 
we doctors can also make sentences in 
this way. For one thing, no pain is without 
a reason. As doctors, we have not been 
able to determine the exact cause of the 
pain until that time. You cannot explain 
the possible causes to the patient, but 
you can explain the possibilities and you 
have to follow that patient regularly until 
you get a result. Sometimes pain has 
multiple causes. These should also be 
evaluated separately. Currently, the best 
method for diagnosing pain is the patient’s 
history, which we call anamnesis, and the 
physician’s examination findings. There 
are many details in the patient’s history, 
such as the onset of the pain, its course, 
the factors that reduce or increase the 
pain, and the treatments performed until 
that day. These are serious guides for us. 
Patients not only the area where the pain is 
important that a full systemic examination.
In this way, less examination and imaging 
will be needed to diagnose the patient. As 
a physician, you should know what to look 
for and where, because you can reach the 
result more easily. 
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Bizim hastanemizde de gerek tarama, ge-
rek tetkik ve görüntüleme açısından tüm 
imkanlar mevcuttur. Kliniğimiz teknik şart-
lar açısından örnek bir noktadadır.
“DOKTOR OLDUĞUMU SÖYLEDİĞİM 
AN HEMEN SORULAR GELİR.” 
Eren Yaşar: Bir doktor ile tanıştığımızda 
hemen rahatsızlıklarımızdan, ağrılarımız-
dan söz etme gibi özelliği olan bir toplum 
olduğumuzu düşünürsek insanlar sizi gör-
düklerinde hemen ağrılarından söz edi-
yor, şikayetlerini anlatıyorlar mı?
Hüsnü Süslü: Evet, artık bu garipseme-
diğimiz bir durum. Zaman içinde alışıyor-
sunuz. Bazen tatilde tanıştığınız özelikle 
belli bir yaşın üstünde olan kişilerle sağ-
lıkları ile ilgili ciddi bir muhabbete girmek 
durumunda kalabiliyorsunuz. Oturduğu-
nuz bir mekanda ayaküstü birkaç soruyu 
cevaplamak artık tuhaf kaçmıyor. Burada 
aslında tuhaf olan konuştuğunuz kişilerin 
sizden şikayetlerine tam teşhis ve tam bir 
tedavi beklentisi içine girmeleri. Ben de 
bunun bizim kültürümüze has bir durum 
olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımızın 
sıcakkanlı olmasından, samimi davranış 
şeklinden kaynaklanıyor olabilir.
Eren Yaşar: Koronavirüs olup da iyileşen 
kişilerde vücut ağrılarının devam ettiği 
söyleniyor. Bu ağrıların geçmemesinin ne-
deni ne olabilir? Sağlığına kavuşan has-
talarda gözlemlenen bu ağrılar ne kadar 
sürede geçer? 
Hüsnü Süslü: Koronavirüs akciğerler-
de ciddi sonuçlara neden olurken kas ve 
eklem ağrılarına da yaygın olarak rastlan-
makta. Özellikle eklem ve kaslarda emfla-
masyon uzun sürmektedir. Koronavirüsün 
ciddi sonuçları nedeni ile erken dönemde 
yoğun ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Üs-
telik bu enfeksiyonu kesin tedavi eden bir 
ilaç henüz yok, çoklu ilacın birlikte kulla-
nımı söz konusu. Bunun sonucunda da 
kişide ciddi ilaç yükü oluşmakta, ağrı te-
davisi geri planda kalmaktadır. Buradaki 
ağrı da hastanın önceden var olan ağrısı-
nın şiddetlenmesi veya yeni bir ağrı olarak 
kendini gösterebilmektedir. Çoklu organ 
zararından korunmak için hastaya göre 
değişen tedavi seçenekleri kullanılmalı-
dır. Örneğin karaciğerde veya böbrekten 
atılımı olan ilaçların seçimi, hastadan has-
taya farklılık göstermektedir. Mevcut ağrı-
ların tedavisi olurken koronavirüs teşhisi 
konulan hastalarda süreç tekrar en başa 
dönmektedir. Üstelik bu virüs, ölümlü so-
nuçları nedeniyle sağlıklı, enfeksiyon ge-
çirmemiş kişilerde dahi psikolojik travma-
ya da neden olmaktadır. Bu duruma uyku 
düzensizliği de eklenince ağrı eşiği düş-
mekte, kişi daha şiddetli ağrı hissetmek-
tedir. Koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan 
kas ve eklem ağrılarının yaklaşık 3 ay ka-
dar sürebildiğini söyleyebilirim size.

In our hospital, all facilities are available 
in terms of scanning, examination and 
imaging. Our clinic is an exemplary point 
in terms of technical conditions.

“THE MOMENT I SAY I AM A DOCTOR, 
QUESTIONS COME IMMEDIATELY.”
Eren Yaşar: If we think that we are a society 
that has the feature of talking about our 
ailments and pain when we meet a doctor, 
do people immediately talk about their 
pain when they see you and tell about 
their complaints?

Hüsnü Süslü: Yes, this is a situation we 
can no longer find strange. You get used 
to it over time. Sometimes, you may have 
to have a serious conversation about 
their health, especially with people over a 
certain age you meet on vacation. It is no 
longer strange to answer a few questions 
on foot in a place where you are sitting. 
The strange thing here is that the people 
you talk to expect a full diagnosis and 
treatment for their complaints from you. I 
also think that this is a situation unique to 
our culture. The fact that our people are 
warm, friendly behavior may be due to the 
form.

Eren Yaşar: It is said that body aches 
continue in people who have recovered 
from coronavirus. What could be the 
reason for this pain? How long does it take 
for these pains observed in patients who 
regain their health to pass?

Hüsnü Süslü: The coronavirus that 
causes severe muscle and joint pain 
are also common in the lungs results 
widely. Inflammation takes a long time, 
especially in the joints and muscles. Due 
to the serious problems of the coronavirus, 
intensive medical treatment is applied in 
the early period. Moreover, there is no 
medicine that cures this infection yet, it is 
possible to use multiple drugs together. As 
a result, a serious medicine load occurs in 
the person, and pain treatment remains in 
the background. The pain here may also 
show as aggravation of the patient’s pre-
existing pain or as a new pain. In order to 
prevent multiple organ damage, treatment 
options that vary according to the patient 
should be used. For example, the choice 
of drugs with hepatic or renal excretion 
differs from patient to patient. While the 
existing pain is being treated, the process 
returns to the beginning in patients 
diagnosed with coronavirus. Moreover, 
this virus causes psychological trauma 
even in healthy, uninfected people due 
to its mortal consequences. When sleep 
disorder is added to this situation, the pain 
threshold decreases and the person feels 
more severe pain. I can tell you that the 
muscle and joint pains that occur with the 
coronavirus can last for about 3 months.

Röportaj

“Algoloji uzmanları 
multidisipliner çalışır. 
Yani farklı uzmanlık 
alanları ile iş birliği halinde 
ağrılara çözüm üretmeye 
çalışırlar.”

“Algologists work 
multidisciplinary. In 
other words, it is tried to 
produce solutions for pain 
by working in cooperation 
with different fields of 
expertise.”
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Interview: Eren Yaşar

Eren Yaşar: Hastalar daha çok hangi so-
runla ağrı kliniğine başvuruyorlar?
Hüsnü Süslü: Tüm dünyada hekime baş-
vurular içinde ağrı, ilk sıralarda gelmekte-
dir. Ülkemizde ağrı kliniklerine başvuruda 
baş ağrıları, en sık şikayeti oluşturmak-
tadır. Bununla birlikte boyun, omuz, sırt, 
bel, kalça ve bacak ağrıları da sık görü-
len şikayetlerdir. Dolaşım bozukluğu veya 
diyabete (şeker hastalığı) bağlı görülen 
nöropatik ağrılar bilinenin aksine çok yay-
gındır. Cerrahi sınırda olmayan veya cer-
rahi gerektirdiği halde sistemik hastalığı 
nedeni ile ameliyat olamayan, bel ya da 
boyun fıtığı şikayeti olan hastalar yoğun 
bir şekilde ağrı kliniğine başvurmaktadır. 
Kısaca belli bir süreyi aşmış veya yeni 
başlamakla beraber uzun süreceği belli 
olan ağrılara yani kronik (süreğen) ağrıla-
ra sahip olan tüm hastalar kliniğimize baş-
vurmaktadırlar.
“KANSER HASTALARINDA 
KULLANILAN GİRİŞİMSEL TEDAVİLER 
İLE HASTANIN RAHAT BİR YAŞAM 
SÜRMESİNİ SAĞLANABİLMEKTEDİR.”
Eren Yaşar: Günümüzde kanser ne ya-
zık ki çok yaygın görülüyor. Peki, kanser 
hastalarının ağrılarını en aza indirebilmek 
adına uygulanan ağrı tedavisi girişimleri 
nelerdir?
Hüsnü Süslü: Günümüzde kanser vaka-
ları daha sık görülmektedir. Kanser vaka-
larında ağrı kanserin kendisine, yapılan 
cerrahi girişimlere, kemoterapi veya rad-
yoterapi tedavilerine bağlı olabilmektedir. 
Kanser hastalarında yaşam süresi uza-
dıkça tedavilerin yan etkilerinden biri olan 
ağrı da giderek daha yaygın görülmekte-
dir. Hastanın konforu, yaşam kalitesi açı-
sından bu ağrıların tedavi edilmesi gerek-
mektedir. Ağrının tedavi edilmesi ile kişinin 
beslenmesi, sosyal yaşama katılması ve 
vücut direncinin artması sağlanmaktadır. 
Tedaviye ilk aşamada basit analjezikler 
(ağrı kesiciler) ile başlanır. Bu ilaçların ye-
tersiz olması durumunda doz artırımı veya 
farklı grup ilaçlar ile birlikte kullanım yani 
kombinasyon yapılır. İlaç seçimine ağrı ti-
pine göre karar verilir. Örneğin, nöropatik 
ağrılarda basit analjeziklerin etkinliği yok-
tur, bu nedenle ağrıya göre ilaç kullanılır. 
Ağızdan ilaç alım güçlüğü olduğunda ise 
cilde yapıştırılan bantlar şeklinde ilaçlar 
veya damardan verilen analjezikler kulla-
nılmaktadır. Tüm bunların yetersiz olduğu 
durumlarda ise sinir blokları, ağrı pompası 
uygulamaları da yapılabilmektedir. 

Eren Yaşar: For which problem do 
patients apply to the pain clinic more?

Hüsnü Süslü: All over the world, pain is 
at the top of the list of applications to a 
doctor. Headaches are the most common 
complaint in patients presenting to pain 
clinics in our country. However, neck, 
shoulder, back, waist, hip and leg pain 
are also common complaints. Contrary 
to what is known, neuropathic pain 
due to circulatory disorder or diabetes 
(diabetes) is very common. Patients who 
are not in the surgical limit or who cannot 
be operated due to a systemic disease 
that requires surgery, and patients with 
lumbar or neck hernias apply to the pain 
clinic intensively. Briefly, all patients who 
have chronic (continuous) pains that have 
exceeded a certain period of time or that 
have just started but are certain to last for 
a long time apply to our clinic.

“THE INTERVENTIONAL TREATMENTS 
USED IN CANCER PATIENTS CAN 
ENSURE THE PATIENTS LIVING A 
COMFORTABLE LIFE.”
Eren Yaşar: Cancer is unfortunately very 
common these days. So, what are the 
pain treatment interventions applied to 
minimize the pain of cancer patients?

Hüsnü Süslü: Cancer cases are more 
common nowadays. In cancer cases, 
pain may be due to the cancer itself, 
surgical interventions, chemotherapy 
or radiotherapy treatments. As the life 
expectancy of cancer patients increases, 
pain, one of the side effects of treatment, 
is becoming more common. These pains 
need to be treated in terms of the patient’s 
comfort and quality of life. With the 
treatment of pain, the person’s nutrition, 
participation in social life and increase in 
body resistance are provided. Treatment 
is started with simple analgesics 
(painkillers) at the first stage. If these 
medications are insufficient, the dose is 
increased or used together with different 
group medications, that is, combinations 
are made. The choice of medication is 
decided according to the type of pain. 
For example, simple analgesics have 
no efficacy in neuropathic pain, so 
medications are used according to pain. 
When oral medication is difficult to take, 
medications in the form of tapes attached 
to the skin or intravenous analgesics 
are used. In cases where all these are 
insufficient, nerve blocks and pain pump 
applications can also be performed.

Algoloji kliniğinde 
genellikle kanser ağrıları, 

nevraljiler, kas-iskelet 
sistemi ağrıları, boyun 

ağrıları, omuz-kol 
ağrıları, sırt ağrıları, bel-

bacak ağrıları, damar 
tıkanıklığına bağlı ağrılar, 

nedeni belirlenemeyen 
ağrılar tedavi edilmektedir.

Cancer pain, neuralgia, 
musculoskeletal pain, 

neck pain, shoulder-arm 
pain, back pain, waist-

leg pain, pain due to 
vascular occlusion, pain 

of unknown origin are 
treated in the algology 

clinic.
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“GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER, AĞRI 
KESİCİLERDEN SONRAKİ AŞAMADA 
UYGULANIR.” 
Eren Yaşar: Bizlere biraz da ağrının tü-
rüne göre uygulanabilecek girişimsel yön-
temler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hüsnü Süslü: Girişimsel işlemler dediği-
miz ağrı tedavisi yöntemlerinin muhakkak 
bunun eğitimini almış Algoloji (Ağrı) Uz-
manları tarafından yapılması gerekmekte-
dir. Bu işlemler hasta güvenliği açısında 
ameliyathane şartlarında, sedasyon de-
nilen yarı anestezi uygulamaları eşliğinde 
ve görüntüleme altında yapılmalıdır. Çok 
farklı teknikler mevut olup, bölgeye ve 
hastanın şikayetine göre değişmektedir. 
Örneğin, hastanın yüz yarısında şiddet-
li elektrik çakması şeklinde dayanılmaz 
ağrıya neden olan Trigeminal Nevralji’de 
beyin tabanına özel yalıtımlı iğneler ile 
görüntüleme altında girilip Radyofrekans 
Termokoagülasyon işlemi yapılmaktadır. 
Boyun, sırt ve bel fıtıklarında ise steroid 
uygulamalarını yoğun bir şekilde yapmak-
tayız. Faset eklem uygulamaları, bölgesel 
sinir blokları, eklem içi uygulamaları, te-
tik nokta enjeksiyonları, sempatik sistem 
blokları da günümüzde oldukça yaygın 
olan uygulamalar arasındadır. 
Eren Yaşar: Hüsnü Hocam, hem ülke hem 
de dünya olarak zor bir dönemden geçtiği-
miz şu günlerde Avaz okurlarına, özellikle 
de gençlere neler söylemek istersiniz?
Hüsnü Süslü: Gençler toplumun gelece-
ğidir. Eğitimli, sağlıklı, bilinçli ve azimli bir 
genç kuşağa sahip olan toplumların gele-
ceği de her yönüyle sağlıklı olur. Sevece-
ğiniz işi yapın ve yaptığınız işi de sevin. 
Başarı kendiliğinden gelir. Sizler bu toplu-
mun umudusunuz, bunu asla unutmayın. 
Eren Yaşar: Hüsnü Hocam, çok yoğun 
çalışma şartları altında bana zaman ayırıp 
sorularımı yanıtladığınız için bir kez daha 
teşekkür ediyor, iyi günler diliyorum.
Hüsnü Süslü: Teşekkür ediyor, ben de ya-
yın hayatınızda sizlere başarılar diliyorum.

“INTERVENTIONAL METHODS ARE 
APPLIED IN THE NEXT STEP AFTER 
PAINKILLERS.”
Eren Yaşar: Could you give us some 
information about the interventional 
methods that can be applied according to 
the type of pain?

Hüsnü Süslü: Pain treatment methods, 
which we call interventional procedures, 
must be performed by Algology (Pain) 
Specialists who have received their 
training. In terms of patient safety, these 
procedures should be performed under 
operating room conditions, accompanied 
by semi-anesthesia applications called 
sedation and under imaging. Many 
different techniques are available and vary 
according to the region and the patient’s 
complaint. For example, in Trigeminal 
Neuralgia, which causes unbearable pain 
in the form of severe electric flashes in 
the face of the patient, Radiofrequency 
Thermocoagulation is performed by 
entering the base of the brain with special 
insulated needles under imaging. In neck, 
back and waist hernias, we apply steroids 
intensively. Facet joint applications, 
regional nerve blocks, intra-articular 
applications, trigger point injections, 
sympathetic system blocks are among the 
most common applications today.

Eren Yaşar: Mr. Hüsnü, What would you 
like to say to Avaz readers, especially 
young people, in these days when we are 
going through a difficult time both as a 
country and as a world?

Hüsnü Süslü: Young people are the 
future of society. The future of societies 
that have an educated, healthy, conscious 
and determined late generation will be 
healthy in all aspects. Do what you love 
and love what you do. Success comes 
naturally. You are the hope of this society, 
never forget that.

Eren Yaşar: Mr. Hüsnü, I would like to thank 
you once again for taking the time to answer 
my questions under very busy working 
conditions and wish you a good day.

Hüsnü Süslü: Thank you and I wish you 
success in your publishing life.

Röportaj

Ağrı, insanın yaşam 
kalitesini olumsuz yönde 
etkileyen bir durumdur 
ve nedeni ne olursa 
olsun etkin ağrı tedavisi 
her hastanın en doğal 
hakkıdır.
Pain is a condition that 
negatively affects a 
person’s quality of life, and 
regardless of the cause, 
effective pain treatment is 
the most natural right of 
every patient.

Darbeli Radyofrekans 
Tedavisi Tercihi
Pulsed Radiofrequency 
Treatment Opt
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Coronavirus and Herbal Products

Koronavirüs ve Bitkisel Ürünler

Article: Emine Akalın

2019 yılı ile hayatımıza giren ve neredey-
se üç yıldır gündemden düşmeyen koro-
navirüs hastalığı veya Kovid-19, uzun bir 
süre daha konuşulmaya devam edecek 
gibi görünüyor. Çok kısa sayılabilecek bir 
sürede virüsün tanımlanması, tedavisi ve 
özellikle de aşıda geldiğimiz nokta olduk-
ça umut vericidir. Bunu bilim insanlarının 
bugüne kadar olan bilimsel birikimine ve 
elde ettikleri bilgiyi hızla paylaşmalarına 
borçlu olduğumuz unutmamak gerekir. 
İlaç ve aşı araştırmalarının yanı sıra insan-
lar farklı yollarla bu hastalıktan korunmak, 
iyileşmek ya da hastalık sonrası dönemde 
sağlığına kavuşmak için bir arayışa girdi-
ler. Bunların başında da bitkilerden hazır-
lanan tıbbi ürünler geliyor. 

It seems that the coronavirus disease 
or Covid-19, which entered our lives in 
2019 and has been on the agenda for 
almost three years, will continue to be 
talked about for a long time. In a very 
short time, the identification of the virus, 
its treatment and especially the point 
we have reached in the vaccine is very 
promising. It should not be forgotten that 
we owe this to the scientific knowledge of 
scientists so far and to their rapid sharing 
of the knowledge they have obtained. In 
addition to drug and vaccine research, 
people have sought to protect themselves 
from this disease in different ways, to 
heal or to regain their health in the post-
disease period. At the beginning of these 
are medicinal products prepared from 
plants. 

K ovid-19 pandemisinde 
bitkisel ürün kullanımına dair 
bilimsel temele dayanan veya 

dayanmayan çok sayıda yayın veya 
söylemlere rastlıyoruz. Büyük bir 
endişeye duyduğumuz bu süreçte 
bağışıklık sistemimizi güçlendirme 
adına kullandığımız bitkisel 
takviyeler bazen sağlığımızı olumsuz 
yönde etkileyebiliyor. Değerli Avaz 
okuyucuları için İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine 
Akalın, sağlığımızı koruma veya 
salgına hazırlıklı olma konusunda 
kullanılan bitkisel ürünler ile Kovid-19 
sürecini değerlendirdi.

We come across many publications 
or discourses on the use of herbal 
products in the Covid-19 pandemic, 
either scientifically or not. In this 
process of great concern, the herbal 
supplements we use to revive our 
immune system can sometimes 
negatively affect our health. For dear 
Avaz readers, İstanbul University 
Faculty of Pharmacy, Pharmaceutical 
Botany Department Head Prof. Dr. 
Emine Akalın evaluated the Covid-19 
process with herbal products used to 
protect our health or “prepare” for the 
epidemic.

Prof. Dr. Emine Akalın
İstanbul Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Botanik 

Anabilim Dalı Başkanı 
İstanbul University Faculty 

of Pharmacy 
Head of the Department of 

Pharmaceutical Botany

Yazı / Article
Prof. Dr. Emine Akalın
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Yazı 

Bu ürünlere ilginin yoğun olmasındaki 
en büyük etkenlerden biri de dünya ça-
pında hastalığın kontrolünde yaşanılan 
çaresizlik kadar toplumun, komplo teoris-
yenlerinin, bilim karşıtı veya bilim insan-
larından gelen Dünya Sağlık Örgütü’nün 
de tanımladığı gibi “infodemi” denen yo-
ğun bir informasyon sağanağına maruz 
kalmaları karşısında duydukları sağlığını 
koruma veya salgına karşı hazırlıklı olmak  
endişesidir. 

“PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIKLI 
OLMAK ADINA KULLANILAN VİTAMİN 
VE BESİN DESTEKLERİNDE ARTIŞ 
GÖRÜLDÜ.”

Salgın öncesi genç ve sağlıklı olmak, 
görece küçük bir grubun endişesi iken, 
pandemi ile bu grup genişlemiş ve çok 
daha büyük bir boyuta taşınmıştır. Nite-
kim ABD’de yapılan bir değerlendirmede, 
vitaminler ve besin desteklerinin genel 
olarak 8 Mart 2020’ye kadar olan bir yıllık 
satışlarında toplam pazarda yüzde 6’dan 
fazla artış görülürken, bu tarihten bir haf-
ta sonrasında takviye satışındaki artışın 
yüzde 35’in üzerine çıktığı görülmüştür. 
Türkiye’de yapılan bir çalışmada da ben-
zer sonuçlara rastlanılmıştır. Yapılan bir 
ankette katılımcıların yüzde 71’i pandemi 
süresinde bağışıklığını artırmak için gıda 
takviyesi kullandığını ve yüzde 37’si ise 
bu dönemde gıda takviyelerine daha fazla 
güvendiğini bildirmiştir. Bu ilginin artma-
sında, sağlığı destekleme ihtiyaçlarının 
ve isteklerinin yatması kadar, kontrolün 
ellerinde olmadığı pandemi sürecinde, 
yaşamları için küçük bir kontrol gücüne 
sahip olmanın getirdiği güven duygusu-
nun da olduğunu söylemek mümkündür. 
Bir taraftan hastalığa dair özellikle sosyal 
medyanın pompaladığı infodeminin ya-
rattığı korku ve belirsizlik, diğer taraftan 
yazılı ve görsel medyada konunun sürekli 
gündemde olması bu duruma büyük katkı 
sağlamaktadır.

KOVİD-19’A KARŞI KORUNMADA 
TERCİH EDİLEN VİTAMİNLER

Kovid-19 için önerilen ve/veya kullanılan 
ürünlerin başında vitaminler, özellikle C, 
D, K2, E vitaminleri, Folat/Folik Asit (B9 
Vitamini), Çinko, Demir, Koenzim Q10,  
Probiyotikler, Melatonin ve bitkisel ürün-
ler; Beta Glukan, Güney Afrika Sardun-
yası (Pelargonium Sidoides), Ekinezya  
(Echinacea Purpurea), Kara Mürver 
(Sambucus nigra), Zerdeçal (Curcuma 
Longa), Ginseng (Panax Ginseng), Ke-
kik, Karvakrol (Thymus Vulgaris) ve Keçi-
boynuzu (Ceratonia Siliqua) preperatları  
gelmektedir.

One of the biggest factors in the intense 
interest in these products is the helplessness 
experienced in the control of the disease 
worldwide, as well as the protection of the 
health of the society against the exposure 
of conspiracy theorists, anti-scientific or 
scientists to an intense information shower 
called “infodemi” as defined by the World 
Health Organization. or being “prepared” 
for an epidemic.

“VITAMINS AND NUTRITIONAL 
SUPPORTS USED TO BE HEALTHY 
IN THE PANDEMIC PROCESS HAVE 
INCREASED.”

While being young and healthy was the 
concern of a relatively small group before 
the epidemic, this group has expanded 
and moved to a much larger size with 
the pandemic. As a matter of fact, in 
an evaluation made in the USA, it was 
observed that while the annual sales of 
vitamins and nutritional supplements until 
March 8, 2020 increased by more than 6 
percent in the total market, the increase 
in the sales of supplements exceeded 35 
percent one week after this date. Similar 
results were found in a study conducted 
in Turkey. In a survey, 71 percent of the 
participants reported that they used food 
supplements to increase their immunity 
during the pandemic, and 37 percent 
of them said that they trusted food 
supplements more during this period. It 
is possible to say that the increase in this 
interest is due to the need and desires 
to support health, as well as the feeling 
of confidence that comes from having a 
small power of control for their lives during 
the pandemic process, where they are not 
under control. On the one hand, the fear 
and uncertainty created by the infodemic 
about the disease, especially pumped by 
the social media, on the other hand, the 
fact that the subject is constantly on the 
agenda in the written and visual media 
contributes greatly to this situation.

VITAMINS PREFERRED FOR 
PROTECTION AGAINST COVID-19

Vitamins, especially vitamins C, D, K2, E, 
Folate / Folic Acid (Vitamin B9), Zinc, Iron, 
Coenzyme Q10, Probiotics, Melatonin 
and herbal products; Beta Glucan, South 
African Geranium (Pelargonium Sidoides), 
Echinacea (Echinacea Purpurea), Black 
Elderberry (Sambucus Nigra), Turmeric 
(Curcuma Longa), Ginseng (Panax 
Ginseng), Thyme, Carvacrol (Thymus 
Vulpurea) and Carob Prelates (Ceronian) 
are preferred.

Kara Mürver, salgın 
döneminde tercih edilen 
bitkisel ürünlerin başında 
geliyor.
Black Elderberry is one 
of the herbal products 
preferred during the 
epidemic period.
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“SAĞLIKLI OLMAK ADINA 
BİLİNÇSİZCE KULLANILAN VİTAMİN 
VE DESTEK ÜRÜNLER CİDDİ SAĞLIK 
SORUNLARINA NEDEN OLUYOR.”

Bitkisel tıbbi ürünler, gıda takviyeleri veya 
vitaminler, genel kullanım amaçlarına 
benzer bir şekilde pandemi sürecinde 
de bağışıklık sistemini güçlendirmek için 
önerilmektedir. Bu tür ürünlerde, bağışıklık 
sisteminin güçlendirici etkisi, genellikle la-
boratuvar çalışmalarına dayanmakta olup 
klinik uygulamaları ile ilgili düzenli veri çok 
azdır. Bağışıklık sistemin güçlendirilmesi 
vücuttaki eksikliklerin yerine konması şek-
linde olduğunda istenen bir durum iken, 
fazla immün yanıtın bu enfeksiyonda asıl 
ciddi sağlık problemlerine neden olduğu 
da başından beri bilinen bir gerçektir. Bu 
da immün sistemin güçlendirilmesi söyle-
minin, tüketimin pompalanmasında, çok 
daha önemlisi sağlık açısından ne kadar 
tehlikeli bir söylem olduğunu göstermek-
tedir. Aslında immün sistemin aşırı çalış-
ması alerji, astım veya otoimmün hastalık-
ların ortaya çıkmasına neden olur ki, bu 
durum çok daha ciddi sonuçlar doğura-
bilir. Kovid-19’da kullanılan destek ürün-
lerinde, bu hastalığa özgü çalışmanın en 
fazla C, D ve K2 vitaminleri ile olduğu ve 
bu vitaminlerin yapılan klinik çalışmalarla 
etkili olabileceği gösterilmiştir. Burada ya-
pılan çalışmalarda bu vitaminlerin eksikli-
ği durumunda hastalık şiddetindeki artış 
gözlenmiştir. Çinko, Folik Asit, E vitamini, 
Melatonin ve Koenzim Q10 bileşiklerinin 
Kovid-19’daki kullanımının daha çok uy-
gun mekanizmalar ve in vitro/in vivo ça-
lışmalar üzerinden tanımlandığı, güvenli 
kullanım için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
duyulduğu açıktır. Pandemi süresince en 
fazla önerilen preperatlardan olan probi-
yotikler ve Beta Glukan’ın genel olarak 
immün sistem üzerinde olumlu etkilerinin 
olduğu görülmektedir. Ancak Kovid-19 
için etkili olduğu konusunda henüz ye-
terli veri yoktur. Destekler arasında Demir 
kullanımının, hücresel demir depolarının 
artmasının viral replikasyonu ve yayılımı 
artırabileceği, infeksiyon seyrini kötüleş-
tirebileceği göz önüne alınarak Kovid-19 
tedavisinde önerilmesi uygun değildir. Ay-
rıca fazla alınan vitamin ve destek ürün-
lerin intoksikasyonlara neden olabileceği 
de unutulmamalıdır.

“KOVİD-19 PANDEMİSİNDE EN ÇOK 
SATILAN DESTEK ÜRÜNLERİN BU 
İNFEKSİYONDA ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMA SAYISI OLDUKÇA AZDIR.”

Standardize ekstreler olarak hazırlanan 
fitoterapötiklerin, Kovid-19 pandemisinde 
en çok satılan destek ürünlerinden oldu-
ğu görülmektedir. 

“VITAMINS AND SUPPLEMENTS 
USED UNCONSCIOUSLY TO BE 
HEALTHY CAUSE SERIOUS HEALTH 
PROBLEMS.”

Herbal medicinal products, food 
supplements or vitamins are 
recommended to strengthen the immune 
system during the pandemic process, 
similar to their general use. In such 
products, the strengthening effect of 
the immune system is generally based 
on laboratory studies, and there is little 
regular data on their clinical application. 
While strengthening the immune system 
is a desirable situation when it comes to 
replacing the deficiencies in the body, it 
is a known fact from the very beginning 
that excessive immune response causes 
serious health problems in this infection. 
This shows how dangerous the discourse 
of strengthening the immune system is in 
terms of pumping consumption and, more 
importantly, health. In fact, overworking 
of the immune system causes allergies, 
asthma or autoimmune diseases, which can 
have much more serious consequences. 
In the support products used in Covid-19, 
it has been shown that the study specific 
to this disease is mostly with vitamins 
C, D and K2, and these vitamins can 
be effective with clinical studies. In the 
studies conducted here, an increase in 
the severity of the disease was observed 
in case of deficiency of these vitamins. It 
is clear that the use of Zinc, Folic Acid, 
Vitamin E, Melatonin and Coenzyme Q10 
compounds in Kovid-19 is mostly defined 
through appropriate mechanisms and 
in vitro/in vivo studies, and more studies 
are needed for safe use. It is seen that 
probiotics and Beta Glucan, which are the 
most recommended preparations during 
the pandemic, have positive effects on the 
immune system in general. However, there 
is not enough data yet that it is effective for 
Covid-19. Considering that the use of Iron 
among supplements may increase viral 
replication and spread and worsen the 
course of infection, it is not appropriate 
to recommend it in the treatment of 
Covid-19. In addition, it should not be 
forgotten that excessive intake of vitamins 
and supplements can cause intoxication.

“IN THE COVID-19 PANDEMIC, 
THE NUMBER OF STUDY ON THE 
EFFECTIVENESS OF THE BEST 
SELLING SUPPORT PRODUCTS IN 
THIS INFECTION IS REALLY LOW.”

It is seen that phytotherapeutics prepared 
as standardized extracts are among 
the most sold support products in the 
Covid-19 pandemic. 

Bir enerji tamamlayıcısı 
olarak kullanılan Koenzim 

Q10, daha çok kırmızı et, 
yumurta, susam tohumu, 

ıspanak, karnabahar ve 
lahana gibi yiyeceklerde 

bulunuyor.
Coenzyme Q10, which 

is used as an energy 
supplement, is mostly 

found in foods such as red 
meat, eggs, sesame seeds, 

spinach, cauliflower and 
cabbage.
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Bu ürünler genellikle üst solunum yolları 
infeksiyonu veya pnömoni gibi alt solunum 
yolları infeksiyonlarında kullanılan bitkisel 
ürünler olup, genellikle antiviral ve immü-
nomodülatör etkileri ile bilinmektedirler. 
Ancak bu bitkisel ürünlerle ilgili yapılan 
çalışmaların çoğunluğunun preklinik ça-
lışmalar olduğu ve bu ürünler üzerine az 
sayıda klinik çalışmanın yapıldığını söyle-
yebiliriz. Kovid-19’da çok kullanılmalarına 
karşın bu infeksiyonda etkinliği ile ilgili de 
çalışma sayısı oldukça azdır. 

“BİTKİLERİN KOVİD-19’DA 
KULLANIMI, GELENEKSEL 
KULLANIMLARDAN KLİNİK 
ARAŞTIRMALARA KADAR ÇOK 
GENİŞ BİR YELPAZEDE YER 
ALMAKTADIR.” 

Geleneksel kullanımda, daha çok grip 
ve nezle gibi çeşitli üst solunum yolla-
rı hastalıklarında tercih edilen bitkilerin 
seçildiği ve genellikle bulundukları coğ-
rafyada yetişen bitkilerin ağırlıkta olduğu 
görülmektedir. Ancak Meyan (Glycyrrhiza  
Glabra) (Çin’de G. Uralensis), Sarımsak 
(Allium Sativum) ve Çörek Otu (Nigella  
Sativa) türleri gibi birçok farklı gelenek-
sel tıp uygulamasında yer alabilen bitki-
ler de bulunmaktadır. Bitkilerle ilgili yapı-
lan çalışmalarda geleneksel kullanımdan 
sonra laboratuvar çalışmaları gelmekte-
dir. Burada da bazı bitkilerin antiviral ve  
immunomodülatör etkileri incelenmiştir.  
Örneğin, Sarımsak (Allium Sativum),  
Zerdeçal (Curcuma Longa) bitkisin-
den elde edilen Kurkumin, Ökoliptus  
(Eucalyptus Globulus), Kekik, Afrika Me-
nekşesi (Pelargonium Sidoides), Mürver 
(Sambucus Nigra), Zencefil (Zingiber  
Officinale), Çin Geveni (Astragalus 
Membranaceus), Çörek Otu (Nigella  
Sativa), Meyan (Glycyrrhiza Glabra)  
köklerinde bulunan bir aktif bileşik olan  
Glisirizin ve Üzüm ekstresinin (Vitis Vinifera)  
laboratuvar çalışmalarında antiviral ve 
immunomodülatör etki açısından umut 
verici sonuçlar göstermiştir. Kullanılan 
bitkilerin içerdiği etkin maddelerin çok 
farklı yapıda bileşikler olduğu görülmek-
le birlikte, özellikle antiviral etkilerinden 
dolayı Flavonoidler (Örneğin, Hesperidin,  
Kersetin, Kemferol, Luteolin, Baicalein,  
İsoramnetin, Naringenin, Vogoninin),  
Kurkumin (Diarilheptanoid), Glisirizin  
(Triterpenik Saponin) ve Silimarin  
(Flavonolignan) maddelerinin daha 
çok oranda yer aldıkları görülmektedir.  
Hesperidin içeriği ile öne çıkan narenciye 
(Citrus) türlerinin geleneksel tıp uygulama-
larında da kullanımına rastlanmaktadır. Bu 
etkin maddenin aynı zamanda moleküler 

These products are herbal products that 
are generally used in upper respiratory 
tract infections or lower respiratory tract 
infections such as pneumonia, and they 
are generally known for their antiviral and 
immunomodulatory effects. However, we 
can say that the majority of the studies 
on these herbal products are preclinical 
studies and there are few clinical studies 
on these products. Although they are used 
a lot in Covid-19, the number of studies on 
their effectiveness in this infection is very 
low.

“THE USE OF PLANTS IN COVID-19 
IS IN A WIDE RANGE FROM 
TRADITIONAL USES TO CLINICAL 
RESEARCH.”

In traditional usage, it is seen that the 
plants that are preferred in various 
upper respiratory tract diseases such as 
influenza and colds are mostly chosen 
and the plants that grow in the geography 
they are generally in are predominant. 
However, there are also plants that can take 
part in many different traditional medicine 
applications such as Licorice (Glycyrrhiza 
Glabra) (G. Uralensis in China), Garlic 
(Allium Sativum) and Black Cumin (Nigella 
Sativa) species. Laboratory studies come 
after traditional use in studies on plants. 
Here, the antiviral and immunomodulatory 
effects of some plants were investigated. 
For example, Garlic (Allium Sativum), 
Curcumin obtained from the Turmeric 
(Curcuma Longa) plant, Eucoliptus 
(Eucalyptus Globulus), Thyme, African 
Violet (Pelargonium Sidoides), Elderberry 
(Sambucus Nigra), Ginger (Zingiber 
Officinale (Acestragalus), Chicory), 
Glycyrrhizin, an active compound found 
in Black Cumin (Nigella Sativa), Licorice 
(Glycyrrhiza Glabra) roots, and Grape 
Extract (Vitis Vinifera) have shown 
promising results in laboratory studies in 
terms of antiviral and immunomodulatory 
effects. Although it is seen that the 
active substances contained in the 
plants used are compounds with very 
different structures, especially due to their 
antiviral effects, Flavonoids (For example, 
Hesperidin, Quercetin, Kemferol, Luteolin, 
Baicalein, Isoramnetin, Naringenin, 
Vogonin), Curing (Diarylheptanoid), 
Glycyrrhizin (Triterpenic Saponin) and 
Silymarin (Flavonolignan) substances 
are seen to take place at a higher rate. 
Citrus species, which stand out with 
their hesperidin content, are also used 
in traditional medicine applications. This 
active substance has also been shown 
to be effective in molecular modeling 
studies and has been transferred to 
clinical studies. In other experimental 
studies, it has been determined that 
the artemisinin substance contained in 
Artemisia Annua (Worm Wood) inhibits 
the SARS-CoV 3CL protease enzyme 
and has an antiviral effect; It has been 

Yazı 

Çörek otundaki mucize 
bileşik: Timokinon
Yüzyıllardır iltihaplanma 
ve enfeksiyonlar da dahil 
olmak üzere birçok tıbbi 
durum için geleneksel 
bir çare olarak kullanılan 
çörek otu, son dönemde 
daha çok kullanılmaya 
başlandı.
The miracle compound 
in black cumin: 
Thymoquinone 
Black cumin, which has 
been used for centuries 
as a traditional remedy for 
many medical conditions, 
including inflammation 
and infections, has 
recently been used more 
and more.
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modelleme çalışmalarında da etkin olduğu 
gösterilmiş ve klinik çalışmalara da taşın-
mıştır. Yapılan diğer deneysel çalışmalarda  
Artemisia Annua’nın (Pelin Otu) içerdiği 
artemisinin maddesinin SARS-CoV 3CL 
proteaz enzimini inhibe ettiği ve antiviral 
etki gösterdiği; Panax Ginseng (Ginseng) 
ve Resveratrol (Üzüm, Vitis Vinifera) mad-
desinin interferon-γ (IFN-γ) seviyelerini 
artırarak ve Cimicifugin, Glisirizin, Manool  
ve Viridiflorol maddelerinin interferon-ß 
(IFN-ß) salımını stimüle ederek immüno-
modülatör etki gösterdikleri belirtilmiştir.

Yapılan bir araştırmada, Althaea Officinalis  
(Hatmi Çiçeği), Glycyrrhiza Glabra  
(Meyan), Hedera Helix (Duvar Sarmaşığı)  
ve Sambucus Nigra (Kara Mürver) bitkile-
rinin hastalık üzerine olumlu etki gösterdiği 
ve 12 olguda ise Allium Sativum (Garlic),  
Andrographis Paniculata, Echinacea   
Purpurea (Echinacea), Eucalyptus   
Globulus (Eucalyptus), Pelargonium   
Sidoides (African Geranium), Pimpinella  
Anisum (Aniseed), Echinacea Angustifolia,  
Justicia Pectoralis, Magnolia Acuminata, 
Mikania Glomerata, Officinale (Aniseed), 
Salix Zingingfil (Sumpilla) umut verici bu-
lunmuştur. Bu bitkisel ilaçların, hastalığı 
tedavi edemeyecek veya önleyemeyecek 
olsalar da hem genel hasta sağlığını iyi-
leştirebilecekleri hem de terapötik yak-
laşımları kişiselleştirme fırsatı sunabile-
cekleri ileri sürülmüştür.

“AROMATERAPİ, KOVİD-19’DA  
EN ÇOK BAŞVURULAN 
UYGULAMALARDAN BİRİDİR.”

Pandemi sırasında araştırılan bitkisel  
ürünler ile ilgili bir Cochrane derlemesin-
de, Batı tıbbı ve geleneksel tıbbın kom-
binasyonunun ölüm oranını düşürmediği, 
ancak yaşam kalitesini iyileştirebileceği, 
derin akciğer infiltrasyonu olasılığını azal-
tabileceği ve kortikosteroidler gibi ilaçla-
rın dozunu düşürebileceği sonucuna va-
rılmıştır. Aromaterapi de Kovid-19’da en 
çok başvurulan uygulamalardan biridir. 
Aromatik bitkilerden elde edilen uçucu 
yağlar sadece antiviral ve antiinflamatuar  
özelliklerinden dolayı değil, hastalarda 
oluşan anksiyete gibi durumlar için de kul-
lanılmaktadır. Uçucu yağlarla yapılan çalış-
maların da çoğu preklinik çalışmalar olup 
klinik çalışma sayısı oldukça azdır. Ancak 
bazı aromatik bitkilerden izole edilen uçu-
cu yağların infeksiyon sonrası sitopatojenik   
etki mekanizmaları üzerinden SARS-
CoV’a karşı etkinliği gösterilmiştir. Bu 
türlerin başında Laurus Nobilis (Defne 
Uçucu Yağı), daha sonra Thuja Orientalis   
(Doğu Mazısı) ve Juniperus Oxycedrus 
(Katran Ardıcı) bitkileri gelmektedir.

stated that Panax Ginseng (Ginseng) 
and Resveratrol (Grape, Vitis Vinifera) 
act as immunomodulators by increasing 
interferon-γ (IFN-γ) levels and stimulating 
the release of interferon-ß (IFN-ß) of 
Cimicifugin, Glycyrrhizin, Manool and 
Viridifluoro.

In a study, Althaea Officinalis 
(Marshmallow Flower), Glycyrrhiza Glabra 
(Licorice), Hedera Helix (Wall Ivy) and 
Sambucus Nigra (Black Elderberry) plants 
showed positive effects on the disease 
and in 12 cases Allium Sativum (Garlic), 
Andrographis Paniculata, Echinacea 
Purpurea (Echinacea), Eucalyptus  
Globulus (Eucalyptus), Pelargonium 
Sidoides (African Geranium), Pimpinella 
Anisum (Aniseed), Echinacea Angustifolia, 
Justicia Pectoralis, Magnolia Acuminata, 
Mikania Glomerata, Officinale (Aniseed),  
Salix Zingingfil (Sumpilla). It has been 
suggested that while these herbal 
remedies may not cure or prevent 
disease, they can both improve overall 
patient health and offer an opportunity to 
customize therapeutic approaches.

“AROMATHERAPY IS ONE OF THE 
MOST PREFERRED APPLICATIONS IN 
COVID-19.”

A Cochrane review of herbal products 
investigated during the pandemic 
concluded that the combination of 
Western medicine and traditional 
medicine did not reduce mortality, but 
could improve quality of life, reduce the 
likelihood of deep lung infiltration, and 
lower the dose of medications such as 
corticosteroids. Aromatherapy is one of 
the most used applications in Covid-19. 
Essential oils obtained from aromatic 
plants are used not only for their antiviral 
and anti-inflammatory properties, but 
also for conditions such as anxiety in 
patients. Most of the studies conducted 
with essential oils are preclinical studies 
and the number of clinical studies is very 
few. However, the efficacy of essential oils 
isolated from some aromatic plants against 
SARS-CoV has been demonstrated 
through their cytopathogenic mechanism 
of action after infection. At the beginning 
of these species are Laurus Nobilis 
(Laurel Essential Oil), then Thuja Orientalis 
(Oriental Thuja) and Juniperus Oxycedrus 
(Tar Juniper) plants.

Antiviral olarak bilinen 
uçucu yağlar, günümüzde 

koronavirüse karşı 
korunmak amacıyla da 

tercih ediliyor.
Essential oils, known 
as antivirals, are also 

preferred today to protect 
against coronavirus. 
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“KOVİD-19’DA BİTKİSEL ÜRÜNLERLE 
İLGİLİ YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALARIN 
ÖZELLİKLE GELENEKSEL ÇİN TIBBI 
UYGULAMALARINDA YOĞUN OLARAK 
YER ALDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.”

Dünya Sağlık Örgütü, Çin geleneksel bit-
ki ekstreleri ile yapılan klinik çalışmaların 
yeterli kişi ve protokol eksikliğinden dolayı 
kanıtların doğrudan kabul olmasının güç 
olduğu ve aynı zamanda ileride yapılacak 
klinik çaşlışmaların standartlara göre gün-
cellenmesi ve geliştirilmesi gerektiği yö-
nünde değerlendirilmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. Geleneksel Çin tıbbı bitkileri dışın-
da klinik çalışması halen devam etmekte 
olan Euterpe Oleracea, Nigella Sativa, 
Boswellia Serrata, Glycyrrhiza Glabra ve 
Caesalpinia Spinosa türleri yer almaktadır. 
Kovid-19 tanısı konulmuş hastalar üzerin-
de, antiviral, antiinflamatuar ve immüno-
modülatör etkisi ile damar içi endotel doku 
hasarında etkililiğe sahip olabilecek bitki-
sel kökenli etkin maddeler ile klinik çalış-
malar da yapılmaktadır. Kullanım sıklığına 
göre en çok maddeler arasında Kolşisin,   
Kurkumin, Artemisin, Resveratrol, Silimarin,  
Timokinon, Essin, Hesperidin, Diosmin ve 
Kersetin yer almaktadır. Ancak çalışma-
ların çoğu henüz tamamlanmamıştır. Bu 
nedenle tedavide uygunlukları konusunda 
henüz kesin bir şey söylemek mümkün 
değildir. Bunun dışında diğer bitkisel kay-
naklı desteklerde de hastalığa uygun me-
kanizmalar veya benzer hastalıklarda kul-
lanımı ile ilgili çalışmalar yapılmış olmakla 
birlikte, bu infeksiyona özgü özellikle klinik 
çalışmaların olmaması en büyük eksikliktir. 
Bitkisel ürünlerde en büyük eksikliklerden 
biri de standardizasyondur. Örneğin Kara 
Mürver meyvesinde (Sambucus Nigra) bu-
lunan ribozom-inaktive proteinler (RIP’ler) 
ve lektinler (SNA’lar) hafif sitotoksik etkile-
re sahiptir. Ancak bu proteinler ısı ile de-
natre olur. Hazırlanma prosesinde buna 
uygun bir yöntem kullanılması gerekir. 

“KOVİD-19’U TEDAVİ EDEN 
VEYA ÖNLEYEN VE BUNLARIN 
YETERLİ BİLİMSEL ÇALIŞMA İLE 
DESTEKLENDİĞİ BİR BİTKİSEL ÜRÜN 
HENÜZ YOKTUR.”

İlk defa Mart 2019 tarihinde pandemi ola-
rak ilan edilen Kovid-19 için sağlık alanın-
da çalışan bilim insanları, aşı veya ilaç ça-
lışmalarını yürüterek hastalığı engellemek 
veya tedavi edebilmek için yoğun bir ara-
yışa girdiler. Bitkisel ürünler bu kapsamda 
değerlendirildiğinde, bir potansiyel taşısa-
lar da henüz yapılan çalışmaların gelenek-
sel kullanım ve preklinik çalışmalar aşa-
masında olması ve insanların kullanımında 
yeterli ve güvenilir kanıt seviyesinde veri  
üretilememesi nedeniyle dikkatli kullanıl-
maları gereken, hatta bazıları ise kullanıl-
ması tehlikeli olan ürünlerdir. Kullanılması 
uygun olan ürünlerin de monograflara 
uygun standardize ürünler olması özel-
likle dikkat edilmesi gereken hususlardır. 

“CLINICAL STUDIES ON HERBAL 
PRODUCTS IN COVID-19 ARE 
ESPECIALLY HEAVILY INVOLVED IN 
TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 
APPLICATIONS.”

The World Health Organization stated that 
clinical studies with Chinese traditional 
plant extracts are difficult to accept 
directly due to the lack of sufficient 
people and protocols, and that future 
clinical studies should be evaluated in 
the direction of updating and developing 
according to standards. Apart from 
traditional Chinese medicine plants, 
there are Euterpe Oleracea, Nigella 
Sativa, Boswellia Serrata, Glycyrrhiza 
Glabra and Caesalpinia Spinosa species 
whose clinical studies are still ongoing. 
Clinical studies are also carried out with 
herbal-derived active substances that 
may have antiviral, anti-inflammatory and 
immunomodulatory effects and efficacy in 
intravascular endothelial tissue damage 
on patients diagnosed with Covid-19. 
Colchicine, Curcumin, Artemycin, 
Resveratrol, Silymarin, Thymoquinone, 
Essin, Hesperidin, Diosmin and Quercetin 
are among the most common substances 
according to the frequency of use. 
However, most of the work is not yet 
completed. Therefore, it is not possible to 
say anything definite about their suitability 
in treatment yet. Apart from this, although 
studies on mechanisms suitable for the 
disease or its use in similar diseases 
have been carried out in other herbal 
supplements, the biggest deficiency is 
the lack of clinical studies specific to this 
infection. One of the biggest shortcomings 
in herbal products is standardization. For 
example, ribosome-inactivated proteins 
(RIPs) and lectins (SNAs) found in Black 
Elderberry (Sambucus Nigra) have mild 
cytotoxic effects. However, these proteins 
are denatured by heat. A suitable method 
should be used in the preparation process.

“THERE IS NO HERBAL PRODUCT 
THAT TREATS OR PREVENTS 
COVID-19 THAT IS SUPPORTED BY 
SUFFICIENT SCIENTIFIC WORK.”

For Covid-19, which was declared a 
pandemic for the first time in March 2019, 
scientists working in the field of health 
began an intense search to prevent or 
treat the disease by conducting vaccine 
or drug studies. When herbal products 
are evaluated in this context, although 
they have a potential, they are products 
that should be used carefully, and some 
are even dangerous to use, since the 
studies are still at the stage of traditional 
use and preclinical studies and there is 
no sufficient and reliable level of evidence 
for human use. The fact that the products 
suitable for use are also standardized 
products suitable for the monographs 
should be considered especially. There is 
no herbal product that treats or prevents 

Yazı 

Dünyada pek çok ülkede 
yoğun bakım hastaları 
üzerinde denenen ve 
İbn-i Sina’nın “sihirli ilacı” 
olarak bilinen, yabani 
çiğdemden elde edilen 
kolşisin üzerine bilimsel 
çalışmalar başlatıldı.
Scientific studies 
have been started on 
colchicine, which is 
obtained from wild crocus, 
which has been tried on 
intensive care patients in 
many countries around 
the world and is known as 
the “magic medicine” of 
Avicenna.
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Kovid-19’u tedavi eden veya önleyen ve 
bunların yeterli bilimsel çalışma ile des-
teklendiği bir bitkisel ürün henüz yoktur. 
Anektodal olarak alınan olumlu geri bildi-
rimler oldukça karmaşık bir süreç izleyen 
bu hastalıkta, güvenli kullanım önerisi için 
yeterli değildir. Bu nedenle bitkisel ürünle-
rin kompleks yapısı ve infeksiyonun henüz 
tam olarak tanımlanmamış bir sürece sa-
hip olması bitki kullanımında dikkatli olun-
ması gerektiğini göstermektedir.

“VİTAMİN VE GIDA TAKVİYELERİ 
İLE İLGİLİ YARATILAN 
DEZENFORMASYON, KOVİD-19’DA 
YAŞANAN SORUNLARDAN BİRİDİR.”

Gıda takviyeleri ve vitaminler, genel kulla-
nım amacına benzer bir şekilde pandemi 
sürecinde de bağışıklık sistemini güçlen-
dirmek için önerilmektedir. Bağışıklık sis-
temin güçlendirilmesi eksikliklerin yerine 
konması şeklinde olduğunda istenen bir 
durum iken, fazla immün yanıtın ciddi sağ-
lık problemlerine neden olduğu da açıktır. 
Bu da immün sistemin güçlendirilmesi 
söyleminin, tüketimin pompalanmasında, 
daha da önemlisi sağlık açısından ne ka-
dar tehlikeli bir söylem olduğunu göster-
mektedir. Kovid-19, virüsün vücuda giri-
şinden, çoğalıp farklı organlarda tutulum 
yapmasına ve vücudun verdiği immün 
yanıta kadar farklı aşamalarda farklı mü-
dahaleler gerektiren bir hastalıktır. Hasta-
lıktan korunmada, yapılan çalışmalarda 
da vurgulandığı gibi gerek virüs ile karşı-
laşmada gerekse hastalığın atlatılmasında 
riski artıran en önemli faktörlerden biri (ge-
netik dışında) C, D ve K2 vitamini gibi ek-
sikliklerdir ki tamamlanması büyük önem 
arz etmektedir. Ancak tüm destekler için 
bunu söylemek mümkün değildir. Yapılan 
çalışmalarda da eksikliğin tamamlanma-
sının, hastalığın azaltılmasında daha ön 
planda olduğu gösterilmektedir. Ayrıca 
virüs ile karşılaşmadan önce olumlu olan 
immünitenin yüksek olması ve dolayısıy-
la bunu artıran destekler, virüsün vücuda 
girip hastalığın ilerlemesinden sonra tam 
tersi etki yapıp büyük yıkıma neden olan 
bir seri reaksiyona neden olabilmektedir. 
Bu durumda da immün yanıtın düzenlen-
mesi önem kazanmaktadır. Bütün ürünle-
rin hastalığın tedavisinin bir parçası olarak 
düşünülüp, ürünlerin bu şekilde kullanıl-
ması bu nedenlerle son derece önemlidir. 
Gerek gözlemsel gerekse deneysel epi-
demiyolojik çalışmalardan elde edilen bul-
guların azlığı, pandeminin ortaya çıkışı ve 
yaygınlaşmasının çok kısa sürede olması, 
bu anlamda yeterli kanıt düzeyinde verinin 
üretilememesi veya elde edilen bulguların 
çok hızlı bir şekilde sunulma kaygısı gibi 
nedenler sürecin yönetilmesinde en bü-
yük eksiklik olarak gözükmektedir. Bütün 
bunların yanı sıra vitamin ve gıda takviye-
lerinde, korunma ve hastalık sürecinde ya-
ratılan dezenformasyon, Kovid-19’da öne 
çıkan en büyük sorunlardan biridir.

Covid-19 and is supported by sufficient 
scientific studies. Positive feedback 
received anecdotally is not sufficient for a 
safe use recommendation in this disease, 
which follows a very complex process. 
For this reason, the complex structure 
of herbal products and the fact that the 
infection has a process that has not been 
fully defined yet shows that care should 
be taken in the use of plants.

“DISINFORMATION REGARDING 
VITAMINS AND FOOD SUPPLEMENTS 
IS ONE OF THE PROBLEMS IN 
COVID-19.”

Food supplements and vitamins are 
recommended to strengthen the immune 
system during the pandemic process, 
similar to the general purpose of use. 
While strengthening the immune system 
is desirable when it comes to replacing 
deficiencies, it is clear that excessive 
immune response causes serious health 
problems. This shows how dangerous 
the discourse of strengthening the 
immune system is in terms of pumping 
consumption, and more importantly, in 
terms of health. Covid-19 is a disease that 
requires different interventions at different 
stages, from the entry of the virus into the 
body, its reproduction and involvement in 
different organs, and the immune response 
of the body. One of the most important 
factors (besides genetics) that increase 
the risk both in encountering the virus and 
in overcoming the disease, as emphasized 
in the studies, is deficiencies such as 
vitamin C, D and K2, which is of great 
importance to be completed. However, 
this cannot be said for all supports. 
Studies have shown that completing the 
deficiency is more important in reducing 
the disease. In addition, high immunity, 
which is positive before encountering 
the virus, and therefore the supports 
that increase it, can cause a series of 
reactions that cause great destruction by 
having the opposite effect after the virus 
enters the body and progresses of the 
disease. In this case, the regulation of the 
immune response gains importance. For 
these reasons, it is extremely important 
that all products are considered as a 
part of the treatment of the disease and 
that the products are used in this way. 
Reasons such as the scarcity of findings 
obtained from both observational and 
experimental epidemiological studies, the 
emergence and spread of the pandemic 
in a very short time, the inability to 
produce sufficient evidence in this sense, 
or the anxiety of presenting the obtained 
findings very quickly seem to be the 
biggest shortcomings in the management 
of the process. In addition to all these, 
disinformation created in vitamin and food 
supplements, protection and disease 
process is one of the biggest problems in 
Covid-19.

Article: Emine Akalın
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Fearful Dream Attention Deficit

Korkulu Rüya Dikkat Eksikliği

Ege Yılmaz, pek çok ailenin korkulu rüya-
sı olan bu konu ile ilgili bilinmesi gereken 
noktaların neler olduğunu bebek, çocuk 
ve ergen psikolojisi konusunda çalışmala-
rıyla tanınan Uzman Psikolojik Danışman 
Serap Bostancı Eren’e sordu.

Ege Yılmaz: Bizlere dikkat eksikliğinin ta-
nımını yapar mısınız?

Serap Bostancı Eren: Genellikle dikkat 
eksikliğiyle hiperaktivite beraber görülür. 
Bu nedenle de dikkat eksikliği hiperakti-
vite bozukluğu olarak tanımlanır. Bireyin 
yaşına ve gelişimine uygun olmayan aşırı 
hareketlilik, isteklerini erteleyememe yani 
dürtüsellik ve dikkat sorunlarıyla kendini 
gösteren psikiyatrik bir bozukluk olarak 
tanımlanır.

Röportaj

Ege Yılmaz asked Serap Bostancı Eren, 
Expert Psychological Consultant known 
for his work on infant, child and adolescent 
psychology, what are the points that need 
to be known about this subject, which is 
the fearful dream of many families.

Ege Yılmaz: Can you describe the lack of 
attention to us?

Serap Bostancı Eren: Attention deficit 
and hyperactivity are often seen together. 
This is why attention deficit hyperactivity 
disorder is defined as. Excessive mobility, 
which is not appropriate for the age and 
development of the individual, is defined 
as a psychiatric disorder manifested 
by the inability to delay their wishes i.e. 
impulsivity and attention problems.

D ikkat Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğu (DEHB); akademik, 
sosyal ve psikiyatrik sorunlara 

yol açabilen ve olumsuz etkileri yaşam 
boyu sürebilen, genetik nedenli nöro-
biyolojik bir hastalıktır. Toplumda gö-
rülme sıklığı ortalama yüzde 7 gibi çok 
yüksek orandadır.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) is a genetic neurobiological 
disorder that can lead to academic, 
social and psychiatric problems and 
can have negative effects throughout 
life. The incidence in society is very 
high, such as 7 percent on average. 

Ege Yılmaz, çocuk 
ve gençlerde dikkat 
eksikliği konulu röportaj 
yaptığı Uzman Psikolojik 
Danışman Serap Bostancı 
Eren ile birlikte.
Ege Yılmaz, with the 
Expert Psychological 
Consultant Serap Bostancı 
Eren, whom he interviewed 
on attention deficit 
in children and young 
people.

Röportaj / Interview
Ege Yılmaz
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Interview: Ege Yılmaz

“DİKKAT EKSİKLİĞİ VE 
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU, 
GELİŞİMSEL DAVRANIŞSAL BİR 
BOZUKLUKTUR.”

Ege Yılmaz: Dikkat eksikliğinin tanısı 
kaç yaşlarında konur? Başlıca belirtileri 
nelerdir?

Serap Bostancı Eren: Bu konuda üç te-
mel belirti vardır: Dikkat eksikliği, dürtüsel-
lik ve aşırı hareketliliktir. Belirtilerin 7 yaşın-
dan önce başlamış olması ve birden fazla 
ortamda gözlenmesi gerekir. Yani okulda, 
evde, sosyal yaşamda, en az ikisi görülü-
yor olmalı, süreklilik göstermeli ve kişinin 
sosyal hayatını olumsuz etkilemelidir. Bu 
tanının konulması için en az 6 ay boyun-
ca ve birden fazla ortamda gözlenmesi 
gerekmektedir. Dikkat eksikliğinde kişi 
dikkatini yaşına göre, süre ve yoğunluk 
olarak daha kısa verebilmektir. Bu neden-
le 5 yaşındaki bir çocuğun dikkatiyle 12 
yaşındaki bir çocuğun dikkat süresi eşit 
olamaz. Çünkü dikkat her yaşta değişir. 
Kişinin dikkatini belli bir konuya toplaya-
maması, toplandığında da devam ettire-
memesi veya kolayca dağılması anlamına 
gelir. Kişi eşyalarını kaybeder, unutkandır, 
dağınıktır, bazen yapılan sakarlıklar da bu 
belirtilere eklenebilir. Zaman zaman veliler 
ödevinin başında 10 dakika oturamayan 
çocuğun bilgisayar başında dikkati dağıl-
madan nasıl bir saat boyunca oynadığını 
merak ediyor ve tanının doğru olup olma-
dığını düşünüyorlar. Fakat bir işle ilgilenir-
ken o işi ne kadar istediğimiz ve o işle ilgili 
motivasyonumuz bizim dikkat süremizi et-
kilemektedir. Diğer kısım, yaşına ve geli-
şimine uygun olmayan aşırı hareketliliktir. 
Kolu bacağı hareket halindedir, oturduğu 
yerde duramaz, bazen de çok konuşur. 
Bundan başka dürtüsellik söz konusudur, 
yani birey kendini kontrol etmede zorlanır. 
Eminim sizin çevrenizde de böyle kişiler 
vardır. Dürtüsel insanlar acelecidir, istek-
lerini erteleyemez, bazen söz keser ve sı-
rasını beklemekte zorlanırlar. 

“ATTENTION DEFICIT AND 
HYPERACTIVITY DISORDER IS A 
DEVELOPMENTAL BEHAVIORAL 
DISORDER.”

Ege Yılmaz: How old is the diagnosis 
of attention deficit? What are the main 
symptoms?

Serap Bostancı Eren: There are three 
main symptoms in this regard: Attention 
deficit, impulsivity and excessive mobility. 
Symptoms should start before the age of 
7 and should be observed in more than 
one environment. In other words, at least 
two of them should be seen in school, 
at home, in social life, and they should 
show continuity and negatively affect 
one’s social life. This diagnosis should be 
observed for at least 6 months and in more 
than one environment. In the absence of 
attention, the person’s attention is shorter 
than age, duration and intensity. Therefore, 
the attention span of a 5-year-old child 
and a 12-year-old child cannot be equal. 
Because attention changes at any age. A 
person’s inability to focus on a particular 
subject means that when collected, they 
cannot continue or disperse easily. People 
lose their belongings, forgetful, messy, 
sometimes clumsiness can be added 
to these symptoms. From time to time, 
parents wonder how the child, who can’t 
sit for 10 minutes at the beginning of his 
or her homework, can play for an hour 
without being distracted by the computer, 
and whether they think the diagnosis is 
correct. However, when dealing with a job, 
how much we want it and our motivation 
for it affects our attention span. The other 
part is excessive mobility, which is not 
appropriate for his age and development. 
His arm and leg are in motion, he can’t 
stand where he’s sitting, and sometimes 
he talks too much. There is also impulsivity, 
which means that the individual has 
difficulty in controlling himself or herself. 
I’m sure you have people like that around 
you. Impulsive people are impetuous, 
unable to delay their wishes, sometimes 
interrupted, and have difficulty waiting 
their turn.

Dikkat eksikliği olan 
çocukların birbirlerinden 

farklı özellikleri vardır. 
Her çocukta ayrı ayrı 
problem davranışları 

tespit edip kişiye özel 
tedavi planlanmalıdır.

Children with attention 
deficit disorder have 
characteristics that 

differ from each other. 
Individual problem 

behaviors should be 
identified in each 

child and personalized 
treatment should be 

planned.
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Ege Yılmaz: Bu tanı günümüzde neden 
yaygınlaşmaktadır?

Serap Bostancı Eren: Görsel medyada 
çeşitliliğin artmasının bu tanının yaygın-
laşmasında önemli bir etkisi oldu. Video 
ve bilgisayar oyunlarının ve etrafımızdaki 
dikkat dağıtan etkenlerinin fazlalaşması, 
kişilerin kendini oyalama yeteneklerinin 
giderek azalması bu tanının artmasında 
önemli bir etkendir.

Ege Yılmaz: Sizce bu hastalık genetik 
midir? 

Serap Bostancı Eren: Bu hastalık yüzde 
80 genetiktir. Özelikle genetik yatkınlığı 
olanlarda şeker kullanımı, yaşanacak zor-
luğun derecesini artırabilmektedir.

“DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN 
ÇOCUKLARIN BİLGİYİ ZİHİNLERİNE 
KODLAMAYI VE İHTİYAÇ 
DUYDUKLARINDA GERİ ÇAĞIRMAYI 
ÖĞRENMELERİ GEREKİR.”

Ege Yılmaz: Dikkat eksikliği olan çocuk-
ların eğitim hayatında karşılaştığı güçlük-
ler nelerdir?

Serap Bostancı Eren: En önemli zorluk 
zekalarına uygun başarıyı gösterememe-
leridir. Derslerini yeterince dinleyemedik-
leri için tam öğrenim gerçekleşemez. Bu 
nedenle destek almaları, bilgiyi zihinlerine 
kodlamayı ve ihtiyaç duyduklarında geri 
çağırmayı öğrenmeleri gerekir. Derslerin 
özellikle görsel malzemeyle desteklenme-
si de başarıyı arttıran bir unsurdur. Dersi 
sadece anlatarak öğreten öğretmenle ba-
şarı elde edemezler. Derste hayal kurup 
başka şeylerle ilgilenirler, bu da akademik 
başarısızlık sebebidir. Diğer yandan ders 
başarısızlığı çocuğun özgüvenini sarsar, 
kendisini başarısız ve beceriksiz hisseder. 
Durum akran ilişkilerine de yansır. Özellik-
le işin içine dürtüsellik de girince arkadaş-
larına zarar verme, iletişim kurarken hırçın 
davranışlar sergileme, onların ikili ilişkileri-
ne de zarar verir. 

Ege Yılmaz: Bu sorun kişinin sosyal yaşa-
mını nasıl etkiler?

Serap Bostancı Eren: Dikkat eksikliği 
bulunan kişiler ikili ilişkilerde, organize ol-
makta, karşı tarafı dinlemekte, kendilerini 
tutmakta zorluk çeker ve zamanını planla-
yamadıkları için sosyal hayatlarında olum-
suz etkilenirler. Örneğin okula gidecek 
kişinin belli bir zaman içerisinde hazır-
lanması ve okula yetişmesi veya teneffü-
se çıkacak çocuğun eşyalarını toparlayıp 
oyuna katılması gerekir. Bunları zamanın-
da yapamama, çocuğun arkadaşlarıyla 
ilişkilerini de olumsuz etkiler.

Ege Yılmaz: Why is this diagnosis 
widespread today?

Serap Bostancı Eren: Increasing diversity 
in the visual media had an important 
effect on the spread of this diagnosis. The 
increase in Video and computer games 
and their distracting factors around us, 
people’s ability to distract themselves 
gradually decrease, is an important factor 
in the increase of this diagnosis.

Ege Yılmaz: Do you think this disease is 
genetic?

Serap Bostancı Eren: This disease 
is 80 percent genetic. The use of 
sugar, especially in those with genetic 
predisposition, may increase the degree 
of difficulty to be experienced.

“ATTENTION-DEFICIT CHILDREN 
NEED TO LEARN TO CODE 
INFORMATION INTO THEIR MINDS 
AND RECALL IT WHEN THEY 
NEED IT.”

Ege Yılmaz: What are the difficulties 
faced by children with attention deficit in 
their educational life?

Serap Bostancı Eren: The most important 
difficulty is that they cannot show success 
in accordance with their intelligence. Full 
learning can’t happen because they can’t 
listen to their lessons enough. So they 
need to get support, learn to encode 
information into their minds and recall it 
when they need it. Supporting the courses 
especially with visual materials is an 
element that increases the success. They 
cannot achieve success with the teacher 
who teaches the lesson by simply telling it. 
They dream in class and take care of other 
things, which is the reason for academic 
failure. On the other hand, the failure of the 
course shakes the child’s self-confidence 
and makes him feel unsuccessful and 
incompetent. The situation is also 
reflected in peer relationships. Especially 
when impulsivity is involved, harming your 
friends, engaging in aggressive behavior 
while communicating also damages their 
bilateral relationships.

Ege Yılmaz: How does this problem affect 
one’s social life?

Serap Bostancı Eren: People with 
attention deficit have difficulties in 
bilateral relations, organizing, listening to 
the other side, holding themselves and 
are negatively affected in their social 
lives because they cannot plan their time. 
For example, the person who is going to 
school should be prepared and ready for 
school in a certain time, or the child who is 
going to recess should pack up his or her 
belongings and participate in the game. 
Failure to do these things on time also 
negatively affects the child’s relationships 
with their friends.

Röportaj

Dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu 
olan çocuklar sınıfta en 
çok sıkılan çocuklardır.
Children with attention 
deficit and hyperactivity 
disorder are the most 
bored children in the 
classroom.
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“DİKKAT EKSİKLİĞİ OLANLAR 
MESLEK SEÇİMİNE DİKKAT 
ETMELİDİRLER.”

Ege Yılmaz: Dikkat eksikliği olanlar ne tür 
meslekler seçmelidirler?

Serap Bostancı Eren: Yaratıcı, hareket 
halinde olunan, masa başında kalınma-
yan meslekleri seçmelidirler. Onlar için 
pazarlamacılık, reklamcılık gibi işin sunum 
tarafında olunan mesleklerin uygun ola-
cağını düşünüyorum. 

Ege Yılmaz: Dikkat eksikliğinde tedavi 
mümkün müdür?

Serap Bostancı Eren: Eğer tedaviden 
beklediğimiz tüm bu özelliklerin kaybol-
masıysa ne yazık ki bunlar kaybolmaz. 
Ama kişiyi bununla daha kolay baş eder 
hale getirmek mümkündür.

Ege Yılmaz: Bu konuda tedavi olarak uy-
gulanacak yöntemler nelerdir?

Serap Bostancı Eren: Bilişsel davranışçı 
eğitim ve ilaç tedavisi yapılabilir. Özellikle 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite kısmında 
ilaç tedavisinin etkisi fazladır. Eğer prob-
lem çok büyük boyutta değilse, bilişsel 
davranışçı terapilerle ilaç desteğine ihti-
yaç olmadan da tedavi yapılabilir. 

Ege Yılmaz: Bu hastalık kızlarda mı yoksa 
erkeklerde mi daha fazla görülüyor?

Serap Bostancı Eren: Hiperaktivite ve 
dürtü kontrol problemi, erkeklerde kızlara 
göre daha fazla görülüyor. Kızlarda daha 
çok dikkat eksikliği şeklinde karşımıza çı-
kıyor. Ama bunun nedeni henüz bilinmiyor.

Ege Yılmaz: Anlattıklarınızdan çok fayda-
landım. Bana zaman ayırdığınız için çok 
teşekkür ederim.

“ATTENTION DEFICIT SUFFERERS 
SHOULD PAY ATTENTION TO THEIR 
CHOICE OF PROFESSION.”

Ege Yılmaz: What kind of professions 
should those with attention deficit choose?

Serap Bostancı Eren: They should 
choose creative, mobile, non-desk jobs. 
For them, marketing, advertising, such 
as the presentation side of the job will be 
appropriate professions I think.

Ege Yılmaz: Is it possible to treat attention 
deficit?

Serap Bostancı Eren: If what we expect 
from the treatment is disappearing of all of 
these features, unfortunately, they do not 
disappear. But it is possible to make the 
person cope with it more easily.

Ege Yılmaz: What are the methods to be 
applied in this regard?

Serap Bostancı Eren: Cognitive 
behavioral training and drug therapy 
can be done. Especially in the attention 
deficit and hyperactivity part of the drug 
treatment is more effective. If the problem 
is not too large, cognitive behavioral 
therapies can also be used without the 
need for medication support.

Ege Yılmaz: Is this disease seen more in 
girls or boys?

Serap Bostancı Eren: Hyperactivity and 
impulse control problems are seen more 
in boys than in girls. Girls are more likely 
to have attention deficit disorder. But the 
reason for this is not yet known.

Ege Yılmaz: I benefited a lot from what 
you told me. Thank you so much for your 
time.

Interview: Ege Yılmaz

Çocuklarda görülen göz 
teması azlığı, dikkatini 
size verememesinden 

kaynaklanır. Ancak 
bu durum otizm gibi 

hastalıklarda görülen göz 
temassızlığı gibi değildir. 

Çocuk sıkıldığından sizi 
dinlemek istemez. Ama 

ilgisini çeken bir konuda 
göz teması kurarak sizi 

dinleyebilir. 
The lack of eye contact 

seen in children is caused 
by the inability to pay 

attention to you. However, 
this is not like eye contact 

seen in diseases such as 
autism. The boy doesn’t 

want to listen to you 
because he’s bored. But 

he can listen to you by 
making eye contact on 

something that interests 
him.
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The Truth of Turkey Forest Fires

Türkiye’nin Gerçeği 
Orman Yangınları

Türkiye, geçtiğimiz yaz peş peşe çıkan 
orman yangınlarıyla sarsıldı. 

T ürkiye’de her yıl binlerce hektar 
orman alanı, çıkan yangınlar nede-
niyle yok oluyor. Geçtiğimiz tem-

muz ayının son haftasında Antalya’nın 
Manavgat ilçesinde başlayan yangın da 
hızla yayılarak Adana, Osmaniye, Mer-
sin, Kayseri, Konya, Karaman, Kütahya 
ve Muğla’da doğanın akciğerleri olarak 
görülen ormanları birçok noktada kül etti. 
Peki, yangınlar söndürüldükten sonra ya-
nan bu orman alanları yeniden eski haline 
döndürülebilir mi? Bilindiği üzere orman 
ekosistemi sadece ağaçlardan ibaret de-
ğildir. Çıkan yangınlar nedeniyle ne yazık 
ki ülkemizde ekosistem ve bitki örtüsü ba-
kımından inanılmaz bir tahribat söz konu-
su oldu. Çünkü yangınlar nedeniyle doğal 
yaşam, bitkisiyle, hayvanıyla büyük zarar 
gördü. Yaşanan can kayıpları ve yitirilen 
tabii güzellikler Türkiye’yi üzüntüye boğar-
ken, yanan yerleşim yerleri dolayısıyla da 
büyük bir ekonomik zarar oluştu. Ancak 
ülke olarak yaşanılan her afet sonrasında 
tek yürek olmayı başaran halkımız, Orman 
Genel Müdürlüğünün başlattığı yeniden 
ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra Tür-
kiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma 
ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) 
ve büyükşehir belediyelerinin ağaçlandır-
ma çalışmalarına büyük destek veriyor. 

“Ağaç; tarih, kültür ve inanç demektir.”

Hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan 
ağaçlar, etkin bir ekosistem oluşturur ve 
oksijen oranını arttırarak sağlıklı bir yaşa-
mın kapılarını aralar. Üstelik ağaç sadece 
sağlıklı bir yaşam kaynağı değildir, aynı za-
manda güzellik ve estetik demektir. Ağaç 
diken minik eller de sağlığa, güzelliğe, tari-
he, kültüre ve inanca uzanan ellerdir…

Yazı 

Turkey was shaken by consecutive 
forest fires last summer.

Thousands of hectares of forest areas 
are destroyed every year in Turkey due 
to fires. The fire, which started in the 
Manavgat district of Antalya in the last 
week of last july, spread rapidly and 
destroyed the forests seen as the lungs 
of nature in Adana, Osmaniye, Mersin, 
Kayseri, Konya, Karaman, Kütahya and 
Muğla at many points. So, can these 
burned forest areas be restored after the 
fires are extinguished? As it is known, the 
forest ecosystem does not only consist 
of trees. Unfortunately, due to the fires, 
there has been an incredible destruction 
in terms of ecosystem and vegetation in 
our country. Because the natural life, with 
its plants, animals, was greatly damaged 
by the fires. While the loss of life and the 
natural beauties lost caused Turkey grief, 
there was also a great economic damage 
due to the burning settlements. However, 
our people, who have managed to be one 
heart after every disaster experienced 
as a country, give great support to the 
reforestation efforts initiated by the 
General Directorate of Forestry, as well 
as the afforestation efforts of the Turkish 
Anti-Erosion Afforestation and Protection 
of Natural Assets Foundation (TEMA) and 
metropolitan municipalities.

“The tree; means history, culture and 
faith.”

Trees, which have a very important place 
in our lives, open the doors of a healthy life 
by creating an effective ecosystem and 
increasing the oxygen rate. Moreover, the 
tree is not only a source of healthy life, but 
also means beauty and aesthetics. Tiny 
hands that plant trees are also hands that 
extend to health, beauty, history, culture 
and faith...

Ormanlarımız yandı ama 
yeşile dönüş tabii ki 
mümkün.
Our forests have been 
burned, but it is of course 
possible to turn green.

Yazı / Article
Şadan Alptekin
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Article: Şadan Alptekin

“Uygarlığın rengi: Yeşil”

Yüzlerce yıl dimdik ayakta duran ve yaşa-
dığı sürece kuşakları birbirine bağlayan 
ağaçlara duyulan sevgi, bizlere büyükle-
rimizden miras kalmıştır. Bu nedenle es-
kiden olduğu gibi günümüzde de toplum-
ların yeşile sahip çıkarak güçlü bir bilinç 
yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Yeşil, 
Türkçede “yaşıl” sözcüğünden gelir. Ya-
şıl ise canlı, taze demektir. Yani hayatın, 
gençliğin rengidir yeşil. İlk Türkçe yazı-
lan eser olan Kutadgu Bilig’te Yusuf Has 
Hacip, bahar mevsimini tasvir ettiği şiirin-
de; “Kurımış yıgaçlar tonandı yaşıl” diyor. 
Edebiyat tarihimizin önemli destanların-
dan olan Oğuz Kaan Destanı’nda, Oğuz 
Kaan’ın ağaç kovuğundan çıkan bir kız-
la evlenmesi, Dede Korkut hikayelerinde 
ağaçlardan büyük bir sevgiyle söz edil-
mesi, divan edebiyatımızda uzun boylu 
güzellerin serviye benzetilmesi de bizim 
toplumumuzun ağaca olan sevgisinin bi-
rer kanıtıdır. Yine bizim toplumuzda ağaç, 
insan soyunun ve devletin kökü olarak 
görülmüştür. Bu nedenle de soy kütükleri 
için günümüzde hala Arapça “ağaç” an-
lamına gelen “şecere” sözü kullanılmakta. 
Ayrıca Anadolu’da bir çocuk dünyaya gel-
diğinde onun için ağaç dikme geleneği-
miz de yüzyıllardan beri devam etmekte. 
Yine ağaçlar efsanelerimizin dışında, ro-
manlarımıza, şiirlerimize hatta türkülerimi-
ze de konu olmuş, ozanlar hasret, keder 
ve dertlerini, ayrılık acısını türkülerimizde 
dile getirirken ağaç ve orman temasını 
hep kullanmışlardır. Binlerce yıl öncesin-
den beri insana yuva olan, onu koruyup 
kollayan ağaçların, ormanların yanıp kül 
olması, toplum olarak bizleri derinden et-
kiledi. Şimdi sıra hem resmi hem de sivil 
toplum kuruluşlarının başlattıkları ağaç-
landırma kampanyalarına ülkesini seven 
vatandaşlar olarak destek vermede… 
Özellikle de geleceğimizin güvencesi ço-
cuk ve gençlerimizi doğaya ve kültürel mi-
rasa sahip çıkma bilinciyle yetiştirmekte… 
Başlatılan tüm ağaçlandırma çalışmaları 
da yaşanabilir daha güzel bir dünya için. 
Nazım Hikmet’in dizelerinde dediği gibi 
“Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi 
kardeşçesine” yaşayabilmek umuduyla, 
ülkemize ağaç dokusunu yeniden kazan-
dırmak için yola çıkan herkese sonsuz  
teşekkürler…

“Colour of civilization: Green”

The love of trees, which stood tall for 
hundreds of years and connected 
generations as long as they lived, was 
inherited from our elders. For this reason, 
we see that societies are trying to create a 
strong awareness by protecting green, as 
in the past. Green comes from the Turkish 
word for “yaşıl”. Yaşıl means lively, fresh. 
In other words, green is the colour of life 
and youth. In Kutadgu Bilig, the first work 
written in Turkish, Yusuf Has Hacip in his 
poem describing the spring season; ‘’ 
Dried trees are dressed in yaşıl ‘’ says. In 
the Oğuz Kaan Epic, one of the important 
epics of our literary history, Oğuz Kaan’s 
marriage to a girl who came out of a tree 
hole, the trees being mentioned with 
great affection in the Dede Korkut stories, 
and the comparison of tall beauties to a 
cypress in our divan literature are proofs 
of our society’s love for trees. Again in our 
society, the tree was seen as the root of the 
human race and the state. For this reason, 
the word “şecere”, which means “tree” in 
Arabic, is still used for genealogy today. In 
addition, when a child is born in Anatolia, 
our tradition of planting trees for him 
has been going on for centuries. Again, 
besides our legends, trees have also been 
the subject of our novels, poems and even 
our folk songs, and poets have always 
used the theme of tree and forest while 
expressing their longing, grief and troubles, 
and the pain of separation in our songs. 
The burning down of trees and forests, 
which have been home to humans for 
thousands of years, have deeply affected 
us as a society. Now it’s time to support 
the afforestation campaigns initiated 
by both official and non-governmental 
organizations as citizens who love their 
country... In particular, the assurance of 
our future is raising our children and youth 
with the awareness of protecting nature 
and cultural heritage. All afforestation 
works initiated are for a more livable world. 
Endless thanks to everyone who set out to 
restore the texture of trees to our country, 
with the hope of living “as one and free 
as a tree and in fraternal like a forest” as 
Nazım Hikmet says in his verses.

Yangınlarda mücadelede 
en önemli hususun, yangın 
esnasında gerçekleştirilen 

müdahalelerden çok 
yangın öncesinde alınacak 

tedbirlerdir.
The most important issue 

in the fight against fires 
is the precautions to be 

taken before the fire rather 
than the interventions 

carried out during the fire.
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İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerji

Climate Crisis and Renewable Energy

Emre İspir: Batu Bey, öncelikle Avaz der-
gisi okurları için kısaca kendinizi tanıtır 
mısınız?

Batu Varlık: Ben 1967 yılı Erzincan do-
ğumluyum. 1990 yılında Yıldız Teknik Üni-
versitesi Elektronik ve Haberleşme Mü-
hendisliği Bölümü’nde lisans, 1991 yılında 
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Ens-
titüsünde yüksek lisans, 1995’de Baldwin 
Wallace Üniversitesi Uluslararası İşletme 
Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve 
2017 yılında Adnan Menderes Üniversite-
sinde Finans alanında doktora program-
larını bitirdim. 1995-2002 yılları arasında 
uluslararası bir firmada telsiz haberleşmesi 
alanında sistem tasarımı ve satışında ça-
lıştım. 2002 yılından itibaren de ev dışı tü-
ketim sektörüne yönelik üretim ve dağıtım 
alanında yöneticilik ve danışmanlık yap-
maktayım. Ayrıca gıda üretim tesisleri baş-
ta olmak üzere, endüstri tesislerinin karbon 
salınımını azaltıcı ve enerji maliyetlerini dü-
şürücü elektrifikasyon sistemlerinin tasarı-
mı ve danışmanlığı hizmeti veriyorum.

Röportaj

Emre İspir: Mr. Batu, first of all, could you 
briefly introduce yourself to the readers of 
Avaz magazine?

Batu Varlık: I was born in Erzincan in 
1967. I graduated from Yıldız Technical 
University Electronics and Communication 
Engineering Department in 1990, master’s 
degree from İstanbul University Institute 
of Business Economics in 1991, master’s 
degree from Baldwin Wallace University 
International Business Management 
Department in 1995 and PhD in Finance 
from Adnan Menderes University in 2017. 
Between 1995 and 2002, I worked at an 
international company in the field of radio 
communication system design and sales. 
Since 2002, I have been working as a 
manager and consultant in the field of 
production and distribution for the out-of-
home consumption sector. In addition, I 
provide design and consultancy services 
for electrification systems that reduce 
carbon emissions and reduce energy 
costs of industrial facilities, especially 
food production facilities.

G ünümüzde sanayileşmenin ve 
şehirleşmenin bir sonucu ola-
rak enerjiye olan ihtiyaç her 

geçen gün artarken, enerji üretiminde 
kullanılan kaynaklar ise azalıyor. Üste-
lik kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil 
yakıtların kullanılması da hem çevreye 
zarar veriyor hem de ülke ekonomisine 
büyük yük getiriyor. Emre İspir de ülke-
mizde önemi günden güne artan yeni-
lenebilir enerji kaynakları üzerine uzun 
yıllardır çalışmalar yapan, Elektrik Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden 
Dr. Batu Varlık ile bir söyleşi yaptı.

Today, as a result of industrialization 
and urbanization, the need for 
energy is increasing day by day, 
while the resources used in energy 
production are decreasing. Moreover, 
the use of fossil fuels such as coal, 
oil and natural gas both harms the 
environment and puts a great burden 
on the country’s economy. Emre 
İspir, from the İstanbul Branch of the 
Chamber of Electrical Engineers, 
who has been working on renewable 
energy sources, whose importance is 
increasing day by day in our country, 
for many years. He had an interview 
with Batu Varlık.

Dr. Batu Varlık
Elektrik Mühendisleri 
Odası İstanbul  
Şubesi Üyesi
Member of Chamber 
of Electrical Engineers 
İstanbul Branch

Röportaj / Interview
Emre İspir
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Interview: Emre İspir

“ÜLKEMİZDE HİDROELEKTRİK 
KAYNAKLARIN FAZLA OLMASI 
DOĞANIN BİZE BİR LÜTFUDUR.”

Emre İspir: Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
geleceği nasıldır? Geliştirilen güncel mev-
zuatlar ile birlikte değerlendirdiğimizde, 
Türkiye’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji planlarındaki gelişmeleri nasıl yo-
rumlarsınız?

Batu Varlık: Ülkemizin yenilenebilir enerji 
konusunda çok şanslı bir yerde olduğuna 
inanıyorum. Hidroelektrik, güneş, rüzgar 
enerjileri gibi süreklilik göstermeyen kay-
nakların yanında, sürekli enerji kaynağı 
olarak biyokütle enerjisinin de olması, fosil 
yakıtlara dayalı olan ekonomimizin, yeni-
lenebilir kaynaklara geçişinde bize büyük 
ufuklar açabilir. Ülkemizde hidroelektrik 
kaynakların oldukça fazla olması, enerji 
üretiminin yanında enerji pompaj depola-
ma imkanları bakımından doğanın bize bir 
lütfudur. Pompaj depolamalı hidroelektrik 
santralleri, yenilenebilir kaynaklarından 
üretilen elektrik enerjisinin, ana şebekede 
üzerinde depolama yapabilmemize im-
kan sağlayan bir özelliktir. Avrupa’da son 
yıllarda pompaj depolamalı hidroelektrik 
santrallerinin yapılması gündemde iken, 
ülkemizin doğal yapısı ve halihazırda ku-
rulu bulunan rezervuar alanlı hidroelekt-
rik santralleri bize çok büyük ayrıcalıklar 
sunmaktadır. Bu gerçekler ışığında, yeni-
lenebilir enerjiye en hızlı şekilde geçişini 
sağlayacak yönetmelik ve kanunların da 
çıkarıldığını görüyoruz. Güneş enerjisinin, 
yenilenebilir enerji bakımından önemli bir 
kaynak olduğu görüldüğü için güneşten 
elektrik üretimi için tüm imkanları kullandı-
ğımızı söyleyebilirim. İşe önce büyük çaplı 
güneş enerji santrali kurulumları yaparak 
başladık, şimdi de çatı ve bina giydirme 
uygulamaları ile devam ediyoruz. Ancak 
ekonomik açıdan olaya baktığımızda, bazı 
önemli sorunların olduğunu görüyoruz. 
Bugün gerçekleştirdiğimiz bütün ekono-
mik faaliyetlerde, enerji önemli bir maliyet 
kalemidir. Bir ürünün üretilmesinden, geri 
dönüşümüne kadar her kademede ener-
jiyi kullanıyoruz. Örneğin, tarımda tohum, 
gübre veya sulama, sürecin sadece belli 
zamanlarında kullanırken, enerjiyi her ka-
demede kullanmaktayız. Bu nedenle enerji 
maliyetini mümkün olduğunca düşür-
memiz ve verimliliğini artırmamız gerekli. 
Enerji maliyetindeki ve verimliliğindeki kü-
çük değişiklikler, yarı mamul ve mamul ma-
liyetlerinde önemli kazançlar ve tasarruflar 
sağlayabilir. Daha düşük maliyetli ürün, 
satın alma gücünü artırarak toplumun re-
fahını artırır. Ayrıca maliyeti düşen ürünler, 
uluslararası piyasalarda da rekabet gücü-
müzü artırarak ihracatımıza yardımcı olur-
ken, gayri safi milli geliri artırarak toplumun 
genel refahına da katkıda bulunur.

“THE EXCESS OF HYDROELECTRIC 
RESOURCES IN OUR COUNTRY IS 
NATURE’S BENEFITS TO US.”

Emre İspir: What is Turkey’s renewable 
energy future like? When we evaluate 
together with the current legislation 
developed, how would you interpret 
the developments in Turkey’s energy 
efficiency and renewable energy plans?

Batu Varlık: I believe that our country is in 
a very lucky place in terms of renewable 
energy. The availability of biomass energy 
as a continuous energy source, as well 
as non-continuous sources such as 
hydroelectric, solar and wind energies, 
can open up great horizons for us in the 
transition of our economy, which is based 
on fossil fuels, to renewable sources. The 
abundance of hydroelectric resources 
in our country is a blessing from nature 
in terms of energy production as well as 
energy pumped storage facilities. Pumped 
storage hydroelectric power plants are a 
feature that allows us to store electrical 
energy produced from renewable sources 
on the main grid. While the construction 
of pumped storage hydroelectric power 
plants has been on the agenda in recent 
years in Europe, the natural structure of 
our country and the already established 
hydroelectric power plants with reservoir 
area offer us great privileges. In the light 
of these facts, we see that regulations 
and laws have been enacted to ensure 
the fastest transition to renewable energy. 
Since solar energy is seen to be an 
important source of renewable energy, 
I can say that we use all possibilities for 
electricity generation from the sun. We 
first started with large-scale solar power 
plant installations, and now we continue 
with roofing and building cladding 
applications. However, when we look at 
the situation from an economic point of 
view, we see that there are some important 
problems. Energy is an important cost 
item in all economic activities we carry 
out today. We use energy at every stage, 
from the production of a product to its 
recycling. For example, while we use 
seeds, fertilizers or irrigation in agriculture 
only at certain times of the process, we 
use energy at all stages. Therefore, it is 
necessary to reduce the energy cost 
as much as possible and increase its 
efficiency. Small changes in energy cost 
and efficiency can result in significant 
gains and savings in semi-finished and 
finished goods costs. The lower cost 
product increases the purchasing power 
of the society, increasing the welfare of the 
society. In addition, products with reduced 
costs help our exports by increasing our 
competitiveness in international markets, 
while contributing to the general welfare 
of the society by increasing the gross 
national income.

Çevreye zarar vermeyen 
enerji kaynaklarının 

başında güneş ve rüzgar 
enerjisi gelmektedir.

Solar and wind energy 
are the leading energy 

sources that do not harm 
the environment.
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“KÜRESEL ISINMADAN KURTULMADA 
EN ETKİN ÇÖZÜM, GÜNEŞ ENERJİSİ 
SİSTEMLERİNİN KULLANILMASIDIR.”

Emre İspir: Türkiye iklim değişikliği politi-
kası ve yol haritası için, yapılması gereken 
en önemli uygulamalar sizce nedir?

Batu Varlık: İklim değişikliği artık her va-
tandaşın farkına vardığı bir konu haline 
geldi. İklim değişikliği konusunu sadece 
elektrik mühendisliği disipliniyle incele-
mek mümkün değil. Dünya üzerindeki 
her canlı iklim değişikliğinden etkileniyor. 
Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkeler bir 
araya gelerek bazı çalışmalar yapıyorlar. 
Ayrıca IRENA ve IEA gibi kuruluşlar iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltmak için faali-
yetlerde bulunurken, olabilecek değişim-
ler konusunda toplumları bilgilendirmeye 
çalışıyorlar. İklim değişikliği konusunda 
ülkemizin hem ulusal hem de uluslarara-
sı çalışmalar bakımından daha fazla fa-
aliyet ve koordinasyona ihtiyacı olabilir. 
Karbon salınımının azaltılması ve elektrik 
şebekesinin karbonsuz şebekeye dönüş-
türülmesi için henüz ulusal bir politikaya 
sahip değiliz. Bu durum kurumlar tarafın-
dan yapılacak faaliyetlerin yine kurumla-
rın kendi politikaları ve stratejilerine göre 
yürütülmesine yol açabilir. Kurumlar arası 
koordinasyonun tam sağlanamaması da 
iklim değişikliğine karşı mücadelede bizi 
dünyanın diğer bölgelerine göre geride bı-
rakabilir. Aslında ülkemizde “Avrupa Yeşil 
Planı” doğrultusunda bazı çalışmalar ya-
pıyoruz. Ancak ülkemizin politik, coğrafi, 
kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını da 
göz önüne alan daha etkin bir stratejiye 
ihtiyacımız olabilir. Böyle bir politikanın 
oluşturulması öncelikli bir uygulama haline 
getirilebilir. Teknik açıdan yapılması gere-
ken en önemli faaliyet çok doğru ve etkin 
tahmin sistemleri kurmaktır. İklim değişik-
liğinin nelere sebep olabileceğini tahmin 
etmek zorundayız. Etkin tahmin sistemle-
ri, kaynaklarımızı daha verimli kullanarak 
maliyetlerimizi ve giderlerimizi de daha 
düşük tutmamızı sağlayacaktır. Uygula-
malar bakımından konuyu değerlendirir-
sek, artık kesin olarak bildiğimiz bir konu 
da güneş enerjisi sistemlerinin dünyanın 
küresel ısınmadan kurtuluşundaki en etkin 
çözüm olduğudur. Güneş enerjisini temel 
alan, depolama ve dağıtım teknolojilerinde 
de hızlı değişimi öngören politikalar geliş-
tirmemiz gerekiyor. Güneş enerjisi konu-
sunda çok yol aldık, ancak henüz yeterli 
seviyeye ulaşamadık. Güneş panelleri sa-
dece gündüz üretim yapıyorlar, dolayısıyla 
sanayi tesisleri ve ticarethanelere bunları 
mutlaka monte etmemiz gerekiyor. Ancak 
bu sadece biz elektrik mühendislerinin 
çalışma alanına girmiyor. Binalar inşa edi-
lirken çatıların ağırlık kaldırma hesaplarını 
güneş panellerini kaldıracak şekilde yap-
malıyız. Çatılara güneş ışınlarını en çok 
alacak şekilde açı verilmeli, çevrelerinde 
gölge oluşturacak yapı, bitki gibi nesnele-

“THE MOST EFFECTIVE SOLUTION TO 
AVOID GLOBAL WARMING IS THE USE 
OF SOLAR ENERGY SYSTEMS.”

Emre İspir: What do you think are the most 
important priority practices that should be 
done for Turkey’s climate change policy 
and roadmap?

Batu Varlık: Climate change has now 
become an issue that every citizen is 
aware of. It is not possible to examine 
the issue of climate change only with the 
discipline of electrical engineering. Every 
living thing on earth is affected by climate 
change. Countries come together under 
the umbrella of the United Nations and 
do some work. In addition, organizations 
such as IRENA and IEA are trying to 
inform the society about possible changes 
while taking action to reduce the effects 
of climate change. Our country may 
need more activities and coordination in 
terms of both national and international 
studies on climate change. We do not 
yet have a national policy for reducing 
carbon emissions and converting the 
electricity grid to a carbon-neutral grid. 
This situation may cause the activities to 
be carried out by the institutions to be 
carried out according to the policies and 
strategies of the institutions. Insufficient 
coordination between institutions may 
also leave us behind in the fight against 
climate change compared to other parts 
of the world. In fact, we are carrying out 
some studies in our country in line with the 
“European Green Plan”. However, we may 
need a more effective strategy that takes 
into account the political, geographical, 
cultural, social and economic structure 
of our country. The establishment of 
such a policy can be made a priority 
practice. The most important activity that 
needs to be done from a technical point 
of view is to establish very accurate and 
effective forecasting systems. We have to 
predict what climate change might cause. 
Effective forecasting systems will enable 
us to keep our costs and expenses lower 
by using our resources more efficiently. 
If we evaluate the subject in terms of 
applications, one thing we know for sure 
is that solar energy systems are the most 
effective solution for the salvation of the 
world from global warming. We need to 
develop policies that are based on solar 
energy and that foresee rapid changes 
in storage and distribution technologies. 
We have come a long way in solar energy, 
but we have not reached a sufficient level 
yet. Solar panels only produce during 
the daytime, so we have to install them 
in industrial facilities and businesses. 
However, this is not only in the field of 
work of us electrical engineers. While the 
buildings are being built, we should make 
the weight lifting calculations of the roofs 
in a way that they can lift the solar panels. 
Roofs should be angled to receive the 
sun’s rays the most, and we should not 
have objects such as buildings and plants 
that will create shadows around them. In 

Röportaj

Batu Varlık, gıda üretim 
tesisleri başta olmak 
üzere, endüstri tesislerinin 
karbon salınımını azaltıcı 
ve enerji maliyetlerini 
düşürücü elektrifikasyon 
sistemlerinin tasarımı ile 
ilgili çalışmalar yapıyor.
Batu Varlık is working 
on the design of 
electrification systems 
that reduce carbon 
emissions and reduce 
energy costs of industrial 
facilities, especially food 
production facilities.
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ri bulundurmamalıyız. Hatta bugün güneş 
panellerini kullanabilecek yönetmelikleri 
daha etkin şeklide uygulamalı, eğitimlerini 
vermeli, firmaları bu ürünleri üretecek şe-
kilde yönlendirmeliyiz. 

Emre İspir: Güneş panellerinin kurulum 
sürecinde yaşanabilecek zorluklara karşı 
ne tür çözüm önerileri sunulabilir?

Batu Varlık: Panellerin kurulum süreci-
ne özellikle çatıların çok uygun olmaması 
hem sistem tasarımı hem de montaj sıra-
sında bazı zorluklara neden olmaktadır. 
Yeni yapılan binalarda veya üretim tesis-
lerinde çatıların eğimleri, yönleri ve yük 
kaldırma hesapları güneş paneli montajı-
na uygun olarak yapılmayabiliyor. Bu du-
rumda, ek montaj malzemeleri kullanılarak 
panellerin yönleri en çok verimi alacak şe-
kilde değiştirilebilir. Ancak bu da çatıların 
yük rüzgar direncini, yük kaldırma kapa-
sitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Diğer 
bir zorluk olarak tesisat, topraklama ve 
paratoner konularında yeterli hassasiyetin 
gösterilmemesini söyleyebiliriz. Tesisler 
inşa edilirken, bu tür altyapıların fotovoltaik 
sistemlere uygun olarak hazırlanması, gü-
neş panellerinin montajı ve şebekeye bağ-
lanmasında yaşanabilecek pek çok zorlu-
ğu kendiliğinden ortadan kaldırır. Bir diğer 
zorluk ise kurulan sistemlerin getireceği 
enerjinin ileriye yönelik projeksiyonlarının 
yapılmasındaki hata miktarları. Burada iki 
türlü riskten söz edebiliriz. Birincisi, kulla-
nılan sistem tasarım yazılımlarının, meteo-
rolojik verilerin güncelliği ve kullanılacak 
malzemelerin teknik verilerin güvenirliliği 
olarak sayabileceğimiz “belirli riskler”. Bu 
riskleri, bugünkü bilgi ve deneyimlerimizle 
azaltabiliriz. Diğeri ise gelecekteki güneş 
ışımalarının, elektrik fiyatlarının ne olacağı 
veya iklim değişiminin bu değerler üzerin-
de nasıl bir etkisi olacağını tam olarak tah-
min edemememizden kaynaklı “belirsiz 
riskler”. 

fact, we have to implement the regulations 
that can use solar panels more effectively, 
provide training, and direct companies to 
produce these products.

Emre İspir: What kind of solutions can 
be offered against the difficulties that may 
be experienced during the installation 
process of solar panels?

Batu Varlık: The fact that the panels 
are not very suitable for the installation 
process, especially the roofs, causes some 
difficulties during both system design and 
assembly. In newly constructed buildings 
or production facilities, the slopes, 
directions and load lifting calculations of 
the roofs may not be made in accordance 
with the solar panel assembly. In this 
case, the orientation of the panels can be 
changed for the most efficiency by using 
additional mounting materials. However, 
this can adversely affect the load wind 
resistance and load-lifting capacity of the 
roofs. As another difficulty, we can say 
that sufficient sensitivity is not shown on 
installation, grounding and lightning rod 
issues. While the facilities are being built, 
the preparation of such infrastructures in 
accordance with photovoltaic systems 
automatically eliminates many difficulties 
that can be experienced in the stallation 
of solar panels and their connection to the 
grid. Another difficulty is the amount of 
errors in making forward projections of the 
energy that the installed systems will bring. 
We can talk about two kinds of risks here. 
The first is the “certain risks” that we can 
count as the up-to-dateness of the used 
system design software, meteorological 
data, and the reliability of the technical 
data of the materials to be used. We 
can reduce these risks with our current 
knowledge and experience. The other is 
the “uncertain risks” from our inability to 
predict exactly what future solar radiation, 
electricity prices will be, or how climate 
change will affect these values.

Interview: Emre İspir

Elektrik alamayan ya da 
elektrik hattı bulunmayan 

bölgelerde tarımsal 
sulama yapılmasını 

sağlayan güneş enerjisi 
sistemleri çiftçinin en 

büyük destekçisi.
Solar energy systems, 

which enable agricultural 
irrigation in areas that 

cannot receive electricity 
or have no power lines, are 

the biggest supporter of 
the farmer.
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“ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ SİSTEMLER, 
AFET VE ACİL DURUMLARDA 
KULLANILABİLEN EN ÖNEMLİ 
UYGULAMALARDIR.”

Emre İspir: Şebekeden bağımsız enerji 
sistemlerinin (off-grid) Türkiye’deki gelişim 
sürecini ve gördüğü ilgiliyi nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Batu Varlık: Şebeke bağlantısı olmadan 
kurulacak sistemleri, enerjinin olmadığı 
veya sürekliliğin sağlanamadığı yerlerde 
herhangi bir lisans almadan kurulabile-
cek sistemler olarak değerlendiririz. Me-
deniyet imkanlarının az olduğu yerlerde 
bulunan veya yer değiştirmeleri nedeniyle 
sabit bir elektrik bağlantısı olmayan kul-
lanıcılar için şebekeden bağımsız enerji 
kaynakları çok şey ifade eder. Bu tür sis-
temler kullanıcıların hayat kalitelerini artırır. 
Buradaki dezavantaj ise eğer depolama 
gereksinimi duyulursa maliyetlerinin ve 
ağırlıklarının artmasıdır. Dolayısıyla şebe-
keden bağımsız sistemler, kullanılacak 
yer ve amacına göre değerlendirilmelidir. 
Örneğin, tarımsal sulama yapılan yerler-
de enerji hattı çekmeden veya trafo kur-
madan, su motorlarını maliyetsiz enerjiyle 
çalıştırabiliriz. Gerekirse göletler yaparak 
gece sulaması için bu motorları kullanarak 
gündüz çekilen suyu da depolayabiliriz. 
Şebekeden bağımsız sistemlerini kulla-
nılabileceğimiz en önemli uygulama ise 
afetler ve acil durumlardır. Bu tür felaket-
ler meydana geldiğinde, off-grid sistemleri 
kullanarak tüm kurtarma, sağlık, güvenlik 
ve haberleşme hizmetlerine enerji sağla-
yabiliriz. Bu bakımdan değerlendirdiği-
mizde kullanım amacına uygun paket sis-
temler olarak geliştirebiliriz. Afet anlarında 
veya acil durumlarda kullanılacak sistem-
lerin sıfır hata toleranslı, kolay kurulabilir ve 
kurulduğu anda enerjiyi derhal ve kesinti-
siz verebilecek sistemler olarak tasarımını 
bu alanda yapmamız gereken işler arasına 
koyabiliriz.

“NETWORK INDEPENDENT SYSTEMS 
ARE THE MOST IMPORTANT 
APPLICATIONS THAT CAN BE USED 
IN DISASTER AND EMERGENCY 
SITUATIONS.”

Emre İspir: How do you evaluate the 
development process of off-grid energy 
systems in Turkey and the interest it has 
received?

Batu Varlık: We consider systems to be 
installed without a grid connection as 
systems that can be installed without a 
license in places where there is no energy 
or continuity cannot be provided. Off-
grid energy sources mean a lot for users 
who are in places with little civilizational 
opportunities or who do not have a 
fixed electricity connection due to their 
displacement. Such systems increase the 
quality of life of users. The disadvantage 
here is that if there is a need for storage, 
their cost and weight increase. Therefore, 
off-grid systems should be evaluated 
according to the place and purpose of 
use. For example, in agricultural irrigation 
areas, we can run water motors with free 
energy without installing power lines or 
installing transformers. If necessary, we 
can build ponds and store the water drawn 
during the day by using these motors 
for night irrigation. The most important 
application in which we can use network-
independent systems is disasters and 
emergencies. When such disasters occur, 
we can energize all rescue, health, security 
and communications services using off-
grid systems. When we evaluate it in this 
respect, we can develop it as package 
systems suitable for the purpose of use. 
We can put the design of the systems to 
be used in disasters or emergencies as 
zero fault-tolerant, easy to install systems 
that can provide energy immediately 
and uninterruptedly as soon as they are 
installed, among the things we need to do 
in this area.

Röportaj

“Yeni nesilleri karbon 
salınımı, iklim değişikliği 
ve yenilenebilir enerji 
konularında eğitmemiz 
gerekiyor.”
“We need to educate the 
next generation on carbon 
emissions, climate change 
and renewable energy.”
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Emre İspir: Elektriğin olmadığı yerlerde 
kullanılabilen şebekeden bağımsız enerji 
sistemlerine geçmişte ihtiyaç olduğu gibi 
aslında gelecekte de ihtiyaç artarak de-
vam edecek. Bu noktada güneş paneli tek 
başına yeterli olur mu? Bunun dışında ay-
rıca nelere ihtiyaç bulunmaktadır?

Batu Varlık: İhtiyaç duyulan elektrik ener-
jisinin miktarı, gücü kurulacak sistemin 
tasarımında gerekli olan temel unsurdur. 
Ayrıca kullanıcının bir veya birkaç yıllık 
süredeki enerji kullanım modelini bilmek 
doğru çözümü sunmak için sağlanmalı-
dır. Tüm bu veriler elde edildikten sonra, 
sistem tasarımı yapılır. Bir diğer konu da 
sistemin kurulacağı yerdeki meteorolojik 
veriler ve iklim değişikliğinin bu verilerde 
neden olabileceği kaymalardır. Tüm veri-
leri detaylı olarak incelemek, ayrıca gün-
cel gelişmeleri izleyerek dünyanın diğer 
yerlerinde hangi çözümlerin geliştirildiğini 
takip etmek, bizim de doğru çözüme ulaş-
mamıza yardımcı olur. Esas amacın, kar-
bon salınımını belli bir sürede minimuma 
indirmek ve ortadan kaldırmak olduğunu 
her zaman göz önünde bulundurarak, 
yenilenebilir enerji sistemlerinin tüm bile-
şenlerini (rüzgar, güneş, hidroelektrik, de-
polama, iletim ve kontrol), enerji verimliliği 
konusuyla birlikte değerlendirerek sonuca 
ulaşmamız, sağlıklı ve uzun ömürlü bir sis-
tem kurmamıza yardımcı olacaktır.

“GÜNEŞTEN GELEN ENERJİ TEK 
BAŞINA DÜNYANIN TOPLAM 
TÜKETİMİNİ KARŞILAYACAK 
DURUMDADIR.”

Emre İspir: Gelecekte güneş enerjili sis-
temlerin enerji kaynaklı çevre sorunlarının 
çözümüne çare olabileceğini düşünüyor 
musunuz? Bu kapsamda kamu, özel sek-
tör ve sivil topluma düşen görevler sizce 
nelerdir?

Batu Varlık: Güneş, sadece elektroman-
yetik enerjisi ile yarı iletkenler vasıtasıyla 
enerji üretmemize sebep olmaz. Güneşin 
oluşturduğu ısı farkları rüzgara, havada-
ki nemin yağmura, fotosentez bitkilerdeki 
karbona neden olur ve her biri farklı bir ye-
nilenebilir enerjinin oluşmasını sağlar. Eğer 
konuyu elektromanyetik enerjinin elektrik 
enerjisine çevrimini sağlayan yarı iletken 
hücreler açısından incelersek dünyanın 
güneşten elde edebileceği toplam güç 23 
bin TW’dır. 2040 yılında dünyanın toplam 
elektrik enerjisi talebinin güç cinsinden 40 
TW olacağını düşünürsek, fotovoltaik hüc-
reler yardımıyla elde edilebilecek elektrik 
enerjisi dünyanın elektrik ihtiyacını rahat-
lıkla karşılayabilecektir. Güneşten gelen 
enerjiyi, sıcak suya veya sıcak havaya çevi-
rerek elektrik enerjisi dışında da kullanma-
mız mümkün. Önemli olan eldeki imkanlar, 
ihtiyaçlar ve çevresel şartları en iyi şekilde 
değerlendiren çözümü oluşturmaktır. 

Emre İspir: The need for grid-independent 
energy systems, which can be used in 
places where there is no electricity, will 
continue to increase in the future, as was 
the need in the past. At this point, would 
the solar panel alone be enough? Apart 
from that, what else is needed?

Batu Varlık: The amount of electrical 
energy needed is the essential element in 
the design of the system to be powered. 
In addition, knowing the energy usage 
pattern of the user over a period of one or 
several years should be provided in order 
to offer the right solution. After all these 
data are obtained, the system design is 
done. Another issue is the meteorological 
data at the place where the system will be 
installed and the shifts that climate change 
may cause in these data. Examining all 
the data in detail, as well as following the 
current developments and which solutions 
are developed in other parts of the world, 
helps us to reach the right solution. 
Considering that the main purpose is to 
minimize and eliminate carbon emissions 
in a certain period of time, we evaluate all 
components of renewable energy systems 
(wind, solar, hydroelectric, storage, 
transmission and control) together with 
the issue of energy efficiency, and reach 
the result in a healthy and long term. It will 
help us build a system that lasts

“ENERGY FROM THE SUN IS SINGLE 
TO MEET THE TOTAL CONSUMPTION 
OF THE WORLD.”

Emre İspir: Do you think that solar energy 
systems can be a solution to energy-
related environmental problems in the 
future? In this context, what do you think 
are the responsibilities of the public, 
private sector and civil society?

Batu Varlık: The sun does not only 
cause us to produce energy through 
semiconductors with its electromagnetic 
energy. The temperature differences 
created by the sun cause wind, humidity 
in the air causes rain, photosynthesis 
causes carbon in plants, and each one 
provides a different renewable energy. 
If we examine the subject in terms of 
semiconductor cells that provide the 
conversion of electromagnetic energy 
into electrical energy, the total power that 
the world can obtain from the sun is 23 
thousand TW. Considering that the world’s 
total electrical energy demand in 2040 will 
be 40 TW in terms of power, the electrical 
energy that can be obtained with the help 
of photovoltaic cells will easily meet the 
world’s electricity needs. It is possible to 
use the energy from the sun other than 
electrical energy by converting it to hot 
water or hot air. The important thing is to 
create the solution that best evaluates 
the available opportunities, needs and 
environmental conditions.

Interview: Emre İspir

Türkiye bulunduğu 
coğrafi konumu ve 

jeopolitik yapısı nedeniyle 
bütün yenilenebilir 

enerji kaynaklarından 
faydalanma imkanına 

sahiptir. Özellikle hidrolik, 
jeotermal, rüzgar ve güneş 

enerjisi potansiyelleri 
bakımından AB ülkeleri 
ile karşılaştırıldığında, 
Türkiye’nin son derece 

elverişli bir konuma sahip 
olduğu görülmektedir.

Turkey has the 
opportunity to benefit 

from all renewable 
energy sources due to its 

geographical location and 
geopolitical structure. 

Especially when compared 
with EU countries in terms 

of hydraulic, geothermal, 
wind and solar energy 

potentials, it is seen that 
Turkey has an extremely 

favorable position.
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Güneşi listenin başına koymak doğru 
olacaktır ancak her zaman güneş yeterli 
olmayabilir. Depolama ve enerjinin uzak 
mesafelere iletimini sağlayan, halihazırda 
geliştirilen teknolojileri veya yeni teknolo-
jileri takip edip ülkemize ve sistemimize 
uygun olanları değerlendirmemiz gerekir. 
Çözümün nasıl sağlanabileceği konusun-
da ise çeşitli yöntemler denenebilir. Kamu 
bu konuda gerekli yasal değişiklileri sağla-
yabilir, özel sektör karbon salınımsız üretim 
ve hizmet sunmak için yatırımları yapabilir, 
sivil toplum ise hem denetleme hem de 
toplumu doğru bilgilendirme görevlerini 
üstlenebilir. Önemli olan koordinasyonun 
sağlanması ve tüm tarafların çevreye du-
yarlı sistemlerin kurulmasında iş birliği ve 
iş bölümü yaparak çalışmalarıdır. Bütün 
bunları yaparken eğitim unsurunu da unut-
mamamız gerekiyor. Yeni nesilleri karbon 
salınımı, iklim değişikliği ve yenilenebilir 
enerji konularında eğitmemizin yapılabi-
lecek en doğru işlerden biri olacağını da 
burada belirtebiliriz. Ayrıca değişim hızı 
artan bugünün hayat koşullarında, yeni 
nesillere öğrenmeyi öğretmek belki de 
daha doğrudur. 

“GÜNEŞİN YETERLİ OLMADIĞI 
DURUMLARDA DİĞER YENİLENEBİLİR 
KAYNAKLARI KULLANMAK 
GEREKİR.”

Emre İspir: Yapılan araştırmalara göre 
yenilenebilir enerji potansiyeli ve depola-
ma dahil tüm teknolojilerle küresel elektrik 
arzını karşılamaya yetecek güvenli ener-
ji üretimi mümkün. Yenilenebilir enerjiye 
dayalı elektrik üretimindeki en güçlü olan 
sistem sizce hangisidir?

Batu Varlık: Dünya üzerindeki güneş 
enerjisinin toplam kapasitesinin 23 bin TW 
olduğu tahmin ediliyor. Bu miktar ihtiyaç 
duyulan elektrik enerjisinin çok üstünde. 
Bu nedenle güneşi en etkin biçimde kulla-
narak gerekli enerjiyi üretmemiz mümkün. 
Ancak fotovoltaik güneş panellerinden 
sadece gündüz ve yeterli güneş ışını, pa-
nellere geldiği zaman enerji üretimi yapa-
biliyoruz. Gece saatlerinde veya yeterli 
güneş enerjisi olmayan yerlerde enerji ihti-
yacımızı depolama ve farklı bir yenilenebi-
lir enerji kaynağı veya uzak mesafelerden 
enerji iletimi yaparak giderebiliriz. Güneşin 
yeterli olmadığı durumlarda diğer yenile-
nebilir kaynakları kullanmak gerekir. Bunun 
yanında, depolama ve uzun mesafe iletim 
sistemlerini de yenilenebilir enerji kaynak-
larını kullanarak sıfır emisyonlu elektrik 
enerjisi sistemlerini kurmamız mümkündür. 

Emre İspir: Batu Bey, verdiğiniz bilgiler 
ışığında artık geleceğe çok daha farklı 
bakacağım. Zaman ayırdığınız ve tüm bu 
bilgileri bizlerle paylaştığınız için size çok 
teşekkür ederim.

It would be correct to put the sun at 
the top of the list, but the sun may not 
always be enough. We need to follow 
the currently developed technologies or 
new technologies that enable the storage 
and transmission of energy over long 
distances and evaluate the ones that 
are suitable for our country and system. 
Various methods can be tried to find out 
how the solution can be provided. The 
public can make the necessary legal 
changes in this regard, the private sector 
can make investments to provide carbon-
free production and services, and the civil 
society can undertake the duties of both 
supervision and accurate information to 
the society. The important thing is to ensure 
coordination and work by cooperation 
and division of labor by all parties in the 
establishment of environmentally sensitive 
systems. While doing all these, we should 
not forget the educational element. We 
can also state here that educating new 
generations on carbon emissions, climate 
change and renewable energy will be 
one of the best things to do. In addition, 
in today’s life conditions, where the rate of 
change is increasing, it is perhaps more 
accurate to teach new generations to 
learn.

“WHEN THE SUN IS NOT ENOUGH, 
OTHER RENEWABLE RESOURCES 
MUST BE USED.”

Emre İspir: According to the researches, it 
is possible to produce enough safe energy 
to meet the global electricity supply with all 
technologies including renewable energy 
potential and storage. Which system do 
you think is the most powerful in electricity 
generation based on renewable energy?

Batu Varlık: It is estimated that the total 
capacity of solar energy on earth is 23 
thousand TW. This amount is much higher 
than the electrical energy needed. For 
this reason, it is possible to produce the 
necessary energy by using the sun in 
the most effective way. However, we can 
produce energy from photovoltaic solar 
panels only during the day and when 
sufficient sunlight comes to the panels. At 
night or in places where there is not enough 
solar energy, we can meet our energy 
needs by storing and transmitting energy 
from a different renewable energy source 
or from long distances. In cases where the 
sun is not enough, it is necessary to use 
other renewable resources. In addition, it is 
possible to install zero-emission electrical 
energy systems by using renewable 
energy sources, as well as storage and 
long-distance transmission systems.

Emre İspir: Mr. Batu, in the light of the 
information you provided, I will now look 
at the future in a very different way. Thank 
you very much for taking the time and 
sharing all this information with us.

Röportaj

Üretimden tüketime, 
tüketimden geri dönüşüme 
kadar yaptığımız her 
faaliyette enerji en 
önemli maliyet kalemini 
oluşturmaktadır.
From production to 
consumption, from 
consumption to recycling, 
energy is the most 
important cost item in 
every activity we do.
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Çelik Üretiminde Dünya Küçülürken 
Türkiye Büyüdü

While the World Shrinks in Steel Production, Turkey Grows

Finnlay Yıldırım: Öncelikle sizi tanımak 
isteriz. Bize kısaca kendinizden söz eder 
misiniz? 

Bülent Yıldırım: 47 yaşındayım, Ankara 
doğumluyum. Lise eğitimimi TED Anka-
ra Koleji, üniversite eğitimimi ise İstanbul 
Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakül-
tesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde 
1997 yılında tamamladım. Meslek haya-
tıma 1998 yılında İçdaş Demir Çelik’te 
üretim mühendisi olarak başladım. Asker-
lik sonrası Diler Demir Çelik A.Ş.’de aynı 
görevle meslek hayatıma devam ettim. 6 
ay gibi kısa bir süreliğine 2005 yılında Mı-
sır’da bir çelik fabrikasında üretim müdür 
yardımcılığı yaptım. 2017 yılından beri Di-
ler Demir Çelik A.Ş.’de fabrika müdürlüğü 
görevini yürütüyorum. Ayrıca Asil Çelik 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesiyim. 

Finnlay Yıldırım: Bize biraz yaptığınız iş-
ten söz edebilir misiniz?

Bülent Yıldırım: Diler Demir Çelik A.Ş. 
olarak öncelikle müşterilerimizin ve iş or-
taklarımızın ürün, kalite, fiyat ve tedarik 
zincirinde memnuniyetlerini sağlamak için 
gayret ediyoruz. Yıllık 1,3 milyon ton inşa-
at sektörü için vasıflı çelik üretiyoruz. Bu 
seviyede İSO (İstanbul Sanayi Odası) ilk 
500 şirket içerisinde 51. sıradayız. Dünya 
çelik üretiminde 7. sırada bulunan Türki-
ye’nin lokomotif firmalarından birisiyiz.

“TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN 
SAYGIN KURULUŞU OLMAK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ.” 

Finnlay Yıldırım: Şirketinizin misyon ve 
vizyonu nelerdir? 

Bülent Yıldırım: Bizim misyonumuz ürün 
ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek 
müşteri talep ve beklentilerini en üst se-
viyede karşılamak, yurt içi ve yurt dışı te-
darik zincirini büyüterek tercih edilen çelik 
üreticisi olmak, rekabet gücümüzü ve kar-
lılığımızı artırmaktır. 

Finnlay Yıldırım: First of all, we would like 
to get to know you. Could you briefly tell us 
about yourself?

Bülent Yıldırım: I am 47 years old, I was 
born in Ankara. I completed my high 
school education at TED Ankara College 
and my university education at Istanbul 
Technical University, Faculty of Chemical 
Metallurgy, Department of Metallurgical 
Engineering in 1997. I started my career 
as a production engineer at İçdaş Demir 
Çelik in 1998. After my military service, I 
continued my professional life with the 
same task at Diler Demir Çelik A.Ş. For a 
short period of 6 months, I worked as an 
assistant production manager in a steel 
factory in Egypt in 2005. Since 2017, I 
have been working as a factory manager 
at Diler Demir Çelik A.Ş. In addition, I am 
a member of the Board of Directors at Asil 
Çelik A.Ş.

Finnlay Yıldırım: Can you tell us a little 
about the work you do?

Bülent Yıldırım: As Diler Demir Çelik, we 
strive primarily to ensure the satisfaction 
of our customers and business partners 
in terms of product, quality, price and 
supply chain. We produce 1.3 million tons 
of construction and special steel annually. 
At this level, we rank 51st among the top 
500 companies of ISO (İstanbul Chamber 
of Industry). We are one of the locomotive 
companies of Turkey, which ranks 7th in 
world steel production.

“WE ARE WORKING TO BE A 
REPUTABLE INSTITUTION  
IN TURKEY AND THE WORLD.”

Finnlay Yıldırım: What is your company’s 
mission and vision?

Bülent Yıldırım: Our mission is to meet 
customer demands and expectations at 
the highest level by constantly improving 
our product and service quality, to 
become the preferred steel producer by 
expanding the domestic and international 
supply chain, and to increase our 
competitiveness and profitability. 

M armara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Finnlay 
Olduz Yıldırım, Türkiye’nin öncü kuruluşlarından olan Diler Demir Çelik 
Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden Bülent Yıldırım 

ile Türkiye çelik sanayi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Finnlay Olduz Yıldırım, a student of Marmara Vocational and Technical 
Anatolian High School, held an interview with Bülent Yıldırım who is one of the 
members of the Board of Directors at Diler Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. on 
the Turkish steel industry.

Bülent Yıldırım
Diler Demir Çelik 

Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Fabrika Müdürü
Diler Demir Çelik 

Endüstrisi ve Ticaret 
A.Ş. Board Member and 

Factory Manager

Interview: Finnlay Yıldırım

Röportaj / Interview
Finnlay Olduz Yıldırım
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Röportaj

Vizyonumuz ise firmamızın ulusal/ulusla-
rarası pazarda etkinliğini ve verimliliğini 
artırmak amacıyla kendi uzmanlık alanı-
mızda yöntemlerini sürekli geliştiren, sek-
törün öncülüğünü yapan, Türkiye’nin ve 
dünyanın saygın kuruluşu olmaktır.

Finnlay Yıldırım: Demir ile çelik arasın-
daki farklar nelerdir?

Bülent Yıldırım: Demir bir elementtir, çe-
lik ise demir ve karbon alaşımıdır. Teknik 
olarak kimyasal kompozisyonunda yüzde 
1,8’in altında karbon içeren demir karbon 
alaşımlarına çelik denir. Yüksek mukave-
met ve korozyon özelliklerinden dolayı çe-
lik günümüzde hayatımızın birçok nokta-
sında daha fazla tercih edilmektedir.

“GÜNLÜK HAYATIN HEMEN HER 
ALANINDA KULLANILAN ÇELİĞİN 
ÇOK SAYIDA ÇEŞİDİ BULUNUYOR.”

Finnlay Yıldırım: Çeliğin sahip olduğu 
özellikler nelerdir? Hayatımızın pek çok 
alanında karşımıza çıkan çeliğin kullanım 
alanlarının başında neler geliyor?

Bülent Yıldırım: Tek bir kelime olarak çe-
lik desek de aslında çeliğin çok sayıda 
çeşidi bulunuyor. Çeliğin kullanım alanı ta-
mamen yapılan mühendislik hesaplarıyla 
en makul maliyetle, en uygun çeliği kul-
lanmak üzerine kurulu. Kısacası kullanıla-
cağı alana göre mukavemet, korozyon ve 
buna benzer özellikler göz önünde bulun-
durularak endüstri, sanayi, makine imalat, 
inşaat, havacılık ve hatta mutfaklarımızda 
kullanılmakta yani başınızı çevirdiğiniz her 
yerde çelik kullanılmaktadır.

“VASIFLI ÇELİK HAYATIMIZIN HER 
YERİNDE VAR.”

Finnlay Yıldırım: Avaz dergisi okuyucula-
rına çeliğin üretim yöntemlerinden ve va-
sıflı çelik kullanımının avantajlarından söz 
edebilir misiniz? 

Bülent Yıldırım: Temel olarak iki farklı çe-
lik üretim şekli var. Birinde demir cevherini 
ham madde olarak kullanırken diğer yön-
temde ana girdi olarak hurda demir kul-
lanıyoruz. Vasıflı çelik mobilyalarımızda, 
aksesuarda, otomotivde yani hayatımızın 
her yerinde var. Burada önemli olan doğru 
dizaynla, en düşük maliyetle, maksimum 
verim alacağınız çeliği üretmek. Bu üretici 
kadar kullanıcı açısından da böyle, yani 
amaç minimum maliyetle maksimum ve-
rim elde etmek. 

Finnlay Yıldırım: Geçmişte ülkemizde 
hurda ithalatı kamuda çok tartışma yarat-
mıştı, bugünkü durum nasıl?

Bülent Yıldırım: Türkiye’nin çelik üretim 
kapasitesi yıllık 50 milyon ton civarında. 
Bunun yaklaşık yüzde 70’inde ham mad-
de olarak hurda demir çelik kullanılıyor. 
Çünkü günümüzde bu miktarı yurt içi 
kaynaklardan karşılamak mümkün değil. 

Our vision is to be a reputable 
organization in Turkey and the world, 
constantly improving its methods in our 
field of expertise, leading the sector, in 
order to increase the effectiveness and 
efficiency of our company in the national/
international market. Our vision is to be a 
reputable organization in Turkey and the 
world, constantly improving its methods in 
our field of expertise, leading the sector, 
in order to increase the effectiveness and 
efficiency of our company in the national/
international market.

Finnlay Yıldırım: What are the differences 
between iron and steel?

Bülent Yıldırım: Iron is an element 
while steel is an alloy of iron and carbon. 
Technically, iron-carbon alloys containing 
less than 1.8 percent carbon in their 
chemical composition are called steel. 
Due to its high strength and corrosion 
properties, steel is preferred more in many 
parts of our lives today. 

“THERE ARE MANY KINDS OF STEEL 
USED IN ALMOST EVERY FIELD OF 
DAILY LIFE.”

Finnlay Yıldırım: What are the properties 
of steel? What are the primary uses of 
steel, which we encounter in many areas 
of our lives?

Bülent Yıldırım: Although we just use 
one word to say steel, there are actually 
thousands of different types of steel. The 
field of use of steel is entirely based on 
using the most suitable steel at the most 
reasonable cost with the engineering 
calculations made. In short, it is used 
in industry, machinery manufacturing, 
construction, aviation and even in our 
kitchens, taking into account the strength, 
corrosion and similar features according 
to the area to be used, that is, steel is used 
wherever you turn your head.

“QUALIFIED STEEL IS EVERYWHERE 
IN OUR LIFE.”

Finnlay Yıldırım: Can you tell the readers 
of Avaz magazine about the production 
methods of steel and the advantages of 
using special steel?

Bülent Yıldırım: There are basically two 
different types of steel production. In one, 
we use iron ore as a raw material, and in 
the other, we use scrap iron as the main 
input. Qualified steel is present in our 
furniture, accessories, automotive, that 
is, everywhere in our lives. The important 
thing here is to produce the steel that you 
will get maximum efficiency with the right 
design, at the lowest cost. This is the case 
for the user as well as the producer, so the 
aim is to achieve maximum efficiency with 
minimum cost.

Finnlay Yıldırım: In the past, scrap 
imports in our country created a lot of 
controversy in the public sector, how is the 
situation today?

Bülent Yıldırım: Turkey’s steel production 
capacity is around 50 million tons per year. 
About 70 percent of this is used as scrap 

Çelik, demir elementi 
ile karbon bileşiminden 
oluşan bir alaşımdır. 
Steel is an alloy of the 
element iron and carbon.
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Interview: Finnlay Yıldırım

Her ne kadar bu, cari açık olarak değer-
lendirilse de üretilen katma değerli çelik, 
ihraç edilerek ülkemize ciddi döviz girdisi 
sağlamaktadır.

“DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİNDE TÜRKİYE 
BÜYÜME GÖSTERDİ.”

Finnlay Yıldırım: Pandemide 2020 yılında 
çelik üretiminde dünya küçülürken büyük 
üretici ülkelerden Türkiye dahil sadece 5 
ülke (Çin, Vietnam, Rusya, İran) büyüme 
gösterebildi. Diğer büyükler arasında bu-
lunan ABD, Japonya, Almanya, İtalya ve 
Hindistan yüzde 20 civarında daralma ya-
şarken bu dönemde Türkiye’nin büyüme-
sindeki en önemli etken sizce nedir?

Bülent Yıldırım: Evet, 2020 yılında çe-
lik üretiminde dünya küçülürken büyük 
üretici ülkelerden Türkiye dahil sadece 
5 ülke büyüme gösterebildi. Ülkemizin 
bu başarısını üç nedene bağlayabiliriz. 
Birincisi Türkiye’nin iş gücü, ikincisi jeo-
politik konumu ve son olarak da firmaların 
problemleri avantaja çevirme kabiliyetleri. 
Türkiye’de çelik sektörü çok dinamik bir 
yapıya sahip ve pazar yaratma konusun-
da da son derece başarılı.

Finnlay Yıldırım: Siz şirket olarak pande-
mi dönemini nasıl geçiriyorsunuz? Aldığı-
nız önlemler ve yaşanılan sıkıntılarla ilgili 
bizi biraz bilgilendirir misiniz? 

Bülent Yıldırım: Türkiye’de ilk Kovid-19 
vakasının görülmesinden kısa bir süre 
sonra bizim fabrikamızda ilk pozitif teşhis 
görüldü. Önlem olarak ilk olarak evden 
çalışma düzenine geçildi ama bundan sa-
dece beyaz yaka kadrosu faydalanabildi. 
Bu dönemde servis araç kapasiteleri yarı-
ya düşürüldü. Yemekhane ve soyunma-gi-
yinme odalarına ilave yapılarak alanlar 
genişletildi. 24 saat tesiste dezenfeksiyon 
işlemleri devam etti. Tüm iş seyahatleri 
iptal edildi. Fabrika giriş çıkışlarında ateş 
ölçme ve HES kodu uygulamalarına ge-
çildi. Tüm bu önlemleri halen uygulama-
mıza rağmen maalesef bir arkadaşımızı 
Kovid-19 sebebiyle kaybettik, ancak üre-
tim ve tedarikte çok anormal durumlar  
yaşamadık.

Finnlay Yıldırım: Çelik sanayine ilişkin 
verdiğiniz bilgilerden dolayı size teşekkür 
ederim.

iron and steel as raw material. Because 
nowadays it is not possible to meet this 
amount from domestic sources. Although 
this current account deficit is evaluated, 
the value-added steel produced is 
exported and provides a serious foreign 
currency inflow to our country.

“TURKEY HAS GROWTH IN WORLD 
STEEL PRODUCTION.”

Finnlay Yıldırım: While the world shrank 
in steel production in 2020 during the 
pandemic, only 5 countries (China, 
Vietnam, Russia, Iran) including Turkey, 
among the major producer countries, 
were able to grow. What do you think is the 
most important factor in Turkey’s growth in 
this period, while the other big countries 
the USA, Japan, Germany, Italy and India 
narrowed by around 20 percent?

Bülent Yıldırım: Yes, while the world 
shrank in steel production in 2020, only 
5 countries, including Turkey, were able 
to grow. We can attribute this success 
of our country to three reasons. The first 
is Turkey’s workforce, the second is 
its geopolitical position, and lastly, the 
companies’ ability to turn problems into 
advantages. The steel industry in Turkey 
has a very dynamic structure and is 
extremely successful in creating a market.

Finnlay Yıldırım: How are you going 
through the pandemic period as a 
company? Could you please inform us a 
little about the precautions you have taken 
and the problems experienced?

Bülent Yıldırım: Shortly after the first 
Covid-19 case was seen in Turkey, the 
first positive diagnosis was made in our 
factory. As a precaution, working from 
home was first planned but only white-
collar staff could benefit from it. During 
this period, service vehicle capacities 
were halved. The areas were expanded 
by making additions to the dining hall and 
dressing-dressing rooms. Disinfection 
processes continued at the facility for 
24 hours. All business trips have been 
cancelled. Measuring fever and HES 
code applications were started at factory 
entrances and exits. Although we still 
apply all these measures, unfortunately we 
lost a friend due to Covid-19, but we did 
not experience very abnormal situations in 
production and supply.

Finnlay Yıldırım: Thank you for the 
information you provided on the steel 
industry.

Kullandığımız 
bilgisayarlardan 

cep telefonlarına, 
tencerelerden spor 

aletlerine, araç 
motorlarından oyun 

parklarına kadar 
sayamayacağımız pek 
çok ürünün üretiminde 

kullanılan çelik, insanlık 
tarihinde en çok ihtiyaç 

duyulan bir metal. 
Steel, which is used in 

the production of many 
products we use, from 

computers to mobile 
phones, from pots to 

sports equipment, 
from vehicle engines to 

playgrounds, is the most 
needed metal in human 

history.
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“Museum Gazhane” Opens Its Doors to Visitors

“Müze Gazhane”,  

Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Osmanlı endüstriyel mirasının önemli ör-
neklerinden biri olan Hasanpaşa Gaz-
hanesi, 1891 yılında Anadolu Yakası’nın 
havagazı ihtiyacını karşılamak amacıyla 
açıldı. 1993 yılında ise İstanbul’da doğal 
gazın kullanılmaya başlamasıyla üretime 
son vererek atıl halde bırakıldı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 
2015 yılında başlatılan restorasyon çalış-
maları sonrasında toplam 31 bin 500 met-
rekarelik bir alanı kapsayan 130 yıllık en-
düstri mirası Gazhane, geçtiğimiz temmuz 
ayında da İstanbulluların hizmetine açıldı.

Aslına uygun olarak restore edilerek yeni 
bir konseptle kentin kültür-sanat yaşamına 
kazandırılan tesisin tarihi alanında; iklim 
ve karikatür müzesi, bilim merkezi, sergi 
alanları, tiyatrolar, kütüphaneler ve sosyal 
alanlar yer alıyor.

Haber

Hasanpaşa Gazhanesi, one of the 
important examples of the Ottoman 
industrial heritage, was opened in 1891 to 
meet the gas needs of the Anatolian Side. 
In 1993, when natural gas started to be 
used in İstanbul, it ceased production and 
was left otiose. After the restoration works 
initiated by the İstanbul Metropolitan 
Municipality (IMM) in 2015, the 130-year 
industrial heritage Gazhane, covering a 
total area of 31,500 square meters, was 
opened to the service of İstanbulites last 
july.

In the historical area of the facility, which 
was restored in accordance with its 
original and brought to the cultural and 
artistic life of the city with a new concept; 
climate and cartoon museum, science 
center, exhibition areas, theaters, libraries 
and social areas.

Kaynak / Source
İBB Basın Bülteni

Fotoğraf / Photo
Berfin Aladağ

B ir asır boyunca 
İstanbul’a 
hizmet veren, 

sonra atıl bırakılan 
tarihi Hasanpaşa 
Gazhanesi’nin 
restorasyonu 
tamamlanarak  
9 Temmuz 2021 
tarihinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Ekrem 
İmamoğlu tarafından 
hizmete açıldı. 

The restoration of the 
historical Hasanpaşa 
Gazhanesi, which 
served İstanbul for 
a century and then 
was left otiose, was 
completed and opened 
to service on July 9, 
2021 by the Mayor of 
İstanbul Metropolitan 
Municipality Ekrem 
İmamoğlu.
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News

Hasanpaşa Gazhanesi ne amaçla 
hizmet vermişti?

Türkiye’nin en önemli endüstriyel kültür 
miraslarından biri olan Kadıköy’deki ta-
rihi Hasanpaşa Gazhanesi, İstanbul’da 
1800’lü yıllarda peş peşe kurulan 4 gaz-
haneden birisi oldu. 112 yıl boyunca Ka-
dıköy ve çevresine hava gazı sağlayan 32 
bin metrekarelik Hasanpaşa Gazhanesi 
ile ilgili 1998-2001 yılları arasında İTÜ ta-
rafından hazırlanan restorasyon dosyası, 
Koruma Kurulu tarafından 2014 senesin-
de onaylandı. Onaylanan proje, önceki 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yö-
netimi tarafından 8 Ocak 2014 tarihinde 
ihale edildi. 7 Mart 2014 tarihinde başla-
yan çalışmaların 2019 yılında tamamla-
ması planlandı. Ancak çeşitli nedenlerle 
süresinde sonuçlandırılamayan proje, 
geçtiğimiz Temmuz ayında “Müze Gazha-
ne” adıyla kapılarını İstanbulluların hizme-
tine açtı.

What purpose did Hasanpaşa 
Gazhanesi serve?

The historical Hasanpaşa Gazhanesi 
in Kadıköy, which is one of the most 
important industrial cultural heritages of 
Turkey, became one of the 4 gas stations 
established in İstanbul in the 1800s. The 
restoration file prepared by ITU between 
1998-2001 regarding the 32 thousand 
square meter Hasanpaşa Gas Station, 
which has been providing gas to Kadıköy 
and its surroundings for 112 years, was 
approved by the Conservation Board in 
2014. The approved project was tendered 
by the previous İstanbul Metropolitan 
Municipality (İBB) administration on 
January 8, 2014. The works, which started 
on March 7, 2014, are planned to be 
completed in 2019. However, the project, 
which could not be completed on time 
due to various reasons, opened its doors 
to the service of İstanbulites under the 
name “Museum Gazhane” last July.

Müze Gazhane’de 6 sergi/
müze salonu, 2 tiyatro/

konser salonu, performans 
stüdyoları, kütüphane, 

İstanbul Kitapçısı, 3 yeme 
içme alanı, atölyeler, ortak 
çalışma alanları ve kapalı 

otopark bulunuyor.
Museum Gazhane has 6 

exhibition/museum halls, 
2 theaters/concert halls, 

performance studios, 
a library, an İstanbul 

Bookstore, 3 food-court, 
workshops, co-working 

spaces, and a parking 
garage.
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Yelin Türer Evcen Signature  
in Architectural Projects

Mimari Projelerde  
Yelin Türer Evcen İmzası

“Yelin Türer Evcen ile İTÜ Taşkışla Kam-
püsü’nde gençler için yapacağı söyleşi 
öncesi buluştuk. Beni anlattıklarının yanı 
sıra en çok etkileyen yanı yüzünün hep 
gülmesiydi. Hayatındaki başarıya da bu 
tebessüm ve olumlu düşünce ile ulaştığı-
na eminim.”

Sarpkaya Özay: Öncelikle Avaz okuyu-
cularına kendinizle ilgili neler söylemek 
istersiniz?

Yelin Türer Evcen: 1975 yılında İstan-
bul’da doğdum. Ortaokul ve liseyi İzmir 
Özel Türk Kolejinde okudum. İTÜ Mimar-
lık Fakültesi’nden mezun olduktan son-
ra çeşitli projelerin tasarım ve uygulama 
aşamalarında görev aldım. 2010 yılında 
İç Mimar Gönül Ardal ile beraber Gönye 
Tasarım’ı kurduk. Bu ortaklık çerçevesin-
de yüze yakın markalı lüks konut ve ofis 
projesinin iç mimarisine imza atarak bu 
konuda uzmanlaşmayı seçtik ve bu proje-
lerimizle birçok ödüle layık görüldük.

Röportaj

“We met with Yelin Türer Evcen before the 
interview she will give for young people 
at ITU Taşkışla Campus. Besides what 
he told me, his most impressive part was 
his always laughing. I am sure that she 
achieved success in her life with that smile 
and positive thought.”

Sarpkaya Özay: First of all, what would 
you like to say to Avaz readers about 
yourself?
Yelin Türer Evcen: I was born in 1975 
in İstanbul. I attended secondary school 
and high school in İzmir Private Turkish 
College. After graduating from ITU Faculty 
of Architecture I took part in the design 
and implementation stages of various 
projects. In 2010, we established Gönye 
Design together with Interior Architect 
Gönül Ardal. Within the framework of 
this partnership, we have chosen to 
specialize in this subject by signing the 
interior architecture of nearly one hundred 
branded luxury residential and office 
projects and we have been awarded many 
prizes with these projects.

A vaz sayfalarında bu kez kendi 
ayakları üzerinde durabilen, 
eşitsizliklere rağmen öne 

çıkmayı başarabilmiş, imzasını attığı 
işlerle yurt dışında ödüller almış bir 
kadının, Mimar Yelin Türer Evcen’in 
başarı öyküsünü okuyacaksınız.

This time on the Avaz pages, you will 
read the success story of Architect 
Yelin Türer Evcen, a woman who 
was able to stand on her own feet, 
who managed to stand out despite 
inequalities, and who received awards 
abroad for her work.

Sarpkaya Özay, Mimar 
Yelin Türer Evcen ile 
birlikte.
Sarpkaya Özay with 
Architect Yelin Türer 
Evcen.

Röportaj / Interview
Sarpkaya Özay
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Interview: Sarpkaya Özay

Sarpkaya Özay: Bize Gönye Proje Tasa-
rım’ın başarı öyküsünden söz edebilir mi-
siniz?

Yelin Türer Evcen: Gönye Tasarım, 
Yedi Mavi Projesi örnek daire tasarımı ile 
Los Angeles merkezli “IDA International  
Design Awards” yarışmasında “Honorable 
Mention” (Şeref Ödülü) ödülünü kazandı. 
Sampa Otomotiv için inşa edilen ofis pro-
jesiyle İtalya’da düzenlenen ve en iyi tasa-
rım konseptlerini, ürünlerini ve hizmetlerini 
ödüllendiren, dünyanın en geniş kapsamlı 
tasarım yarışması olan “A Design Award 
and Competition” yarışmasından da yine 
ödül aldı. 2014 yılında yenilikçi proje-
lerin davet edildiği “European Property  
Awards”da (Avrupa Emlak Ödülleri) Makro 
İnşaat’ın Mavera projesi için tasarladığı 
örnek daireyle ödül alan Gönye, 2013 yı-
lında aynı yarışmanın örnek daire katego-
risinde Türkiye ve Avrupa birinciliğini ka-
zandı. Bunun dışında daha pek çok ödüle 
layık görülen projelere imza atan Gönye, 
Tahincioğlu Gayrimenkul tarafından yap-
tırılan Nidapark Beşiktaş Projesi, “Sign of 
the City” (Şehrin Şarkısı) ödüllerinde “De-
vam Eden En İyi Rezidans” ödülünün de 
sahibi oldu.

Sarpkaya Özay: Siz bir projeyi nasıl ta-
sarlıyorsunuz? Örneğin ödül alan bir proje 
nasıl gelişiyor ve sizce hangi özelliklerin-
den dolayı ödül alıyor? 

Yelin Türer Evcen: Öncelikle yarışma 
için proje oluşturmadığımızı belirtmek is-
terim. Biz yaptığımız projeleri yarışmaya 
göndermeyi uygun görüyor ya da gör-
müyoruz. Bizim müşterimizle aramızdaki 
güven çok önemlidir. Müşterinin isteklerini 
dinleyip onu iyi anlamak gerekir. Projenin 
büyüklüğü tasarım anlamında özgürce 
yol alabileceğimiz bir hareket alanına sa-
hip olmak çok önemlidir. Örneğin yüksek 
bütçeli bir proje, bize esneklik ve yeni ta-
sarımlar yapma imkanı sağlar. 

Sarpkaya Özay: Can you tell us about the 
success story of Mitre project design?

Yelin Türer Evcen: Gönye Design won 
the “Honorable Mention” Award at the “IDA 
International Design Awards” competition 
in Los Angeles with its Seven Blue Project 
sample apartment design. It also received 
an award from the “A Design Award 
and Competition” competition, the most 
comprehensive design competition in the 
world, held in Italy with its office project 
built for Sampa Automotive and rewarding 
the best design concepts, products and 
services. Gönye, who received an award 
at the “European Property Awards” 
(European Property Awards), where 
innovative projects were invited in 2014, 
with a sample apartment designed by 
Macro construction for the Mavera Project, 
won the first place in Turkey and Europe 
in the sample apartment category of the 
same competition in 2013.

Sarpkaya Özay: How do you design a 
project? For example, how does a project 
that receives an award develop and get 
an award for what characteristics do you 
think it has?

Yelin Türer Evcen: First of all, I would 
like to point out that we did not create a 
project for the competition. We either 
consider it appropriate or do not consider 
it appropriate to send our projects to the 
competition. The trust between us and our 
client is very important. It is necessary to 
listen to the client’s wishes and understand 
them well. The size of the project, in terms 
of design, is very important to have an 
area of movement where we can travel 
freely. A high-budget project, for example, 
gives us flexibility and the ability to make 
new designs.

Mimar Yelin Türer Evcen 
ve İç Mimar Gönül Ardal 

ortaklığındaki Gönye 
Proje Tasarım, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından 
verilen “Tasarım Merkezi” 

unvanını almaya hak 
kazandı.

Gönye Proje Tasarım, in 
partnership with Architect 

Yelin Türer Evcen and 
Interior Architect Gönül 
Ardal, was awarded the 

“Design Center” title given 
by the Ministry of Science, 

Industry and Technology.
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Sonuçta bütün bu bileşenler bir araya 
geldiğinde ise gurur duyduğumuz ve ta-
sarım anlayışımızı tam anlamıyla yansıtan 
bir proje ortaya çıkar. Projeyi tasarlamaya 
başlamadan önce müşterinin isteklerini 
anlamak için birlikte çok uzun toplantılar 
yapıyoruz. Sonrasında onların aklına gel-
meyip bizim önerebileceğimiz detaylar 
üzerinde düşünüyoruz ve işin hayal etme, 
vizyonunu gösterme, çizme ve hayata 
geçirme kısmı kalıyor. Yaptığımız işlerin 
hiçbiri bugüne kadar büyük bir revizyona 
gitmedi. Genelde ilk sunumda kabul gör-
dü. Çünkü sizden ne istendiğini anlama-
nız çok önemli. Sanırım biz öncelikle bu 
kısmı iyi başardık. Ardından da mekanlar 
değil daha işlevsel, estetik, şık, modern, 
dinamik ve huzurlu hayatlar tasarlamamız 
gerektiğinin farkına vardık.

Sarpkaya Özay: Bu başarı hikayesinin 
hiçbir yerinde başarısızlık, hayal kırıklığı, 
pişmanlık ya da vazgeçiş yok mu?

Yelin Türer Evcen: Olmaz mı? Staja gitti-
ğimde bana faks çekmek isteyen telefon-
daki kişi sinyal istediğinde, kendisi dışar-
da dediğim günü unutamam. 4 yılda okulu 
bitirince eve gitmemek için yüksek lisansa 
başladım. İstanbul’da geçimimi sağlaya-
bilmek için de kendime yarı zamanlı bir iş 
buldum. Tabii kısa bir süre sonra da tam 
zamanlı işe girince yüksek lisans eğitimi-
mi yarıda bıraktım. Zaman içinde kendi 
şirketimi kurma deneyimlerim oldu. Çok 
çalışıp çok yorulduğum işlerin ücretini 
alamadığım, çok üzüldüğüm, kendimi çık-
mazda ve yorgun hissettiğim zamanlar da 
oldu. Ama ben tüm bu yaşananları tecrü-
be olarak kabul edip yoluma devam ettim.

Sarpkaya Özay: Hayatınızda iyi ki dediği-
niz anlar ya da şeyler var mı?

Yelin Türer Evcen: Benim ablam mimar, 
babam inşaat mühendisi. O dönem 5 kla-
sik, 4 de popüler desek toplamda 9-10 

As a result, when all these components 
come together, a project that we are 
proud of and fully reflects our design 
understanding emerges. Before we start 
designing the project, we have very long 
meetings together to understand the 
customer’s wishes. And then we think 
about the details that we can offer, and 
the part of the job is to imagine, show 
your vision, draw and bring it to life. None 
of our work has gone through a major 
revision until today. Most of the time it 
was accepted at the first presentation. 
Because you understand what you are 
being asked to very important.I think we 
did well in this part first. Then we realized 
that we need to design more functional, 
aesthetic, stylish, modern, dynamic and 
peaceful lives, not spaces.

Sarpkaya Özay: There is no failure, 
disappointment, regret or renunciation 
anywhere in this success story?

Yelin Türer Evcen: Wouldn’t it be? When 
I go to the internship and the person on 
the phone who wants to fax me asks for 
a signal, I cannot forget the day I said he 
was outside. After finishing school in 4 
years, I started graduate school in order 
not to go home. In order to provide a living 
in Istanbul and I found myself a part-time 
job. Of course, after a short while, when 
I got a full-time job, I dropped out of my 
graduate education. Over time, I have had 
experience of starting my own company. 
There were also times when I could not 
get paid for the work I was tired of working 
hard, I was very sad, and I felt stuck and 
tired. But I accepted all these experiences 
as an experience and continued on my 
way.

Sarpkaya Özay: Are there any moments 
or things in your life that you say good luck 
with?

Yelin Türer Evcen: My sister is an architect 
and my father is a civil engineer. At that 
time, we knew 9-10 professions in total, if 
we said 5 classical and 4 popular. In those 

Röportaj

Gönye Tasarım’ın 2017 
yılında Yedi Mavi Projesi 
örnek daire tasarımıyla 
Los Angeles merkezli 
“IDA International Design 
Awards” yarışmasında 
“Şeref Ödülü” aldığı 
tasarım.
Gönye Design’s design for 
the Seven Mavi Project 
exemplary flat design in 
2017, for which it received 
the “Honor Award” at 
the Los Angeles-based 
“IDA International Design 
Awards” competition.

İç Mimar  
Interior Architect  
Gönül Ardal
Mimar  
Architect  
Yelin Türer Evcen
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meslek dalını biliyorduk. O yıllarda üniver-
siteleri tanıma turları, bölüm bilgilendirme 
gibi öğrenciye yönelik çalışmalar yoktu. 
Üniversite sınavında ailemin etkisiyle mi-
marlık ve mühendislik bölümlerini yazdım. 
Şansıma bugün mesleğimi severek yaptı-
ğım mimarlık fakültesini kazandım. Aklıma 
geldikçe iyi ki birkaç soru daha fazla yap-
madım da mühendis olmadım diye şükre-
derim doğrusu.

Sarpkaya Özay: Gençlere önerileriniz 
neler?

Yelin Türer Evcen: Ben hazırlık okuma-
dım ve üniversiteyi 4 senede bitirdim. Size 
gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki 
her şey kitaplar, dersler ve projeler değil-
dir. Ders başarısından çok hayat başarısı 
önemlidir. Derslerinizin yanı sıra vizyonu-
nuzu genişletin. Örneğin workshoplara, 
dernek çalışmalarına katılın, çok fazla 
insanla tanışın, görebildiğiniz kadar çok 
yer görün, farklı kültürler tanıma yolları 
bulun, ikinci, üçüncü, dördüncü yabancı 
dilleri öğrenin, Avrupa’daki yaz okullarına 
katılın. Kısacası vaktiniz varken dünyanızı 
büyütün, çünkü iş hayatına girdiğinizde 
bunlara ayıracak zamanınız çok sınırlı ola-
cak. Tabii bu arada ne yapmak istediğinizi 
de mutlaka sorgulayın, ondan sonra mes-
lek seçiminizi yapın. Her durumda sizi 
diğerlerinden ayıracak farkı ortaya koyun. 
Yaptığınız şeyin altında imzanız olmasa 
da siz kişiliğinizi üzerine koyun ki gören 
herkes bunu sizin yaptığınızı ya da özel bi-
rinin yaptığını fark etsin. Sizin jenerasyo-
nunuzda rekabet inanılmaz. Diğerlerinden 
ayrılıp öne çıkabilmek için bir işi çok iyi 
yapmanız yeterli değil, mutlaka fark yarat-
manız gerekiyor.

Sarpkaya Özay: Samimi paylaşımlarınız 
için çok teşekkür ederim. Yeni proje ve 
ödüllerde isminizi duymak ümidiyle size 
iyi günler diliyorum.

Yelin Türer Evcen: Sevgili Sarpkaya, ben 
de sizlerin sevdiği işi yapan mutlu azınlı-
ğın bir parçası olmanızı diliyorum.

years, there were no student-oriented 
activities such as university recognition 
tours or department information. I wrote the 
architecture and engineering departments 
in the university exam with the influence of 
my family. Luckily, I won this architecture 
faculty, which I love my profession today. 
The more I can think of, the more I am 
grateful for a few more questions that I did 
not become an engineer.

Sarpkaya Özay: What are your sugges-
tions to young people?

Yelin Türer Evcen: I did not study 
preparation and graduated from university 
in 4 years. I can confidently tell you that 
not everything is books, lessons, and 
projects. Life success is more important 
than course success. Broaden your vision 
as well as your lessons. For example, join 
workshops, association studies, meet a 
lot of people, see as many places as you 
can, find ways to get to know different 
cultures, learn second, third, fourth foreign 
languages, attend summer schools in 
Europe. In short, grow your world when 
you have time because when you enter 
the business life, your time will be very 
limited. Of course, in the meantime, be 
sure to question what you want to do, 
then make your choice of profession. In 
any case, make the difference that will 
set you apart. Even if you don’t have your 
signature under what you are doing, put 
your personality on it so that everyone 
who sees it realizes that you did it or that 
someone special did it. In your generation, 
the competition is incredible. In order to 
stand out from others and stand out, it is 
not enough to do a job well, you have to 
make a difference.

Sarpkaya Özay: Thank you very much for 
your sincere sharing. Hoping to hear your 
name in new projects and awards, I wish 
you a good day.

Yelin Türer Evcen: Dear Sarpkaya, I wish 
you to be a part of the happy minority that 
does what you love.

Interview: Sarpkaya Özay

Birçok iç mimari 
çalışmaya imza atan 

Gönye Tasarım, banyo 
ve mutfakların bir yaşam 

alanı olarak evrimini 
değerlendirerek bu 

alanlara zarif bir yaklaşım 
getirebileceğimiz tasarım 

önerilerini aktarıyor.
Gönye Tasarım, which 
has carried out many 
interior design works, 

evaluates the evolution 
of bathrooms and 

kitchens as living spaces 
and conveys design 

suggestions that we can 
bring an elegant approach 

to these areas.
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New AKM Opened on the 98th Anniversary of the Republic
Yeni AKM Cumhuriyet’in 98. Yılında Açıldı

Yapının yeniden inşa sürecini yakından 
takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  
Erdoğan’ın açılışını yaptığı AKM, 13 yıl 
aradan sonra “Sinan Operası”nın dünya 
prömiyeri ile kapılarını sanatseverlere açtı. 
Beyoğlu’ndaki AKM açılışına Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın 
yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cum-
hurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İle-
tişim Başkanı Fahretin Altun, Milli Savun-
ma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin 
Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, AKP Genel Başkanvekili Binali 
Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir 
Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 
ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu katıldı.

Haber

Opened by President Recep Tayyip 
Erdoğan, who closely follows the 
reconstruction process of the building, 
AKM opened its doors to art lovers with 
the world premiere of “Sinan Opera” after 
13 years. President Erdoğan and his wife 
Emine Erdoğan as well as Vice President 
Fuat Oktay, President of the Grand National 
Assembly of Turkey Mustafa Şentop, MHP 
Chairman Devlet Bahçeli, Presidential 
Spokesperson İbrahim Kalın, Director of 
Communications Fahretin Altun, Minister 
of National Defense Hulusi Akar, Culture 
and Tourism Minister Mehmet Nuri Ersoy 
and his wife Pervin Ersoy, Minister of 
Industry and Technology Mustafa Varank, 
Minister of Environment and Urbanization 
Murat Kurum, AKP Deputy Chairman Binali 
Yıldırım and his daughter Büşra Köylübay, 
İstanbul Governor Ali Yerlikaya, İstanbul 
Metropolitan Municipality (İBB) President 
Ekrem İmamoğlu and his wife Dilek Kaya 
İmamoğlu attended.

Kaynak / Source
Anadolu Ajansı
Anadolu Agency

A tatürk Kültür Merkezi (AKM), 
Cumhuriyet’in 98. yılını kutla-
dığımız 29 Ekim 2021 tarihinde, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı 
görkemli bir törenle açıldı.

Atatürk Cultural Center (AKM) was 
opened on October 29, 2021, when we 
celebrate the 98th anniversary of the 
Republic, with a magnificent ceremony 
attended by President Erdoğan.

AKM’nin girişinde yer 
alan opera küresi, 15 bin 
özel el yapımı kırmızı 
seramik kullanılarak 
yapıldı. Binanın cephe 
tasarımında gün ışığından 
maksimum verim alınması 
hedeflenirken, çevreci bir 
anlayışla yeşil çatı sistemi 
yapıldı.
The opera sphere, 
located at the entrance 
of AKM, was made using 
15 thousand special 
handmade red ceramics. 
While aiming to get 
maximum efficiency 
from daylight in the 
facade design of the 
building, a green roof 
system was built with 
an environmentalist 
approach.
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News
“Bir parça da olsa mahcubiyet 
duyacaklarını ümit ediyorum”

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Uzun yıllar boyunca AKM’nin yeni-
lenmesi projesine karşı çıkan, akla hayale 
gelmeyen yalanlara başvuran kesimlerin 
ortaya çıkan eser karşısında bir parça da 
olsa mahcubiyet duyacaklarını ümit edi-
yorum.” dedi.

“Herkesin takdirini alan bir proje oldu”

Bakanlığının koordinasyonunda AKM’nin 
yenilenmesini gerçekleştiren Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Çok mut-
luyuz. Böyle önemli proje, böyle önemli bir 
günde, 29 Ekim’de cumhuriyetimizin 98. 
yılında tüm Türkiye ile tüm sanatseverle-
rimizle buluştu. Hepimize hayırlı olsun.” 
dedi.

“TOKİ eliyle AKM’nin yapımını 
üstlendik”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Baka-
nı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı koordinasyonunda TOKİ eliyle AKM’nin 
yapımını üstlendiklerini belirterek, “Birçok 
konserlerin verileceği, etkinliklerin, kültür 
faaliyetlerinin yapılacağı bir mekana İs-
tanbul’umuz kavuşmuş oldu. Hayırlı uğur-
lu olsun.” diye konuştu.

“I hope they will feel a bit of 
embarrassment”

Speaking at the ceremony, President 
Erdoğan said, “I hope that those who have 
been against the project of renovating 
the AKM for many years and resorting 
to unimaginable lies will feel a little 
embarrassment in the face of the work 
that has emerged.” said.

“It has been a project that has received 
the appreciation of everyone”

Mehmet Nuri Ersoy, Minister of Culture and 
Tourism, who carried out the renovation 
of AKM under the coordination of his 
Ministry, said, “We are very happy. Such 
an important project met with all of Turkey 
and all our art lovers on such an important 
day, the 98th anniversary of our Republic, 
on October 29. Good luck to all of us.” 
said.

“TOKİ will undertake the construction 
of AKM”

Minister of Environment and Climate 
Change Murat Kurum stated that they 
undertook the construction of AKM under 
the coordination of the Ministry of Culture 
and Tourism and said, “Our İstanbul has 
become a place where many concerts will 
be held, events and cultural activities will 
be held. Good luck.” he said.

AKM’de 4 bin 500 
metrekare fuaye alanı, 
modern dizayn edilmiş 
prova salonları, çalışma 
atölyeleri ve ofisler yer 
alıyor.
AKM also includes a foyer 
area of 4,500 square 
meters, modern designed 
rehearsal halls, workshops 
and offices.
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“Muhteşem bir eser ortaya çıktı”

Yeni AKM’nin muhteşem bir eser olduğu-
na dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Söz-
cüsü İbrahim Kalın da açılış töreninde 
Halit Refiğ’in senaryosundan uyarlanmış 
olan “Sinan” operasının Mimar Sinan’ı 
ölümsüzleştirdiğini kaydederek, “Bir ope-
ranın bütün unsurlarını içinde barındıran 
sözüyle, müziğiyle, gerilimiyle ve son final 
sahnesiyle gerçekten ortaya çok güzel bir 
eser çıkmış. Emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum. Operada geçen çok güzel bir 
ifade vardı: ‘Güzel olan her şey, mutlak 
güzelden payına düşeni alır.’ Umarım, 
buraya gelen herkes de o güzellikten pay 
alır.” değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Kültür Merkezinin Tarihçesi

1946 yılında opera binası olarak temeli atı-
lan, 1969 yılında dünyanın dördüncü bü-
yük sanat merkezi olarak hizmete giren ve 
o zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan 
bina, 1970 yılında çıkan yangında hasar 
gördü. Yapılan tadilatın ardından bu kez 
Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978 yılında 
hizmete giren bina, uzun yıllar İstanbul’un 
en önemli sanat merkezi olarak faaliyet 
gösterdi. 2000’li yıllarda restorasyon ihti-
yacı ortaya çıkan bina 2008’den 2018’e 
kadar kapalı kaldı. Temeli 2019 yılında atı-
lan yeni AKM ise ilk yapının mimarı Hayati 
Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu 
tarafından karakteristik özellikleri koruna-
rak yenilendi. Eski AKM’de bulunan se-
ramik sanatçısı Sadi Diren duvarı birebir 
yeniden yapılırken, opera fuayesindeki 
döner merdiven de aslına sadık kalınarak 
inşa edildi. 2 bin 40 kişilik izleyici, 118 
kişilik de orkestra kapasitesine sahip sa-
londa sahne mekaniği ve sistemleri anla-
mında dünyanın en önde gelen teknolojisi 
kullanıldı. Yeni AKM’nin içerisindeki salon-
lar aynı zamanda akustik konser salonu 
olarak da tasarlandı.

“An amazing piece of work has 
emerged”

Noting that the new AKM is a magnificent 
work, Presidential Spokesperson İbrahim 
Kalın noted at the opening ceremony that 
the opera “Sinan”, adapted from Halit 
Refiğ’s script, immortalized Mimar Sinan, 
“With its lyrics, music, tension and the final 
finale, which contains all the elements of 
an opera. A really beautiful piece of work 
came out with the scene I congratulate 
everyone who contributed.

History of Atatürk Cultural Center

The building, whose foundation was laid 
in 1946 as an opera house, and which 
was put into service as the fourth largest 
art center in the world in 1969, and which 
was then called the İstanbul Culture 
Palace, was razed in a fire in 1970. The 
building, which was put into service in 
1978 under the name Atatürk Cultural 
Center after the renovation, operated as 
the most important art center of İstanbul 
for many years. The building, which 
needed restoration in the 2000s, remained 
closed from 2008 to 2018. The new AKM, 
the foundation of which was laid in 2019, 
was renovated by Murat Tabanlıoğlu, the 
son of Hayati Tabanlıoğlu, the architect 
of the first building, while preserving its 
characteristic features. While the ceramic 
artist Sadi Diren wall in the old AKM was 
rebuilt one-to-one, the spiral staircase in 
the opera foyer was built faithfully to its 
original. The world’s leading technology 
in terms of stage mechanics and systems 
was used in the hall, which has a capacity 
of 2 thousand 40 people and an orchestra 
of 118 people. The halls inside the new 
AKM were also designed as acoustic 
concert halls.

AKM’nin açılışında dünya 
prömiyerini yapan “Sinan 
Operası”nı Hasan Uçarsu 
besteledi. Librettosunu 
Halit Refiğ’in aynı adlı 
senaryosundan Bertan 
Rona’nın yazdığı opera, 
İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi tarafından 
sahnelendi. 
Hasan Uçarsu composed 
the “Sinan Opera”, which 
made its world premiere 
at the opening of AKM. 
The opera, whose libretto 
was written by Bertan 
Rona from the script of 
the same name by Halit 
Refiğ, was staged by the 
İstanbul State Opera and 
Ballet. 

Haber
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Bir Ayrık Otu
ENVER AYSEVER

A Couch Grass

Interview: Sarpkaya Özay

“FARKLI ALAN VE DİSİPLİNLERDE 
ÇALIŞMAK BENİ HEM MUTLU EDİYOR 
HEM DE ÜRETMEMİ SAĞLIYOR.”

Sarpkaya Özay: Bir yanda gazetecilik, 
diğer yanda edebiyat, sanat ve siyaset. 
Yürüdüğünüz bu yolda çıkış noktanız, sizi 
etkileyen faktörler neydi? Rol modeliniz 
var mıydı?

Enver Aysever: Bu disiplinlerin tamamı 
yaşadığımız çağda iç içe geçmiş durum-
da. Gerçi hayatın geneline bakınca da 
tümünün birbiriyle ilişkisini görüyoruz. 
Doğal olarak benim hayatımda da bazen 
biri bazen diğeri daha ön plana çıkarak 
var oldu. Farklı alan ve disiplinlerde olmak 
beni hem mutlu ediyor ve öğrenmemi sağ-
lıyor hem de üretim olanaklarımı zengin-
leştiriyor. Rol modelim yok, fakat hocam 
Feridun Benden benim için çok önemlidir.

“WORKING IN DIFFERENT FIELDS 
AND DISCIPLINES MAKE ME HAPPY 
AND ALLOWS ME TO CREATE.”

Sarpkaya Özay: Journalism in one hand, 
literature, art and politics in the other. What 
was your starting point for this path you 
took? What were the factors that affected 
you? Do you have a role model? 

Enver Aysever: All these disciplines 
are connected in our time. We can see 
these connections when we observe life 
as a whole. Naturally, different disciplines 
became dominant in different times of 
my life. Working in different fields and 
disciplines make me happy and allow 
me to create. I do not have a role model, 
but my mentor Feridun Belden is very 
important for me. 

S özünü sakınmayan cesur bir gazeteci, programına “Aykırı Sorular” adı-
nı vermeye çekinmeyecek kadar aykırı bir televizyon program yapımcısı, 
Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi bir yazar, Türk tiyatrosuna emek vermiş 

bir entelektüel, kızı Nisan’a mektuplar yazacak kadar duygusal bir baba, herkese 
söyleyecek sözü olan bir sosyolog ve ahlaki değerlerini yitirmemiş bir politikacı 
olan Enver Aysever’le Nazım Hikmet Kültür Merkezinde bir araya geldik. Aysever, 
tüm içtenliğiyle sorularımızı cevaplarken geleceği ve biz gençleri ne denli önem-
sediğini hal ve tavırlarıyla da ortaya koydu.

We came together with 
Enver Aysever; a bold 
journalist, a radical 
TV program producer 
who named his show 
“Contrarian Questions”, 
a writer with a Yunus 
Nadi Novel Award, an 
intellectual who has 
worked for the Turkish 
theatre, an emotional 
father who writes letters 
to his daughter Nisan, 
a sociologist who has 
something to say for 
everyone and an ethical 
politician at Nazım 
Hikmet Culture Center. 
Aysever sincerely 
answered our questions 
and showed how much 
he cares about us, the 
youth of this country, 
and the future with his 
attitude. 

Röportaj / Interview
Sarpkaya Özay
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Röportaj

“GAZETECİ, TÜM İNSANLAR ADINA, 
ONLARIN ULAŞAMAYACAĞI KİŞİLERE 
SORU SORAN KİMSEDİR.”

Sarpkaya Özay: Adınızla özdeşleşen 
programınızda özellikle sorduğunuz so-
rularla dikkatleri hep üzerinize çektiniz. 
Biz “Bir gazeteci için soru sormak nedir? 
Neden sorular bu kadar önemli?” dersek, 
cevabınız ne olur? 

Enver Aysever: Soru sormak gazetecile-
rin görevi ama daha da ileri gidersek soru 
sormak aslında insanın görevi. Dolayısıyla 
hayata karşı soru sormadan yaşayan bir 
insan, yavan bir insan olur. Bazı kişiler, 
insanın doğasında var olan soru sormayı 
yok sayarak yaşıyorlar, bunu nasıl yapabi-
liyorlar ben de anlayamıyorum. Gazeteci, 
tüm insanlar adına onların ulaşamayaca-
ğı kişilere soru soruyor yani kamu adına 
görev yapıyor. Soru sormak gazetecilerin 
birinci işidir. 

“GÜNLÜK YAZI YAZARKEN 
OKUYUCUNUN BEKLENTİSİNE 
KAPILMAK BÜYÜK BİR YANILGIDIR.”

Sarpkaya Özay: Siz uzun bir süre gün-
lük gazetelerde köşe yazıları yazdınız. Her 
gün yazmak, okuyucunun sizden beklen-
tileri, yazmak istedikleriniz, engeller… 
Neye göre oluşuyor bu köşe yazıları ve 
konular?

Enver Aysever: Günlük yazı yazmak zor, 
çünkü hayatı ve siyaseti takip etmek gere-
kiyor. Okuyucunun beklentisine kapılmak, 
peşine düşmek ise büyük bir yanılgıdır. Bu 
durum yazarı zayıflatır. Yazarın asıl görevi 
okuyucunun gündemine ayak uydurmak 
yerine okuyucuya gündem sunmak, haki-
kati bulup göstermektir. Şu anda ülkemi-
zin içinde bulunduğu durumda tabii ki en-
geller çok fazla. Gazetecilik cesaret işidir. 
Engellemeler hep olacaktır. Gazeteci de 
bu engellemelere rağmen dik durup işini 
yapacaktır.

“JOURNALIST IS THE PERSON WHO 
ASKS QUESTIONS TO PEOPLE WHO 
CANNOT BE REACHED BY EVERYONE, 
ON BEHALF OF EVERYONE.”

Sarpkaya Özay: You always draw 
attention with the questions you ask on 
the show that is identified with your name. 
What is asking questions for a journalist? 
Why are questions that important? 

Enver Aysever: Asking questions is 
the duty of journalism. Actually, asking 
questions is the duty of everyone. 
Therefore, a person who does not ask 
questions would be a superficial one. 
Some people ignore asking questions, 
which is in the nature of humans. I do 
not know how they can do this. The 
journalists asks questions to people who 
cannot be reached by everyone, on behalf 
of everyone, so, he/she does a public 
service. Asking questions is the priority of 
a journalist. 

“BEING ATTRACTED TO THE 
READER’S EXPECTATIONS IS A HUGE 
MISTAKE WHEN WRITING.”

Sarpkaya Özay: You wrote columns in 
daily newspapers for a long time. Write 
every day the reader’s expectations of 
you, write what you want, obstacles… 
What are these columns and topics based 
on?

Enver Aysever: Writing a daily column is 
difficult, because you must follow up the 
daily life and politics. Being attracted to 
the readers’ expectations and following 
them is a huge mistake. This situation 
weakens the writer. The main duty of the 
writer is to present the agenda and the 
truth to the reader, instead of keeping 
up with the agenda of the reader. There 
are too many obstacles in our country 
nowadays. Journalism takes courage. 
There will always be barriers. A journalist 
must stand upright against these barriers 
and do his/her job. 

“Aykırı Sorular” adlı 
televizyon programıyla 
tanınan Enver Aysever’in 
çok sayıda yayımlanmış 
kitabı bulunuyor.
Enver Aysever, who is 
known for his TV show 
“Contrarian Questions”, 
has many published 
books. 
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Interview: Sarpkaya Özay

Gazeteci-Yazar Enver 
Aysever, ‘Tepeden 

Tırnağa İsyan Nazım 
Hikmet’ adını verdiği 

Nazım Hikmet biyografisi 
ile Nazım Hikmet’in 

edebiyatta kapladığı 
yerin yanında, insani 

olarak ne kadar bizden 
biri olduğunu anlatıyor ve 
anlatırken bu büyük şairin 

mutluluklarını, acılarını, 
aşklarını, tutkularını bir 

dantel gibi işliyor.
Journalist-Writer Enver 

Aysever with his biography 
of Nazım Hikmet, that 
he named “From Head 

To Toe Rebellion Nazım 
Hikmet”, besides the place 
covered by Nazım Hikmet 
in literature, describes the 
happiness, sorrows, loves 
and passions of this great 

poet as a lace.

“BİR ÜLKEDE MEDYANIN 
SOLUĞUNUN KESİLMESİ ASLINDA O 
TOPLUMUN SOLUĞUNUN KESİLMESİ 
DEMEKTİR.”

Sarpkaya Özay: Türk basınının içinde bu-
lunduğu durumu nasıl görüyorsunuz?

Enver Aysever: Bizim içinde bulundu-
ğumuz durum aslında Türkiye’deki öz-
gürlüklerin doğal bir uzantısı. Türkiye’de 
nasıl özgürlükler yıpranmış ve kullanıla-
maz duruma gelmişse Türk basını da bu 
durumun ilk kurbanıdır. Türkiye medya an-
lamında büyük sıkıntı yaşıyor. Medyanın 
soluğunun kesilmesi, aslında toplumun 
soluğunun kesilmesidir. Şu anda gayretli 
birkaç gazeteci dışında görevini layıkıyla 
yapan gazeteci maalesef kalmadı. Çünkü 
nitelikli birçok arkadaşımız iş yerinden ko-
vuldu ve yerine yandaşlar getirildi. Bu da 
ülkemizin dramı aslında. 

“ÇOCUKLARI, BİLİMİ, SANATI VE 
ÖZGÜR DÜŞÜNCEYİ ÖĞRETECEK 
EDEBİYAT ESERLERİYLE 
BULUŞTURMAK GEREKİR.”

Sarpkaya Özay: Çocuk edebiyatında da 
eserleriniz var. Sizce çocuk edebiyatı ne-
den önemli? 

Enver Aysever: Edebiyat genel anlamda 
önemli ama çocuk açısından çok daha 
önemli. Çünkü edebiyatla yetişmemiş in-
san saman gibi olur. Çocukluğundan iti-
baren kitaplarla tanışmamış, okumamış 
bir insanın hayatının kalanında başarılı 
olma ihtimali düşüktür. Başarıyı, para ka-
zanmak olarak değil, hayatı anlamlı ya-
şamak olarak algıladığımızda bu sonuca 
ulaşıyoruz tabii ki. Hayatı anlamlı yaşaya-
bilmek için de ahlaki değerlerin, düşünsel 
değerlerin, sorumlulukların olması gerekir. 
Bu bağlamda çocukları, bilimi, sanatı, 
özgür düşünceyi gösterecek, insan hak 
ve özgürlüklerini ifade edecek edebiyat 
eserleriyle buluşturmak gerekir. Türkiye 
bu konuda da büyük sıkıntılar içinde. 

“BUNDAN SONRA TOPLUMA DAHA 
FAYDALI YAPITLAR ÜRETMEYİ 
HEDEFLİYORUM.”

Sarpkaya Özay: Pek çok konuda üreten 
bir insansınız. Kendinizi başarısız buldu-
ğunuz ya da yapmak isteyip de yapama-
dığınız bir şey var mı? Gelecekte yapmayı 
planladığınız projelerinizi, hayallerinizi öğ-
renebilir miyiz?

Enver Aysever: 51 yaşında biri olarak, 
artık şunu yapmalıyım gibi bir düşüncem 
yok. Bundan sonra toplum için daha fay-
dalı olmaya ve yapıtlarımla anılmaya özen 
gösteriyorum. Yaşadıklarımı ve yarattık-
larımı korumak, bunların üzerine koymak 
durumundayım. Dolayısıyla da sırada yeni 
kitaplar, yeni sahne gösterileri, yeni prog-
ramlar ve yeni projeler var. 

“IF THE MEDIA STOPS BREATHING 
IN A COUNTRY, THEN THE COUNTRY 
STOPS BREATHING.”

Sarpkaya Özay: How do you evaluate the 
current situation of the Turkish press? 

Enver Aysever: Our current situation is a 
natural extent of the condition of freedoms 
in Turkey. The Turkish press is the first 
victim of worn-out and wrecked freedoms. 
Turkey is in a great distress about the 
media. If the media stops breathing in a 
country, then the country stops breathing. 
Unfortunately, there are no journalists left, 
who do their jobs rightfully, except a few. 
Most of our qualified colleagues were fired 
and replaced by partisans. This is the 
drama of our country. 

“IT IS ESSENTIAL TO INTRODUCE 
SCIENCE, ART AND WORKS OF 
LITERATURE, WHICH TEACH ABOUT 
FREE-THINKING, TO CHILDREN.” 

Sarpkaya Özay: You have works of 
children’s literature. Why do you think 
children’s literature is important? 

Enver Aysever: Literature is generally 
important, but it is more important for 
children. Because, a person who is not 
raised with literature becomes inept. A 
person who has not met books and read 
them since childhood is unlikely to be 
successful for the rest of his/her life. That 
is, only if we define success as living a 
meaningful life and not only earning money. 
There has to be moral and intellectual 
values as well as responsibilities for a 
meaningful life. In this context, it is essential 
to introduce science, art and works of 
literature, which teach about free- thinking 
and indicate the liberties of people. Turkey 
has a big problem regarding this. 

“MY GOAL IS TO CREATE WORKS 
THAT ARE MORE USEFUL FOR THE 
PUBLIC.”

Sarpkaya Özay: You are a creative person 
in many fields. Is there anything you think 
you are unsuccessful at? Is there anything 
you want to do, but you cannot do? Can 
you share your future projects and dreams 
with us? 

Enver Aysever: I am 51 years old, so, 
I do not think that I have to do “this” or 
“that”. From now on, I care about being 
more useful for the public and being 
remembered for my works. I have to protect 
my experiences and my productions, and 
I must make additions to them. Therefore, 
I have new books, new shows, new 
programs and new projects on the line.
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Zaten bunları şu anda yapıyorum. Ama 
amacım benden sonraki kuşaklara “Ben-
den önceki insanlar şunları yapmış” diye-
bilecekleri bir zemin yaratmak. O yüzden 
bu sorumluluğu taşıyorum. İnsan taşıdığı 
sorumlulukları iyi tarif edebilir ve bunun 
altından kalkabilirse işte o zaman iyi bir 
insan olabilir. Genç insanın zamanında bu 
sorumluluğu hissedip taşıması, onun ha-
yatta daha çok yol almasını sağlar.

“BAŞKA İNSANLARIN SORUNLARINA, 
DUYARLILIKLARINA SAYGI 
GÖSTERMEYEN BİR KİŞİ HİÇBİR İŞTE 
BAŞARILI OLAMAZ.”

Sarpkaya Özay: Bizim gibi televizyoncu-
luk sektöründe çalışmak için eğitim gören 
gençler için önerileriniz var mı? Bir tele-
vizyoncuda olmazsa olmaz diyeceğiniz 
özellikler nelerdir?

Enver Aysever: Televizyonculuk soyut 
bir kavramdır. Teknik eleman mı, haberci 
mi olacaksın, yoksa eğlence programı mı 
hazırlayacaksın? Öncelikle bunun ayrımını 
iyi koymak gerekir. Ama genelde iletişim 
araçlarında görev yapacak insanların şu 
üç temel özelliğe sahip olması gerekir. 
Bunların ilki entelektüel kimlik, ikincisi ah-
laki seviyesinin yüksekliği ve üçüncüsü 
de estetik ölçü. Sadece bir aygıtı iyi kul-
lanmak, sizi iyi yayıncı yapmaz. Dünyada 
kamerayı iyi kullanan milyonlarca kişi var. 
Ama kamerayı yaratıcı kullanabilmek, ge-
lişmiş farklı bir bakış açısına sahip olmak 
sizi ayrıcalıklı kılar. Herkes konuşabilir ama 
kamera önünde doğruları söylemek, ahla-
ki değerlere sahip olup, kendine insani sı-
nırlar koyabilmek, sizi diğerlerinden farklı 
yapar. Başta düşünsel farkınız ve farkın-
dalığınız olmalı. Bir kimse bencilse, kim-
seye faydası yoksa, o insanın yaptığı iş 
geçici ses getirse bile bu kalıcı bir başarı 
olamaz. Dolasıyla başka insanların sorun-
larına, duyarlılıklarına saygı göstermeyen 
bir kişi için başarılı diyemeyiz. İster dizi 
için senaryo yazın, ister eğlence programı 
ya da belgesel çekin, her şeyde bir ölçü 
tutturmaya özen göstermeniz gerekiyor.

Sarpkaya Özay: Zaman ayırdığınız ve 
bize böylesine değerli paylaşımlarda bu-
lunduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben 
kendi adıma mesajlarınızı aldım. Umarım 
gelecekte bizler de sizin gibi ustalarımızın 
açtığı yolda, mesleğimizi daha özgürce 
yaparız. 

I am doing all these right now. Nevertheless, 
my purpose is to create a basis for the next 
generation and I want them to be able to 
say, “The people before me have done 
this.” I have this responsibility. If a person 
can describe his/her responsibilities and 
manages to fulfill them, then that is a good 
person. If a person feels this responsibility 
when he/she is young, then he/she can do 
much more in life. 

“A PERSON, WHO DOES NOT CARE 
ABOUT OTHER PEOPLE’S PROBLEMS 
AND SENSITIVITIES, CANNOT BE 
SUCCESSFUL IN ANY JOB.”

Sarpkaya Özay: Do you have 
recommendations for young people like 
us, who are being trained to work in the TV 
industry? Are there any must-have-traits 
for a communication professional? 

Enver Aysever: Communication is an 
abstract concept. Are you going to be 
technical personnel, a journalist, or a 
shiny floorshow producer? First, they have 
to be distinguished. These are the three 
basic properties, which the people who 
work with communication tools must have: 
Intellectual identity, high moral values 
and aesthetic traits. It is not enough to 
use a tool well to be a communication 
professional. There are millions of people 
in the world, who use the camera well. 
Using the camera creatively and having a 
developed, different point of view makes 
you special. Everyone can talk, but talking 
about the truth in front of the camera, 
having moral values and setting up 
humane boundaries makes you different. 
You must have intellectual difference 
and awareness. If a person is selfish and 
useless, he/she cannot be permanently 
successful, even though he/she acquires 
a temporary acknowledgement. Therefore, 
a person, who does not care about other 
people’s problems and sensitivities, 
cannot be defined as successful. Whether 
you write a script for a TV series, or shoot 
a documentary or an entertainment show, 
you need to be balanced about everything. 

Sarpkaya Özay: Thank you for your time 
and the your valuable opinions you shared 
with us. I received your message. I hope 
we can perform our job in the future more 
freely, through the efforts of our seniors, 
like you. 

Röportaj

“Herkes konuşabilir ama 
kamera önünde doğruları 
söylemek, ahlaki değerlere 
sahip olup, kendine insani 
sınırlar koyabilmek, sizi 
diğerlerinden farklı yapar.”
“Everyone can talk, but 
talking about the truth 
in front of the camera, 
having moral values 
and setting up humane 
boundaries makes you 
different.”
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Article: Şadan Alptekin

The Relationship Between Cinema and Literature

Sinema - Edebiyat İlişkisi

Her ne kadar son yılların birikimi sinema-
cıları yeni yollar aramaya yöneltse de ger-
çek edebiyat ürünlerine ilgi, dün olduğu 
gibi bugün de devam ediyor. Ancak bu ilgi 
iki alan arasında kurulacak ilişkide hem 
edebiyatçının hem de sinemacının olduk-
ça titiz davranmasını gerektiriyor. Çünkü 
bir uyarlamada sinemanın kendine özgü 
kuralları hesaba katılmazsa, sonuç özgün 
bir eseri zedelemekten öteye gidemiyor. 
İşte bu nedenle de sinema ile edebiyat 
arasındaki ilişki bugün yeni boyutlar ka-
zanmakta, romanları filme çekmenin yanı 
sıra filmleri de romanlaştırmakta.

“SÖZCÜKLER EDEBİYATIN, 
GÖRÜNTÜLER SİNEMANIN TEMEL 
MALZEMESİDİR.”

Birer okur olarak elimize aldığımız bir ki-
tabı bazen “film gibi kitap” diye nitelendir-
diğimiz olur. Aslında bu başarılı yapımlar 
için kullandığımız bir tanımdır. 

Although the accumulation of recent years 
has led filmmakers to seek new ways, the 
interest in real literary products continues 
today as it was yesterday. However, this 
interest requires both the writer and the 
filmmaker to be very meticulous in the 
relationship to be established between the 
two fields. Because if the peculiar rules of 
the cinema are not taken into account in an 
adaptation, the result cannot go beyond 
damaging an original work. This is why the 
relationship between cinema and literature 
gains new dimensions today, In addition to 
filming novels, he also novelizes films.

“WORDS ARE THE BASIC MATERIAL 
OF LITERATURE, IMAGES OF 
CINEMA.”

As readers, we sometimes describe a book 
that we take into our hands as a “book like 
a movie”. In fact, this is the definition we 
use for successful productions.

S inema ile edebiyat arasında her zaman 
karmaşık ve zor bir ilişki olmuştur. 20. 
yüzyılın başlarında aydın kesim tarafından 

küçümsenen sinema, saygınlık kazanabilmek için 
edebiyatın ve tiyatronun ünlü ve önemli yapıtlarına 
sığınma ihtiyacı duymuştu. 1910’lu yıllarda daha 
fazla seyirciyi salonlara çekebilmek için tefrika 
romanları da dizi filmler halinde beyazperdeye 
aktarılmaya başlanmıştı. Bu yazıda dün olduğu gibi 
bugün de devam eden sinema ile edebiyat dünyası 
arasındaki buluşturma çabalarını ve sinema ile 
edebiyat arasındaki yakın ilişkiyi okuyabilirsiniz. 

There has always been a complex and difficult 
relationship between cinema and literature. At the 
beginning of the 20th century, the cinema, which 
was underestimated by the intelligentsia, needed 
to take shelter in the famous and important works 
of literature and theater in order to gain respect. 
In the 1910s, serialized novels were started to be 
transferred to the silver screen as serials in order 
to attract more spectators to the theaters. In this 
article, you can read about the efforts to bring 
together the cinema and the literary world, which 
continues today as it was yesterday, and the close 
relationship between cinema and literature.

Yazı / Article
Şadan Alptekin
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Yazı 

O eserin görsel yönden zenginliğinden, 
kurgunun dinamizminden kaynaklanan bu 
tanımlama o eserin sanatsal değerini yan-
sıttığını, sinematografik bir yapıya sahip 
olduğunu gösterir bize. Bazen de görün-
tüden çok söze dayanan eserlerle karşıla-
şırız ki, bunu da “sinema değil, edebiyat” 
diye nitelendiririz kolayca… Aslında bu 
saptama, sinemayı edebiyata göre daha 
üstün bir sanat dalı olarak kabul etmek-
ten kaynaklanmıyor. Bu sonuç, bir filmin 
görsellikten çok edebi yönünün ağır bas-
masının getirdiği sakıncalardan ortaya çı-
kıyor. Yani bir kitabın sinemasal özellikleri 
avantaj sayılırken, bir filmin edebi özellik-
leri dezavantaj olarak kabul ediliyor bugü-
nün sanat dünyasında. “Edebi” yanı ağır 
basan filmler ise genellikle “kaynaklandığı 
yazına sadık kalınmalı” duygusuyla çe-
kilmiş uyarlamalar oluyor. Gerçi sadakat 
kaygısıyla sinemasal anlatımın gerektirdi-
ği özgürlükten uzak kalmış, sinema sana-
tından nasibini alamamış bu filmler içinde 
gişe rekorları kıranları da yok değil sinema 
tarihinde.

Aslında uyarlama, sinemanın en nankör 
türlerinden biri. Yazarlar genellikle sine-
macıları kaynak kitaplara saygı gösterme-
mekle suçlar, sinemacılar ise yazarın söz-
lerine kapıldığında bu defa eleştirmenlerin 
dilinden kurtulamaz. Ama yine de sinema 
tarihinde edebiyattan uyarlanan filmlerin 
sayısı oldukça çoktur. Burada amaç den-
geyi bulabilmektir. Bir edebiyat yapıtının 
özünü zedelemeden, yeniden ama bu kez 
sinemasal bir anlatımla onu yaratabilmek-
tir. Bir de “çok önemli bir edebi eserden 
iyi bir film olmaz” diye genel bir anlayış 
vardır. Ancak dünya sinemasında bugüne 
kadar bu görüşün tam tersi başyapıtlar da 
ortaya çıkmıştır. Sinema dilinin nitelikleri ve 

This definition, arising from the visual 
richness of that work and the dynamism 
of the fiction, shows us that it reflects 
the artistic value of that work and has a 
cinematographic structure. Sometimes 
we come across works based on words 
rather than images, which we easily 
describe as “literature, not cinema”… In 
fact, this determination does not originate 
from accepting cinema as a superior art 
branch than literature. This result emerges 
from the drawbacks of the literary aspect 
of a film outweighing the visual aspect. In 
other words, while the cinematic features 
of a book are considered an advantage, 
the literary features of a movie are 
considered a disadvantage in today’s 
art world. Films with a “literary” aspect 
are usually adaptations made with the 
feeling of “being faithful to the literature 
from which they originate”. In fact, there 
are blockbuster hits in the history of 
cinema, among these films that have been 
away from the freedom required by the 
cinematic expression due to the concern 
of fidelity and have not had their share of 
the art of cinema.

Actually, adaptation is one of the most 
ungrateful genres of cinema. Authors 
often accuse filmmakers of not respecting 
source books. Filmmakers, on the other 
hand, cannot get rid of the language 
of the critics when they are caught by 
the words of the author. However, the 
number of films adapted from literature 
in the history of cinema is quite large. 
The goal here is to find balance. It is to 
be able to create a literary work again, 
but this time with a cinematic expression, 
without damaging its essence. There is 
also a general understanding that “a very 
important literary work cannot make a 
good film”. However, the opposite of this 
view, masterpieces have emerged in world 
cinema until today. The qualities and limits 

“İyi bir uyarlama, asıl 
eserin özünü ve sözünü 
yeniden kurabilmelidir.”
Sinema Kuramcısı  
Andre Bazin
“A good adaptation 
should be able to re-
establish the
essence and the wording 
of the original work.”
Film Theorist  
Andre Bazin
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sınırları da romanla arasındaki ilişkiler in-
celenirken tartışma konusu olmuştur. Bilin-
diği gibi iki sanat türü arasındaki benzer-
lik, onların dil özelliklerinden kaynaklanan 
algılanma nitelikleridir. Roman kendi anla-
tım biçimi olan sözcüklerle kişinin belle-
ğinde çeşitli algı anılarını canlandırmakla 
sınırlı kalırken, sinema görsel ve işitsel algı 
olanaklarından yararlanmakta, bu durum 
da onu ekonomik kılmaktadır. Gerçekten 
okur bir kitabı belki bir günde, belki de bir 
hafta gibi uzun bir sürede okur. Oysa o 
eser filme alındığında, bir buçuk, iki saat 
gibi bir zaman diliminde izlenecektir.

DÜNYA SİNEMASINDAN UYARLAMA 
ÖRNEKLERİ

Tüm sanatlar içinde kendine ayırdığı alanı 
çağdaş teknolojinin ve kitle iletişim araçla-
rının gücünü kullanarak geliştiren sinema, 
doğuşundan bu yana edebiyat ürünleriyle 
beslenmiş, sinemacılar da edebiyatın yıl-
lardır biriktirdiklerini beyaz perdeye aktar-
mışlardır. Edebiyat uyarlaması niteliği taşı-
yan ve sonuçta gişe rekorları kıran piyasa 
filmleri de sinema tarihinin “unutulmazları” 
arasında sayılmıştır. Örneğin 1939-1949 
yılları arasında sekiz “çok satan roman” 
uyarlamasının “En İyi Film Oscarı”nı aldı-
ğını biliyoruz. Bunlar: “Rüzgar Gibi Geç-
ti”, “Rebecca”, “Vadim O Kadar Yeşildi 
ki”, “Bayan Miniver”, “Kayıp Hafta Sonu”, 
“Hayatımızın En Güzel Yılları”, “Centil-
menlik Anlaşması” ve “Kralın Tüm Adam-
ları”… 1970’lere gelindiğinde ise Oscar 
kazanan roman uyarlamasının sayısı üçe 
iniyor: “Baba”, “Guguk Kuşu” ve “Kramer  
Kramer’e Karşı”. Bu edebiyat uyarlamala-
rını “Büyük Filmler” arasına sokan yönet-
menler ise Orson Welles, Alain Resnais, 
Stanley Kubrick, Jean Renoir, François 
Truffaut, John Huston, Robert Altman ve 
Fred Zinneman. 

of the language of cinema have also been 
the subject of discussion while examining 
the relations between it and the novel. As 
it is known, the similarity between the two 
types of art is their perception qualities 
arising from their language characteristics. 
While the novel is limited to reviving various 
perception memories in one’s memory with 
words that are its own form of expression, 
cinema makes use of visual and auditory 
perception opportunities, and this makes 
it economical. A truly reader reads a book, 
perhaps in a day, perhaps in a long period 
of time, such as a week. However, when 
that work is filmed, it will be watched in a 
time period of one and a half or two hours.

EXAMPLES OF ADAPTATION FROM 
WORLD CINEMA

Cinema, which has developed the area 
it has reserved for itself among all arts 
by using the power of contemporary 
technology and mass media, has been 
nourished with literary products since its 
birth, and filmmakers have transferred 
what literature has accumulated over 
the years to the silver screen. Market 
films, which are literary adaptations and 
ultimately blockbusters, have also been 
counted among the “unforgettable” in the 
history of cinema. For example, we know 
that eight “bestselling novel” adaptations 
won Oscar Award for ‘’The Best Picture’’ 
between 1939-1949. These are; “Gone 
with the Wind ”, “Rebecca”, “How Green 
Was My Valley”, “Mrs. Miniver”, “The Lost 
Weekend”, “The Best Years of Our Lives”, 
“Gentleman’s Agreement” and “All The 
King’s Men”… By the 1970s, the number 
of novel adaptations that won Oscars go 
down to three: “Father”, “Hornbill” and 
“Kramer Across to Kramer”. Orson Welles, 
Alain Resnais, Stanley Kubrick, Jean 
Renoir, François Truffaut, John Huston, 
Robert Altman and Fred Zinnemann 
are the directors who put these literary 
adaptations among the “Great Movies”.

Article: Şadan Alptekin

“En İyi Film” ve “En İyi 
Sinematografi” dallarında 

Oscar kazanan 1940 
yılı yapımı “Rebecca” 

filmi, Alfred Hitchcock 
tarafından Daphne du 
Maurier’in aynı isimli 

romanından beyaz 
perdeye aktarılmıştır.

The 1940 film “Rebecca”, 
which won Oscars 

for “Best Picture” and 
“Best Cinematography”, 

was adapted by Alfred 
Hitchcock from the novel 

of the same name by 
Daphne du Maurier.
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2000’li yıllara baktığımızda da Oxford Üni-
versitesinde profesör olan, J.J.R Tolkien 
tarafından kaleme alınan ve 100 yılın en 
çok okunan kitapları arasında ilk sırada 
gelen “Yüzüklerin Efendisi” adlı kitabın, 
bir seri filme dönüşerek neredeyse tüm 
ödüllerin sahibi olduğunu görüyoruz. Yine 
son yirmi yılda izleyicinin beğenisini ka-
zanan başarılı edebiyat uyarlamalarına 
örnek olarak “Piyanist”, “Yeşil Yol”, “Çiz-
gili Pijamalı Çocuk”, “Senden Önce Ben”, 
“Uçurtma Avcısı”, “Benjamin Button’ın Tu-
haf Hikayesi” gibi filmleri verebiliriz.

TÜRK SİNEMASINDAKİ UYARLAMA 
ÖRNEKLERİ

Türk sinemasında da edebiyat dünyasın-
dan beyaz perdeye uyarlanan örnekler 
verebiliriz. Başlangıç döneminde çekilen 
belgesel filmleri saymazsak “Zor Nikah”, 
“Leblebici Horhor” ve “Himmet Ağa’nın İz-
divacı” edebiyattan sinemaya uyarlanmış 
ilk örneklerdir. 1917’de Sedat Simavi tara-
fından çekilen ve ilk konulu film olan “Pen-
çe” de Mehmet Rauf’un bir sahne oyu-
nundan alınmıştır. Bu filmi, Ahmet Fehim 
Efendi’nin Malul Gaziler Cemiyeti adına 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanından 
aktardığı “Mürebbiye”, onu da şair Yusuf 
Ziya Ortaç’ın oyunu “Binnaz” izlemiştir. 
Sinemamızda etkileri kimi eleştirmenlerce 
olumsuz kimi eleştirmenlerce olumlu yo-
rumlanabilecek olan Muhsin Ertuğrul da 
yönettiği pek çok filminde edebiyat ürün-
lerinden yararlanmıştır. Yakup Kadri Kara-

 When we look at the 2000s, we see that 
the book “Lord of the Rings”, written 
by J.J.R Tolkien, a professor at Oxford 
University, and which is among the most 
read books of the 100 years, turned into 
a series of films and won almost all the 
awards. Again, in the last two decades, 
we can give films such as “The Pianist”, 
“The Green Mile”, “The Boy In The Striped 
Pyjamas Boy”, “Me Before You”, “The Kite 
Runner”, “The Curious Case of Benjamin 
Button”, as examples of successful literary 
adaptations that have won the audience’s 
appreciation.

EXAMPLES OF ADAPTATION IN 
TURKISH CINEMA

In Turkish Cinema, we can give examples 
from the world of literature adapted to 
the big screen. “Zor Nikah”, “Leblebici 
Horhor” and “Himmet Ağa’nın İzdivacı” 
are the first examples adapted from 
literature to cinema, if we do not count the 
documentary films shot in the beginning 
period. “Pençe”, the first themed movie 
shot by Sedat Simavi in 1917, was also 
taken from a stage play by Mehmet Rauf. 
This film was followed by “Mürebbiye”, 
which Ahmet Fehim Efendi quoted from 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’s novel on behalf 
of the Malul Gaziler Cemiyeti, followed by 
the play “Binnaz” by the poet Yusuf Ziya 
Ortaç. Muhsin Ertuğrul, whose effects in 
our cinema can be interpreted negatively 
by some critics and positively by some 
critics, also benefited from literary 
products in many of his films. Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’s “Nur Baba”, Halide Edip 
Adıvar’s “Ateşten Gömlek”, and François 
de Curel’s “Ankara Postası” written by 
Reşat Nuri Güntekin are examples of films 
he adapted. Some of our writers whose 
works have been transferred to the screen 
in our cinema are Esat Mahmut Karakurt, 
Kerime Nadir, Muazzez Tahsin Berkant, 
Aka Gündüz, Refik Halit Karay, Cevat 
Fehmi Başkut, Mahmut Yesari, Peyami 
Safa, Tarık Buğra and Orhan Kemal. Later 
on, modern Turkish literature came to the 
fore, meanwhile, our cinema turned to 
original script writing. To give an example 
of our contemporary writers to whom our 
cinema is interested, Necati Cumalı comes 
first. “Boş Beşik”, “Tütün Zamanı”, “Susuz 
Yaz”, “Dila Hanım” and “Derya Gülü” are 
his works adapted for cinema. Filmed in 
1962, Fakir Baykurt’s “Yılanların Öcü” 
is followed by Sait Faik’s “Irmak” in the 
1970s, Osman Şahin’s “Kızgın Toprak” and 
“Fırat’ın Cinleri”. Bekir Yıldız’s stories also 
served as a source for the films “Bedrana” 
and “Karaçarşaflı Gelin” in this period. 

Yazı 

Şadan Alptekin, Türk 
sinemasının ilk edebiyat 
uyarlamalarından olan 
Halide Edip Adıvar’ın 
“Vurun Kahpeye” adlı 
eserini 1949 yılında 
beyaz perdeye uyarlayan 
yönetmen Lütfi Ömer Akad 
ile birlikte. (1991)
Şadan Alptekin is with the 
director Lütfi Ömer Akad, 
who adapted Halide Edip 
Adıvar’s “Vurun Kahpeye”, 
one of the first literary 
adaptations of Turkish 
cinema, to the big screen 
in 1949. (1991)
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osmanoğlu’nun “Nur Baba”, Halide Edip 
Adıvar’ın “Ateşten Gömlek”, François  
de Curel’in bir eserinden Reşat Nuri Gün-
tekin’in kaleme aldığı “Ankara Postası” 
onun uyarladığı filmlere birer örnektir. Si-
nemamızda eserleri perdeye aktarılan 
yazarlarımızdan bazıları da Esat Mahmut 
Karakurt, Kerime Nadir, Muazzez Tahsin 
Berkant, Aka Gündüz, Refik Halit Karay, 
Cevat Fehmi Başkut, Mahmut Yesari, 
Peyami Safa, Tarık Buğra ve Orhan Ke-
mal’dir. Daha sonraları çağdaş Türk ede-
biyatına gelinmiş, bu arada sinemamız 
özgün senaryo yazımına da yönelmiştir. 
Sinemamızın ilgi gösterdiği çağdaş yazar-
larımıza örnek vermek gerekirse bunların 
başında Necati Cumalı gelir. “Boş Be-
şik”, “Tütün Zamanı”, “Susuz Yaz”, “Dila 
Hanım” ve “Derya Gülü” onun sinemaya 
uyarlanmış eserleridir. 1962’de filme alı-
nan Fakir Baykurt’un “Yılanların Öcü”nü, 
1970’li yıllarda Sait Faik’in “Irmak”ı, Os-
man Şahin’in “Kızgın Toprak” ile “Fırat’ın 
Cinleri” izliyor. Bekir Yıldız’ın da öyküleri 
bu dönemde “Bedrana” ve “Karaçarşaf-
lı Gelin” filmlerine kaynaklık ediyor. Rıfat 
Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” bir dizi filme 
konu olurken, Aziz Nesin’in “Yaşar Ne Ya-
şar Ne Yaşamaz”ı, “Gol Kralı” ve “Zübük” 
adlı eserleri de sinemaya uyarlanıyor. Yine 
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ta-
rık Dursun K.’nın “Kurşun Ata Ata Biter”i, 
Rıfat Ilgaz’ın “Karartma Geceleri”, Yaşar 
Kemal’in “Menekşe Koyu” da Türk sine-
masında başarılı edebiyat uyarlamaları-
na örnek olarak verilebilir. Türk sineması 
kaynak olarak tiyatro eserlerinin yanı sıra 
halk edebiyatından da beslenmiş, des-
tanlardan, masallardan, halk edebiyatının 
aşıklarıyla onların aşklarından esinlenen 
filmler de beyaz perdede izleyiciyle bu-
luşmuştur. Kısaca denilebilir ki, Türk sine-
ması da Batı sineması gibi başlangıcından 
günümüze kadar geçen evrede edebiyata 
kapılarını alabildiğine açık tutmuştur, tuta-
caktır da…

“Edebi eser sinema dünyası için bir te-
meldir, bir çıkış noktasıdır. Bazen sadece 
bir kişi ya da bir olaydır. Kutsal bir metin 
değildir ve sinemanın özgün anlatım bi-
çimine engel olmaz; bir destekleyici, bir 
katkıdır.”

Sinema tarihçisi, yazar ve eleştirmen 
Giovanni Scognamillo

While Rıfat Ilgaz’s “Hababam Class” is the 
subject of a series of movies, Aziz Nesin’s 
“Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Gol 
Kralı” and “Zübük” are also adapted into 
movies. Tarık Dursun Kakınç’s “Kurşun 
Ata Ata Biter”, Rıfat Ilgaz’s “Karartma 
Geceleri”, Yaşar Kemal’s “Menekşe Koyu” 
can be given as examples of successful 
literary adaptations in Turkish cinema. 
Turkish cinema was fed from folk literature 
as well as theater works as a source, 
and movies inspired by epics, fairy tales, 
folk literature lovers and their loves met 
with the audience on the big screen. In 
short, it can be said that Turkish cinema, 
like Western cinema, has kept its doors 
open to literature from its beginning to the 
present day, and it will continue to do so.

“Literary work is a foundation, a starting 
point for the world of cinema. Sometimes 
it’s just a person or an event. It is not a 
sacred text and does not interfere with the 
original expression of cinema; A supporter 
is a contribution.”

Film historian, writer and critic Giovanni 
Scognamillo

“İlginç bir ilişkidir edebiyat 
ile sinema arasındaki 

ilişki. Söz konusu olan bir 
alandaki bir eseri tümüyle 

başka bir dile çevirmek 
gibi bir şeydir. Yani bir 
şiiri veya romanı nasıl 
Türkçeden İngilizceye 

çevirmek çeşitli zorluklar 
içeriyorsa bir edebiyat 

eserini sinemaya 
aktarmak da o  

oranda zordur.” 
Sinema Eleştirmeni  

Atilla Dorsay
“An interesting 

relationship is the 
relationship between 

literature and cinema. It 
is like translating a work 
in one field into another 

language entirely. In other 
words, just as translating 

a poem or novel from 
Turkish to English involves 

various difficulties, it is 
equally difficult to transfer 

a literary work  
to the cinema.”

Movie Critic Atilla Dorsay

Article: Şadan Alptekin

Şadan Alptekin, sinema 
tarihçisi ve eleştirmen 
Giovanni Scognamillo  

ile birlikte.
Şadan Alptekin with 

film historian and critic 
Giovanni Scognamillo.
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Özgür Ruhlu Duygusal Oyuncu 
NURİ TANIR

Free Spirited Emotional Actor

Röportaj

Röportaj / Interview
Şadan Alptekin

Şadan Alptekin: Sevgili Nuri Tanır, uzun 
bir aradan sonra İstanbul Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü 
mezunu iki arkadaş olarak Avaz dergisin-
de yayımlanacak bu söyleşi için seninle 
bir araya gelme şansı bulduk. Öncelikle 
yoğun dizi çekimleri arasında beni kır-
mayarak zaman ayırdığın için sana çok 
teşekkür ederim. Sen birbirinden başarılı 
projelerde yer alan bir oyuncusun. Şim-
di de yeni sezon dizilerinden “Kanunsuz 
Topraklar” dizisinde rol alıyorsun. Söyle-
şimize senin oyuncu olmaya nasıl karar 
verdiğini, ailende senin bu fikrine karşı çı-
kan olup olmadığını öğrenerek başlamak 
isterim.

Nuri Tanır: Asıl ben böylesine güzel bir 
söyleşi şansını bana verdiğin için teşek-
kürü bir borç bilirim sevgili Şadan. 1985 
yılında henüz 16 yaşımdayken babamla 
beraber Abdullah Şahin “Nokta Tiyat-
rosu”nda bir oyun izlemeye gitmiştik. 
Atmosfer, alkışlar, oyuncuların selama 
çıktıklarındaki mutlulukları ve gururlu, va-
kur tavırları beni çok etkilemiş ve ben de 
sahnede olmalıyım diye çok güçlü bir is-
teğe kapılarak o an oyuncu olmaya karar 
vermiştim. Fakat ailem, özellikle babam 
bu fikrime asla destek olmadı. Tiyatro ve 
diğer sanat dalları, onlar için izleyici aşa-
masının ötesine geçilmemesi gereken bir 
alandı. O günlerde aileler çocuklarının 
büyük maddi sıkıntılar çekeceğini düşün-
düklerinden “Topçu, Popçu ve Oyuncu” 
olmasını asla istemezlerdi. Bugün ise bu 
durum aileler için tam tersine döndü di-
yebilirim.

G eçmiş yıllarda “Poyraz 
Karayel”, “Kurt Seyit ve Şura”, 
“Gönül İşleri”, “Payitaht 

Abdülhamid”, “Kalp Atışı”, “Kalbimin 
Sultanı”, “Yasak Elma”, “Afili Aşk” 
gibi birçok dizide rol alan, şimdilerde 
ise “Kanunsuz Topraklar” dizisinde 
zengin bir maden patronu “Necmi 
Buldum” karakterini canlandıran 
başarılı oyuncu Nuri Tanır, sanat 
yolculuğunu Şadan Alptekin’e anlattı.

Şadan Alptekin: Dear Nuri Tanır, after 
a long time, we had the chance to meet 
with you for this interview, which will be 
published in Avaz magazine, as two 
graduates of İstanbul University, Faculty 
of Communication, Department of Radio 
and Television. First of all, I would like 
to thank you for taking the time for me 
between the intense series shooting. You 
are an actor who takes part in successful 
projects. Now you are playing a role in 
the series “Lawless Lands”, one of the 
new season series. I would like to start 
our conversation by finding out how you 
decided to become an actor, and whether 
there is anyone in your family who oppose 
this idea.
Nuri Tanır: I would like to thank you dear 
Şadan for giving me the chance to have 
such a nice interview. In 1985, when I was 
only 16 years old, I went to watch a play at 
Abdullah Şahin “Nokta Tiyatrosu” with my 
father. The atmosphere, the applause, the 
happiness of the actors when they saluted, 
and the proud and dignified demeanor 
impressed me a lot, and I decided to 
become an actor at that moment, having 
a strong desire to be on the stage as well. 
But my family, especially my father, never 
supported my idea. Theater and other 
branches of art were an area that should 
not go beyond the audience stage for 
them. In those days, families never wanted 
their children to become “ Football Player, 
Pop Singer and Actor/Actress” because 
they thought that they would have great 
financial difficulties. Today, I can say that 
this situation has reversed for families.

He took part in many TV series such 
as “Poyraz Karayel”, “Kurt Seyit 
ve Şura”, “Gönül İşleri”, “Payitaht 
Abdülhamid”, “Kalp Atışı”, “Kalbimin 
Sultanı”, “Yasak Elma”, “Afili Aşk” 
in the past years. On the other hand, 
Nuri Tanır, who played the character 
of “Necmi Buldum”, a rich mining 
boss in the TV series “Kanunsuz 
Topraklar”, told Şadan Alptekin about 
his artistic journey.
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Interview: Şadan Alptekin

“OYUNCULUK KARİYERİME ENİS 
FOSFOROĞLU TİYATROSUNDA 
BAŞLADIM.”
Şadan Alptekin: Bildiğim kadarıyla oyun-
culuk kariyerine yaklaşık iki yıl önce vefat 
eden usta sanatçı “Enis Fosforoğlu Tiyat-
rosu”nda başladın. “Enis Fosforoğlu Ti-
yatrosu” dışında hangi tiyatrolarda sahne 
aldın?
Nuri Tanır: Ben 1986 yılında Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezinde açılan tiyatro 
kursu seçmelerini kazanmama rağmen, 
“Enis Fosforoğlu Tiyatrosu”nun açtığı kurs 
sınavını da kazanarak Enis Fosforoğlu’n-
dan eğitim almaya ve akabinde “Enis 
Fosforoğlu Tiyatrosu”nda profesyonel 
olarak oyunculuğa başladım. Zaman için-
de “Tevfik Gelenbe Tiyatrosu”, “Anadolu 
Meydan Sahnesi” ve “Şey Çocuk Tiyatro-
su”nda oyuncu olarak sahne aldım.
Şadan Alptekin: Yeni sezon dizileri ara-
sında yer alan “Kanunsuz Topraklar” di-
zisinde zengin bir maden patronu olan 
“Necmi Buldum” karakterini canlandırı-
yorsun. Bu diziye dahil olma sürecin nasıl 
oldu?
Nuri Tanır: Proje ilk olarak uzun yıllardır 
menajerliğimi yapan Serkan Arıkan’a ile-
tilmiş. Rolle ilgili yapılan bir deneme çe-
kiminden sonra beni bu role uygun bulan 
Yönetmen Faruk Teber, görüşmeye davet 
etti ve o görüşme sonrası karşılıklı muta-
bakata varıp, sözleşme imzalayıp projeye 
Necmi Buldum karakteri ile dahil oldum.
“OYNADIĞIM KARAKTERİ
İÇSELLEŞTİRİR, KENDİMDEN DE
BİRŞEYLER KATARIM.”
Şadan Alptekin: Çekim öncesi rolüne na-
sıl hazırlanıyorsun? Bu alanda eğitim ve-
ren bir fakültenin mezunu olarak senaryo-
yu okuyup hazırlanırken sanırım eğitiminin 
faydalarını da görüyorsundur?
Nuri Tanır: Ben oynayacağım karaktere, 
onu içselleştirerek  hazırlanmayı seven bir 
oyuncuyum. Dolayısı ile karaktere ken-
dimden bir şeyler katarak hazırlanmak, 
olmazsa olmazlarımdan. Özetle bu metot 
benim oyunculuğumun özünü oluşturuyor 
diyebilirim. Aldığım üniversite eğitimi de 
elbette bu aşamalarda bana önemli bir 
kılavuz oluyor.
“TİYATRO, OYUNCUNUN ER
MEYDANIDIR.”
Şadan Alptekin: Sence dizi ile tiyatro ara-
sındaki en büyük fark nedir? Hem tiyatro-
da hem de televizyon dünyasının önemli 
yapımlarında rol alan bir sanatçı olarak bu 
iki alanda yer almanın ne gibi zorlukları ol-
duğundan da söz edebilir misin bizlere?
Nuri Tanır: Tiyatro ve dizi/film arasındaki 
en temel fark, tiyatronun canlı olması ve 
seyirciye canlı olarak o an oynanması-
dır. Dolayısıyla ile hata yapma lüksünüz, 
olmadı baştan oynayalım deme şansınız 
yoktur.

“I STARTED MY ACTING CAREER AT 
ENİS FOSFOROĞLU THEATER.”
Şadan Alptekin: As far as I know, you 
started your acting career at the master 
artist “Enis Fosforoğlu Theatre”, who 
passed away about two years ago. In 
which theaters did you take the stage 
other than “Enis Fosforoğlu Theatre”?
Nuri Tanır: Although I won the auditions 
for the theater course opened in Kadıköy 
Public Education Center in 1986, I passed 
the course exam opened by the “Enis 
Fosforoğlu Theatre” and started taking 
training from Enis Fosforoğlu, and then I 
started acting professionally at the “Enis 
Fosforoğlu Theatre”. Over time, I took 
the stage as an actor in “Tevfik Gelenbe 
Theatre”, “Anadolu Meydan Sahnesi” 
and “Şey Çocuk Tiyatrosu”. You play the 
character of “Necmi Buldum”, a rich mining 
boss, in the series “Kanunsuz Topraklar”, 
which is among the new season series. 
How was your involvement in this series?
Şadan Alptekin: You play the character 
of “Necmi Buldum”, a rich mining boss, in 
the series “Kanunsuz Topraklar”, which is 
among the new season series. How was 
your involvement in this series?
Nuri Tanır: The project was first conveyed 
to Serkan Arıkan, who has been my 
manager for many years. Director Faruk 
Teber, who found me suitable for the role 
after a trial shoot for the role, invited me 
for an interview, and after that meeting, 
I came to a mutual agreement, signed a 
contract and got involved in the project 
with the character of Necmi Buldum.
“I INTERNALIZE THE CHARACTER
I PLAY, I ADD SOMETHING FROM
MYSELF.”
Şadan Alptekin: How do you prepare for 
your role before shooting? As a graduate 
of a faculty that provides education in this 
field, I think you see the benefits of your 
education while reading the script and 
preparing it?
Nuri Tanır: I am an actor who likes to 
prepare by internalizing the character I will 
play. Therefore, getting ready by adding 
something of myself to the character is 
one of my sine qua non. In summary, I can 
say that this method is the essence of my 
acting. Of course, the university education 
I received is an important guide for me at 
these stages.
“THEATER IS THE ACTOR’S
WRESTLING GROUND.”
Şadan Alptekin: What do you think is the 
biggest difference between tv shows and 
theater? Can you talk about the difficulties 
of taking part in these two fields as an artist 
who takes part in important productions of 
both the theater and television world?
Nuri Tanır: The main difference between 
theater and TV series/film is that the theater 
is live and you don’t have the luxury of 
making a mistake. Since it is played live to 
the audience, you don’t have the chance 
to say let’s play from the beginning. 

Başarılı oyuncu Nuri Tanır, 
“Kanunsuz Topraklar” 

dizisinde zengin bir maden 
patronu olan “Necmi 
Buldum” karakterini 

canlandırıyor.
Successful actor Nuri 

Tanır plays the character 
of “Necmi Buldum”, a 

rich mining boss, in the 
TV series “Kanunsuz 

Topraklar”.
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İşinizi hatasız olarak yapmak durumunda-
sınız ve buna bağlı olarak başarı ve ba-
şarısızlığınızı seyirciden gelen tepkilerden 
anında anlayabilirsiniz ama kamera önü 
oyunculuğunda aynı sahneyi olana kadar 
defalarca çekme şansınız var. Ayrıca tek-
nik olarak tiyatroda daha büyük hareket 
ve yüksek ses ile oynamanız gerekirken, 
kamera karşısında çok daha küçük oyun-
lar ve düşük ses tonu ile oynamanız gere-
kiyor. Farkları elbette çoğaltmak mümkün 
ama kısaca “Tiyatro, oyuncunun er mey-
danıdır” diyebiliriz.
Şadan Alptekin: Seni en çok dizi projeleri 
mi yoksa tiyatro mu heyecanlandırıyor?
Nuri Tanır: Elbette beni tiyatro heyecan-
landırıyor ama hayatın gerçekliği içinde ti-
yatro yaparak ayakta kalabilmek maalesef 
pek mümkün olamıyor günümüzde. Dola-
yısı ile ben ve benim gibi pek çok oyuncu 
için televizyon projeleri biraz da “mecburi 
istikamet” oluyor.
Şadan Alptekin: Canlandırdığın karakter-
leri bir kenara bırakırsak Nuri’yi tanımak 
isteriz… Kendini birkaç cümleyle anlat-
manı istesem neler söylersin?
Nuri Tanır: Hayatı çok basit ve sade ya-
şamayı seven, maddi hırsları hemen hiç 
olmayan, sanatı, hayvanları ve doğayı çok 
seven biri diyebilirim kısaca.

Şadan Alptekin: Hayatının nasıl bir döne-
mindesin?
Nuri Tanır: Sanatsal anlamda olgunluk 
dönemime yaklaştığımı hissettiğim, ken-
dimle savaşmaktan vazgeçerek kendimi 
olduğum gibi sevmeye başladığım ama 
bir o kadar da kendimi üretken hissettiğim 
bir dönemdeyim.
Şadan Alptekin: Geriye dönüp baktığın-
da, senin hikayenin altı çizilmesi gereken 
yerleri nereleri olabilir? Cebinde ‘iyi ki’ler 
mi, ‘keşke’ler mi daha fazla?
Nuri Tanır: Bu soru benim açımdan çok 
derin olmakla beraber kısa bir özet ver-
mem gerekirse 1986 yılında üniversite ve 
sanat hayatıma başlamam, üniversite son-
rası bir çılgınlık ile başlayan ve yaklaşık 5 
yıl süren İngiltere’de müzik çalışmaları 
maceram bana çok şey kattı diyebilirim. 
Ben hayatı genel olarak içimden geldi-
ği gibi yaşadım ve yaşamaya da devam 
ediyorum. Yaptığım iş sebebi ile çok be-
deller ödememe rağmen yine de hayatım-
da hemen hemen hiç “keşke” yokken “iyi 
ki”lerim çok daha ağır basıyor diyebilirim 
gönül rahatlığıyla.

Röportaj

Nuri Tanır, tiyatro ve dizi 
oyunculuğunun yanı sıra 
pek çok reklam filminde de 
rol alıyor.
In addition to acting in 
theater and TV series, Nuri 
Tanır also takes part in 
many commercials.

Ekranların sevilen 
oyuncusu Nuri Tanır, 
sanat hayatına tiyatro 
sahnesinde başladı.
Nuri Tanır, the beloved 
actor of the screens, 
started his artistic life on 
the theater stage.

You have to do your job without mistakes, 
and accordingly, you can instantly 
understand your success and failure from 
the reactions of the audience, but in front 
of the camera, you have the chance to 
shoot the same scene over and over until 
it is successful. Also, while technically 
you have to play with greater movement 
and higher volume in the theater, you 
need to play much smaller plays and low 
tone in front of the camera. Of course, it 
is possible to multiply the differences, but 
in short, we can say that “Theater is the 
actor’s wrestling ground”.
Şadan Alptekin: Is it the TV series or the 
theater that excites you the most?
Nuri Tanır: Of course, theater excites 
me, but unfortunately, it is not possible to 
survive by making theater in the reality of 
life today. Therefore, television projects 
are a bit of a “forced direction” for me and 
many actors like me.
Şadan Alptekin: If we leave the characters 
you play aside, we would like to get to 
know Nuri... If I asked you to describe 
yourself in a few sentences, what would 
you say?
Nuri Tanır: In short, I can say that he is a 
person who likes to live his life very simple, 
has almost no financial ambitions, and 
loves art, animals and nature.
Şadan Alptekin: What stage of your life 
are you in?
Nuri Tanır: I am in a period when I feel 
that I am approaching my artistic maturity, 
I have stopped fighting with myself and 
started to love myself as I am, but at the 
same time I feel productive.
Şadan Alptekin: Looking back, what parts 
of your story might be worth highlighting? 
Do you have more ‘I’m glad that’ or ‘if only’ 
in your pocket?
Nuri Tanır: Although this question is very 
deep for me, if I had to give a brief summary, 
I can say that I started my university and 
art life in 1986, and my adventure in music 
studies in England, which started with a 
post-university frenzy and lasted for about 
5 years, added a lot to me. I generally 
lived my life as I felt, and I continue to live. 
Although I pay a lot of money for the work I 
do, I can say with peace of mind that when 
there is almost no “I wish”, my “I’m glad 
that” outweighs.
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Şadan Alptekin: Bugüne kadar yer al-
dığın projelerden en çok keyif aldığın ve 
eğlendiğin hangisiydi?
Nuri Tanır: Oynadığım tiyatro oyunların-
daki kulis sohbetlerinin tadı ve eğlencesi-
ni hiçbir şeye değişmem desem abartmış 
olmam sanırım. Ama yine de bir dizi ismi 
vermem gerekirse son projem “Kanunsuz 
Topraklar” diyebilirim.
“MÜZİK HAYATIMA ARTIK AMATÖR
OLARAK DEVAM EDİYORUM.”
Şadan Alptekin: Sen aslında müzikle 
de yakından ilgileniyor ve gitar çalıyor-
sun. Müziğe olan tutkun nasıl başladı ve  
playlist’inin vazgeçilmez şarkısı nedir?
Nuri Tanır: 1986 yılı benim açımdan kı-
rılma yılıdır; müziğe de o tarihte tiyatro ile 
beraber başladım ve o günden bugüne 
hiç kopmadan dönem dönem profesyo-
nel, dönem dönem ise amatörce devam 
ettim. Müzik hayatımda birçok çocuk oyu-
nu şarkısı yazıp bestelemenin yanı sıra 
İngiltere’de olduğum süre zarfında ağır-
lıklı olarak profesyonel olarak ilgilendim 
ama şu sıralar tamamen amatörce devam 
ediyorum müzik çalışmalarıma. Ben tam 
bir The Beatles hayranı olmakla beraber 
kulağıma hoş gelen her şarkıyı dinlerim 
ama özel bir şarkı dersen elbette The  
Beatles’dan “Yesterday” derim.
Şadan Alptekin: Bu uzun sanat yolculu-
ğunda sana köstek olanlar kadar mutlaka 
yol arkadaşı olanlar da olmuştur diye dü-
şünüyorum. Bununla ilgili bir şeyler söyle-
mek ister misin?
Nuri Tanır: Bu konuda menajerim Serkan 
Arıkan’ın yeri bende çok özeldir, profes-
yonelliği ile başarılarımda çok büyük rol 
oynamıştır. Yine Serkan Arıkan Menajerlik 
bünyesinde reklam filmleri oyuncu mena-
jeri Ezgi Serbes de desteğini benden hiç 
eksik etmemiştir. 
Şadan Alptekin: Son olarak geleceğimi-
zin güvencesi gençlerimize hayata dair 
önerilerini öğrenmek isterim.
Nuri Tanır: Ben bu noktada genç arka-
daşlarıma 17 yaşına basan kendi kızım 
İlayda’ya verdiğim öğütleri sıralamak is-
tiyorum. Her zaman İlayda’ya, hayatta 
başarılı olmaktan önce mutlu olacağı ve 
gerçekten yapmayı istediği şeyleri yap-
masını, hayat ne getirirse getirsin yere 
düşünce tekrar ve tekrar bıkmadan ayağa 
kalkmasını ve devam etmesini, en az bir 
müzik enstrümanını kendi ruhuna iyi gele-
cek kadar iyi çalmasını ve bir yabancı dili 
derdini anlatacak düzeyde konuşmasını 
öğütlüyorum. Zaten gerisi biraz da kişinin 
şansına kalıyor.
Şadan Alptekin: Sevgili Nuri, bu keyifli 
söyleşi için çok teşekkür ediyor, sana sağ-
lıklı ve mutlu, sanatla geçecek nice yıllar 
diliyorum.
Nuri Tanır: Sevgili Şadan, zarif davetin ve 
keyifli sohbetin için asıl ben sana teşekkü-
rü bir borç bilirim. 

Şadan Alptekin: Which of the projects 
you have been involved in so far have you 
enjoyed the most?
Nuri Tanır: I guess I wouldn’t be 
exaggerating if I said that I wouldn’t 
change the taste and fun of the backstage 
conversations in the theater plays I 
played. But still, if I had to name a series, I 
can say that my last project is “Kanunsuz 
Topraklar”.
“I NOW CONTINUE MY MUSIC LIFE AS
AN AMATEUR.”
Şadan Alptekin: You are actually very 
interested in music and playing the guitar. 
How did your passion for music begin and 
what is the indispensable song of your 
playlist?
Nuri Tanır: 1986 is the year of breaking 
for me; I started music together with the 
theater at that time, and since then I have 
continued professionally from time to time, 
and from time to time as an amateur. In 
addition to writing and composing many 
children’s play songs in my musical life, I 
was mostly professionally involved during 
my time in England, but these days I 
continue my music studies completely 
amateurishly. Although I am a fan of The 
Beatles, I listen to any song that pleases 
my ear, but if you call it a special song, of 
course, I would say “Yesterday” from The 
Beatles.
Şadan Alptekin: In this long artistic 
journey, I think there must have been those 
who hindered you as well as those who 
were your companions. Do you want to 
say something about it?
Nuri Tanır: In this regard, my manager, 
Serkan Arıkan, has a very special place 
for me, he has played a great role in my 
success with his professionalism. Again, 
Ezgi Serbes, the actor’s manager of 
commercials within the body of Serkan 
Arıkan Management, has never lost his 
support from me.
Şadan Alptekin: Finally, I would like to 
learn about life suggestions for our young 
people who are the assurance of our 
future.
Nuri Tanır: At this point, I would like to 
list the advice I gave to my young friends, 
my own daughter İlayda, who turned 17. 
I tell İlayda to always do the things that 
she would be happy and really want to 
do before being successful in life, to get 
up and continue without getting tired of 
whatever life brings, to play at least one 
musical instrument well enough to suit her 
own soul, and to learn a foreign language. 
I advise him to speak at a level that will 
explain his troubles. The rest is up to one’s 
luck anyway.
Şadan Alptekin: Dear Nuri, I would like 
to thank you very much for this pleasant 
interview and wish you many healthy and 
happy years of art.
Nuri Tanır: Dear Şadan, I would like to 
thank you for your elegant invitation and 
pleasant conversation.

Interview: Şadan Alptekin

Geçmişte müzikle 
profesyonel olarak 

ilgilenen, birçok çocuk 
oyunu şarkısı yazıp 

besteleyen Nuri Tanır, artık 
müziğe amatörce devam 

ediyor.
Nuri Tanır, who was 

professionally involved in 
music in the past, wrote 

and composed many 
children’s game songs, 

now continues his music 
amateurishly.
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Last Book of Turgay Olcayto Colors of Life

Turgay Olcayto’nun Son Kitabı
Hayatın Renkleri

Haber

Haber / News
Berfin Aladağ

T ürkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Turgay Olcayto’nun 
denemelerinden oluşan yeni 

kitabı “Hayatın Renkleri” Ozan 
Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Uzun yıllardır Türkiye Gazeteciler Cemiyeti-
nin Başkanlığını yapan Turgay Olcayto’nun 
denemelerinden oluşan yeni kitabı “Ha-
yatın Renkleri”, Ozan Yayıncılık tarafından 
yayımlandı. Evrensel gazetesinde köşe 
yazarlığı yapan Turgay Olcayto’nun daha 
önce “Üzgün Sardunyalar”, “Sahi Siz Han-
gi Taraftaydınız?” ve “Güneşin Düşmanları” 
adlı kitapları okurlarla buluşmuştu. 

1937 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 
Turgay Olcayto, Hukuk Fakültesi mezu-
nu olup, mesleğe 1961 yılında ‘Son Pos-
ta’ gazetesinde başlamış ve daha sonra 
‘Yeni İstanbul’ gazetesinde çalışmıştır. 
Uzun yıllar TRT Haber Merkezinde görev 
yapan Olcayto, duayen gazeteci adına 
verilen 2017 İletişim Araştırmaları Derneği 
Hıfzı Topuz Onur Ödülü’nün de sahibidir. 
Olcayto, denemelerinden oluşan “Hayatın 
Renkleri” adlı son kitabında çevremizde 
olup bitenlerle ilgili düşüncelerini bize 
aktarmakla kalmıyor, bu düşüncelerinin 
çoğunu hem bizim yazar ve ozanlarımızın 
hem de çeşitli ülkelerden sanatçıların di-
zeleriyle birleştirerek okurların dünyasını 
zenginleştiriyor.

“Hayatı boşlamamak gerek dostlar. Do-
ğanın insanlığa sunduğu güzelliklerden 
alabildiğine yararlanmalıyız. Ağacından, 
böceğinden, kuşlarından, yağmurundan, 
bulutundan, güneşinden… Tat almalı, var 
olmanın mutluluğunu duyumsamalıyız be-
denlerimizde. Hayatın renklerinden hangi-
sine kaymışsa gönlümüz onu yaşamalıyız 
bi’dolu. Bir mucizenin gerçekleşmesine ta-
nık olur gibi güneşin karanlıkları delip yırt-
masını seyrettiğinizde de aslında hayatın 
kendisinin bir mucize olduğunun ayırdına 
varırız. Gecenin dinginliğinde yaşamınızı, 
geleceğe dönük umutlarınızı, ayrım gö-
zetmeksizin sevebilme yeteneğinizi irdele-
yebilmek, yaşama rotanızı çizebilmek de 
elinizde. Sabah gözünüzü açtığınızda gü-
neşe karşı gülümseyerek “Yaşamak güzel 
şey be kardeşim” diyebilirsiniz.” 

Turgay Olcayto

Turgay Olcayto, Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı görevinin 
yanı sıra aynı zamanda 
Evrensel gazetesinde köşe 
yazarlığı da yapıyor.
In addition to being the 
president of the Turkish 
Journalists’ Association, 
Turgay Olcayto is also a 
columnist for Evrensel 
newspaper.

His new book “Colors of Life”, 
consisting of essays by Turgay 
Olcayto, President of the Turkish 
Journalists’ Association, was 
published by Ozan Publishing.

Turgay Olcayto, who has been president 
of the Turkish Journalists’ Association for 
many years, published his new book “Colors 
of Life”, consisting of essays, by Ozan 
publishing. Turgay Olcayto, a columnist for 
Evrensel newspaper, previously published 
“Üzgün Sardunyalar”, “Sahi Siz Hangi 
Taraftaydınız?” and “Güneşin Düşmanları”.

Born in 1937 in İstanbul, Turgay Olcayto 
graduated from the Faculty of Law. He 
started his career in 1961 at the newspaper 
‘Son Posta’ later worked at the newspaper 
‘Yeni İstanbul’. Olcayto, who worked at 
TRT News Center for many years, also has 
the Communication Research Association 
Hıfzı Topuz Honor Award, which is only 
given to doyen journalists. In his latest 
book, consisting of his essays, “Colors of 
Life”, Olcayto not only conveys to us his 
thoughts about what is happening around 
us, but combines many of these thoughts 
with the strings of both our writers and 
bards and artists from various countries to 
enrich the world of readers.

“Don’t forget life, friends. We must take 
advantage of the beauty that nature offers 
humanity. From its tree, its beetle, its 
birds, its rain, its cloud, its sun… We must 
taste, feel the happiness in our bodies. 
Whichever of the colors of life our hearts 
have shifted, we must live it fully. And when 
you watch the sun pierce the darkness 
and tear it apart, as if we are witnessing 
the of a miracle, we recognize that life 
itself is a miracle. It is also in your hands 
to be able to examine your life, your future 
hopes, your ability to love indiscriminately 
in the stillness of the night, and to chart 
your route to life. In the morning, when you 
open your eyes, you smile to the sun and 
say, “It’s good to live, brother.”

Turgay Olcayto 
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Uyanışa Davet

Invitation to Awakening

“O ve İnsanoğlu / Uyanışa dair konuş-
malar” adlı kitabıyla yazar Caner Aktaş, 
farkındalık yolculuğuna davet ettiği okur-
larına: “Bu kitaptan sen her ne alacaksan 
onu alacaksın. Yol senin, yolculuk se-
nin, alacakların kazanımların da senin… 
Uyanmaya gönüllü isen bu kitaptan, ne 
istiyorsan onu alabilirsin.” diyor.

Caner Aktaş yazdığı bu kitapta; kendi iç 
yolculuğunda edindiği deneyimleri har-
manlayarak bir yıl içinde tamamladığı ça-
lışmayı okurlarının bilgisine sunuyor. Alt-
mış beş konu başlığı ile iç konuşmaların 
yer aldığı kitap; yaşamı, yaşamdan elde 
ettiklerimizi, bildiklerimizi, bilmediklerimi-
zi, yaşam yolculuğunda ihtiyacımız ola-
nı ya da olmayanı nasıl sorguladığımızı, 
yaşamda her daim ihtiyaçlarımızın karşı-
landığını, uyanmaya gönüllü olanların bu 
ihtiyaç yerine hayatta kim olduğunu gör-
meye, anlamaya ve hayata sorduğu so-
ruların, cevaplarını almaya gönüllü olup, 
olmadığını anlatıyor. Kısacası Ritim Sanat 
Yayınlarından çıkan “O ve İnsanoğlu / 
Uyanışa dair konuşmalar” adlı kitap okur-
ları yaşam yolculuğuna çıkarıyor.

K işisel gelişim alanında kendi 
deneyimlerini paylaşmak 
isteyen Caner Aktaş’ın yeni 

kitabı ‘O ve İnsanoğlu / Uyanışa Dair 
Konuşmalar’ okurlarıyla buluştu.

Caner Aktaş’ın “O ve 
İnsanoğlu / Uyanışa dair 

konuşmalar” adlı son 
kitabından önce okurla 

buluşmuş “Dalida”, 
“Mavi Serenad”, “Elif 

Sokağı” adlı kitapları da 
bulunmaktadır.

Caner Aktaş also has 
books named “Dalida”, 

“Mavi Serenad”, “Elif 
Sokağı”, which met 

with the readers before 
his last book “O ve 

İnsanoğlu / Uyanışa dair 
konuşmalar”.

Writer Caner Aktaş, with his book “O ve 
İnsanoğlu / Uyanışa dair konuşmalar” 
invited his readers to the journey of 
awareness. He says that: “Whatever you 
will get from this book, you will get it. 
The road is yours, the journey is yours, 
the gains are yours… If you are willing to 
wake up, you can get whatever you want 
from this book”.

In this book he wrote, Caner Aktaş blends 
the experiences he has gained in his 
inner journey and presents the work he 
completed in a year for the information 
of his readers. The book, which includes 
sixty-five topics and soliloques, includes 
life, what we have gained from life, what 
we know, what we do not know, how we 
question what we need or do not in the 
journey of life, that our needs in life are 
always met, those who are willing to 
awaken to see, understand and to see 
who are in life instead of this need. He 
tells about whether he is willing to receive 
answers to the questions he asks to life. 
In short, the book titled “O ve İnsanoğlu 
/ Uyanışa dair konuşmalar” published by 
Ritim Sanat Publications takes readers on 
a journey of life.

Caner Aktaş, who wants to share 
his own experiences in the field 
of personal development, met his 
readers with his new book “O ve 
İnsanoğlu / Uyanışa dair konuşmalar”.

Haber / News
Ferda Kervan
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49. İstanbul Müzik Festivali
49th İstanbul Music Festival

49. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış tö-
reni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başla-
dı. Eczacıbaşı, bu yıl festivalin ‘Başka Bir 
Dünya Mümkün’ başlığıyla gerçekleştiğini 
belirterek: “Bu tema altında festival bizi 
doğayla, birbirimizle, gezegenimizle uyum 
içinde yaşamak için müziğin gücünü nasıl 
kullanabileceğimize dair düşünmeye da-
vet ediyor. Programında yer alan eserler 
ve yan etkinlikleriyle insan ve doğa ilişkisi-
ne odaklanan İstanbul Müzik Festivali, ev 
sahipliği yaptığı konserlerle de kentimizin 
sanat yaşamına katkılarını sürdürmeyi he-
defliyor. Dünyamızın yaralarını hep birlik-
te saracağımıza, yaşamı kültür, sanat ve 
müzik aracılığıyla iyileştireceğimize, gele-
ceğe yaratıcılığın aydınlığı ve heyecanıyla 
yön vereceğimize gönülden inanıyor, he-
pinize umudunuzun güçleneceği, doyuru-
cu bir festival diliyorum.” dedi.

Haber

The opening ceremony of the 49th İstanbul 
Music Festival started with the opening 
speech of Bülent Eczacıbaşı, Chairman of 
the Board of İKSV. Eczacıbaşı stated that 
this year the festival was held under the 
title of ‘Another World is Possible’ and said: 
“Under this theme, the festival invites us to 
think about how we can use the power of 
music to live in harmony with nature, with 
each other and with our planet. Focusing 
on the relationship between human and 
nature with the works and side events in 
its program, the İstanbul Music Festival 
aims to continue its contributions to the art 
life of our city with the concerts it hosts. He 
said, ‘’ I sincerely believe that we will heal 
the wounds of our world together, that we 
will heal life through culture, art and music, 
that we will shape the future with the 
brightness and excitement of creativity, 
and I wish you all a fulfilling festival where 
your hope will be strengthened.”

Kaynak/Source
Turktime Ulusal Haber
Portalı / İKSV

Turktime National News
Portal / IKSV

İ stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından, TC Kültür ve Turizm 
Bakanlığı katkıları ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 
düzenlenen 49. İstanbul Müzik 
Festivali, 18 Ağustos-16 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşti. Müzikseverlerin 
özlemle beklediği festivalde bu yıl, 
Vivaldi’den Stravinsky’e, Händel’den 
Vasks’a birçok önemli bestecinin 
eserleri “Başka Bir Dünya Mümkün” 
temasıyla sahneye taşındı.

The 49th İstanbul Music Festival, 
organized by the İstanbul Foundation 
for Culture and Arts (IKSV) with 
the support of the Turkish Ministry 
of Culture and Tourism and the 
support of the İstanbul Metropolitan 
Municipality, took place between 
August 18 and September 16. In the 
festival that music lovers look forward 
to, the works of many important 
composers from Vivaldi to Stravinsky, 
from Händel to Vasks were brought to 
the stage with the theme of “Another 
World is Possible”.

49. İstanbul Müzik 
Festivali açılış töreni, İKSV 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Eczacıbaşı’nın açış 
konuşmasıyla başladı.
The opening ceremony of 
the 49th İstanbul Music 
Festival began with 
the opening speech of 
IKSV Chairman Bülent 
Eczacıbaşı.
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İstanbul Müzik Festivali’nde tüm 
konserler açık hava mekanlarında 
gerçekleştirildi.

30 günde 14 farklı mekanda 20 konsere 
ev sahipliği yapan İstanbul Müzik Festi-
val’i, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan 
İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia 
Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani 
ve Casal Quartet gibi toplulukların yanı 
sıra Fazıl Say, Khatia Buniatishvili, Paul 
Meyer, Alexander Rudin, Hande Küden, 
Anna Vinnitskaya, Simon Ghraichy,  
Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördün-
cü gibi birçok müzisyeni müzikseverlerle 
buluşturdu. Tüm konserlerin açık hava me-
kanlarında gerçekleştiği festival, Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp 
Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Maximum 
 Uniq Açıkhava, Fransız Sarayı, Venedik 
Sarayı, Arter Arka Bahçe, Rahmi M. Koç 
Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at 
the Bosphorus ve Saint Benoît Fransız 
Lisesi Avlusu’nda pandemi önlemleriyle 
izleyiciyle buluştu. Festival kapsamın-
da Habitat Parkı, Etiler Sanatçılar Parkı,  
Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda dü-
zenlenen hafta sonu konser ve etkinlikleri 
ise İstanbullular için ücretsizdi. 

Onur Ödülü keman sanatçısı Prof. Dr. 
Cihat Aşkın’a verildi.

49. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki 
Onur Ödülü, Doğu ve Batı medeniyetleri 
arasında bir kültür elçisi olarak görev ya-
pan uluslararası keman virtüözü ve beste-
ci Prof. Dr. Cihat Aşkın’a sunuldu. 

All concerts at the İstanbul Music 
Festival were held in open air venues.

İstanbul Music Festival, which hosts 
20 concerts in 14 different venues in 30 
days, Tekfen Philharmonic Orchestra, 
Borusan İstanbul Philharmonic Orchestra, 
Accademia Bizantina, Festival Orchestra, 
Modigliani and Casal Quartet, as well as 
Fazıl Say, Khatia Buniatishvili, Paul Meyer,  
Alexander Rudin, Hande Küden, Anna 
Vinnitskaya, Simon Ghraichy, Martynas 
Levickis and Ufuk-Bahar Dördüncü 
brought many musicians to music lovers. 
The festival, where all concerts took place 
in open-air venues, met with the audience 
with pandemic measures at Harbiye Cemil 
Topuzlu Open-Air Theatre, Sakıp Sabancı 
Museum Pistachio Terrace, Maximum Uniq 
Outdoors, French Palace, Venetian Palace, 
Arter Backyard, Rahmi M. Koç Museum, 
Four Seasons Hotel İstanbul at the 
Bosphorus and Saint Benoît French High 
School Courtyard. Weekend concerts and 
events held in Habitat Park, Etiler Artists 
Park, Fenerbahçe Park and Yıldız Park 
within the scope of the festival were free 
for İstanbul residents.

Honorary Award was given to violinist 
Prof. Dr. Cihat Aşkın.

This year’s Honorary Award of the 49th 

İstanbul Music Festival was presented to 
Prof. Dr. Cihat Aşkın, an international violin 
virtuoso and composer who serves as a 
cultural ambassador between Eastern 
and Western civilizations. 

Festivalin Onur Ödülü 
Prof. Dr. Cihat Aşkın’a 

sunuldu.
The Festival’s Honorary 

Award was presented to 
Prof. Dr. Cihat Aşkın.
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Türk keman okulunun uluslararası temsilci-
si Aşkın, bu ödülle ilgili olarak duygularını 
şu cümlelerle ifade etti: “Bu ödülü almak 
hayatımın en önemli köşe taşlarından biri-
dir. İstanbul iki dünyayı birleştiren bir kent 
olarak dünyanın açık hava kültür merkezi-
dir. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı sadece 
kentimizin değil, ülkemizin kültür ve sanat 
alanında süreklilik gösteren en önem-
li temsilcilerinden biridir. Henüz genç bir 
sanatçıyken ilk defa sahneye çıktığım bir 
kurumdan ödül almak benim için büyük 
bir onurdur. Günümüz dünyasının karma-
şık ve tehlikeli gidişatını durdurarak “Başka 
Bir Dünya Mümkün” diyecek olanlar yine 
sanatçılardır. Bunu da özgür ruhla, özgür 
düşünceyle ve özgür sanatla yapacağız.”

Letonyalı besteci Pêteris Vasks, 
İstanbul Müzik Festivali’nde Yaşam 
Boyu Başarı Ödülü’nü aldı.
Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne la-
yık görülen Letonyalı besteci Pêteris Vasks,  
festivalde çifte mutluluk yaşadı. 2020 
yılında İstanbul Müzik Festivali, Essen 
Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Fes-
tivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André 
Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall or-
tak siparişi üzerine Pêteris Vasks’ın bes-
telediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6 ese-
rinin pandemi sebebiyle ertelenen Türkiye 
prömiyeri de bu yıl festival kapsamında 
gerçekleştirildi. Vasks’a ödülü 49. İstan-
bul Müzik Festivali’nde gerçekleştirilen 
bu konser öncesinde verildi. Festivalde 
iki mutluluğu bir arada yaşayan Pêteris  
Vasks, 1996’da Stockholm Yeni Müzik 
Festivali’nin “başbestecisi” olarak atan-
mış ve Alfred Toepfer Vakfı tarafından 
Herder Ödülü ile Baltık Meclisi Ödülü’ne 
layık görülmüştü. Letonya Büyük Müzik 
Ödülü’nün de sahibi olan Vaks, 1994’te  
Letonya Bilimler Akademisi onur üyesi ve 
2001’de de Stockholm’deki İsveç Kraliyet 
Müzik Akademisi üyesi olmuştu.

The international representative of the 
Turkish violin school, Aşkın, expressed his 
feelings about this award with the following 
sentences: “Receiving this award is one of 
the most important cornerstones of my life. 
İstanbul is the open-air cultural center of 
the world as a city that unites two worlds. 
İstanbul Culture and Arts Foundation is 
one of the most important representatives 
of not only our city, but also our country 
that shows continuity in the field of culture 
and art. It is a great honor for me to receive 
an award from an institution where I first 
performed when I was a young artist. It is 
the artists who will stop the complex and 
dangerous course of today’s world and 
say, “Another World Is Possible”. We will 
do this with free spirit, free thought and 
free art.”

Latvian composer Pêteris Vasks 
receives Lifetime Achievement Award 
at İstanbul Music Festival.

Latvian composer Pêteris Vasks, who 
was awarded the Festival’s Lifetime 
Achievement Award, enjoyed double 
happiness at the festival. In 2020, the 
İstanbul Music Festival, the Essen 
Philharmonie, riga fall chamber music 
festival and the Turkish premiere of Pêteris 
Vasks’s String Quartet No. 6, composed 
by Pêteris Vasks, on the joint order of The 
Hoffmann Foundation President André 
Hoffmann, were also held within the 
scope of the festival this year. Vasks was 
presented with the award ahead of this 
concert at the 49th İstanbul Music Festival. 
In 1996, Pêteris Vasks was appointed 
“head composer” of the Stockholm New 
Music Festival and was awarded the 
Herder Award and the Baltic Assembly 
Award from the Alfred Toepfer Foundation. 
Vaks, who also won the Latvian Grand 
Music Award, was honored by the Latvian 
Academy of Sciences in 1994 and a 
member of the Royal Swedish Academy 
of Music in Stockholm in 2001.

Haber

Festivalin Yaşam Boyu 
Başarı Ödülü’ne layık 
görülen Letonyalı 
besteci Pēteris Vasks’ın 
bestelediği, Yaylı Çalgılar 
Dörtlüsü No. 6  
eserinin pandemi 
nedeniyle ertelenen 
Türkiye prömiyeri 
festival kapsamında 
gerçekleştirildi.
The Turkish premiere 
of String Quartet No. 6, 
composed by Latvian 
composer Pēteris Vasks, 
who was awarded the 
Festival’s Lifetime 
Achievement Award, was 
held as part of the festival.
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State Artist Gülsin Onay Gives a Concert at the  
“Museum of the Year” in Bayburt

Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Bayburt’taki 
“Yılın Müzesi”nde Konser Verdi

“2021 Silletto Ödülü” sahibi müzenin ko-
naklama tesisi Loruhan’da 18 Eylül akşa-
mı sahne alan Gülsin Onay, repertuarın-
da Johann Sebastian Bach, Ludwig van 
Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Frederic Chopin’in yanı sıra Türk besteci 
Ahmet Adnan Saygun’un eserlerine yer 
verdi. Yaklaşık bir saat süren konserde 
Onay’ın performansı, izleyiciler tarafından 
büyük beğeni topladı. Anadolu’nun ka-
dim topraklarında, Dede Korkut diyarında 
dinleyiciyle buluşmanın gurur verici oldu-
ğunu dile getiren Onay: “Avrupa’da yılın 
müzesi ödülünü alan Bayburt Kenan Ya-
vuz Etnografya Müzesinin bu eşsiz atmos-
ferinde müziği paylaşmak, dinleyicilerle 
tek nefes olmak benim için çok büyük bir 
mutluluk oldu. Müzeden çok etkilendim, 
kültür mirasımızı muhteşem bir atmosfer-
de görünür kılmışlar.” dedi. 

Gülsin Onay, who took the stage on the 
evening of September 18 at Loruhan, the 
accommodation facility of the museum that 
won the “2021 Silletto Award”, included 
works by Johann Sebastian Bach, Ludwig 
van Beethoven, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Frederic Chopin as well as Turkish 
composer Ahmet Adnan Saygun in her 
repertoire. Onay’s performance in the 
concert, which lasted about an hour, was 
highly appreciated by the audience. Stating 
that it was an honor to meet the audience 
in the ancient lands of Anatolia, in the land 
of Dede Korkut, Onay said: “It was a great 
pleasure for me to share the music and be 
a breath of fresh air with the audience in 
this unique atmosphere of Bayburt Kenan 
Yavuz Ethnography Museum, which won 
the museum of the year in Europe. I was 
very impressed with the museum, they 
made our cultural heritage visible in a 
magnificent atmosphere.” said. 

D evlet Sanatçısı Piyanist Gülsin 
Onay, Bayburt’un Demirözü 
ilçesinin Beşpınar Köyü’nde 

bulunan ve 2021 yılında kültür mirasını 
görünür kılmakta gösterdiği başarılı 
projeler nedeniyle Avrupa’da “Yılın 
Müzesi” ödülünü alan Kenan Yavuz 
Etnografya Müzesinde klasik müzik 
konseri verdi.

State Artist Pianist Gülsin Onay 
gave a classical music concert at the 
Kenan Yavuz Ethnography Museum, 
located in the Beşpınar village of 
Demirözü district of Bayburt and won 
the “Museum of the Year” award in 
Europe in 2021 for her successful 
projects in making the cultural 
heritage visible.

News

Kaynak/Source
Kenan Yavuz Etnografya

Müzesi Basın Bülteni 
Anadolu Ajansı

Kenan Yavuz Ethnography
Museum Press Release

Anadolu Agency

Yaklaşık bir saat süren 
konserde Onay’ın 

performansı, izleyiciden 
büyük alkış aldı.

In the concert, which 
lasted for about an hour, 

Onay’s performance 
received great applause 

from the audience.
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Müzenin kurucusu Kenan Yavuz da dün-
yaca ünlü bir piyanisti müzelerinde ağır-
lamaktan mutluluk duyduklarını ifade 
ederek: “Ülkemizin uluslararası alanda 
en önemli sanatçılarından biri olan Gül-
sin Onay Hanımefendi, büyük bir özveri 
ile müzemize destek olmak için uzak di-
yarlardan geldi ve bu muhteşem konseri 
icra etti. Konser yoğun bir katılımla aynı 
zamanda Bayburt meydanından da eş 
zamanlı olarak izlendi. Olağanüstü bir 
yetenek. Müzemizde ağırlamaktan gurur 
duyduk.” diye konuştu. Konser sonrası 
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pek-
mezci de Bayburt’un geleneksel giysisi 
olan bir ehramı, Gülsin Onay’a hediye etti.

Gülsin Onay Kimdir?

“Harika Çocuk” olarak başladığı sanat 
hayatını, dünyanın önemli orkestraları ve 
şefleriyle çalışmalar yaparak sürdüren 
Gülsin Onay, uluslararası alanda istisnai 
bir Chopin icracısı olarak kabul edilir. Bes-
teci Ahmet Adnan Saygun’un dünya ça-
pında en güçlü yorumcusu olarak tanınan 
ve Saygun’nun eserlerini dünyaya tanıtıp, 
sevdiren Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, 
aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası solisti ve UNICEF Türkiye iyi ni-
yet elçisidir.

Kenan Yavuz Kimdir?

İş insanı Kenan Yavuz, 2013 yılında do-
ğup büyüdüğü Beşpınar Köyü’nde 4 bin 
500 metrekare kapalı, 10 bin 500 met-
rekare açık alan olmak üzere toplam 15 
bin metrekare üzerinde kültür evi kurdu. 
Yaklaşık 6 yıl kültür evi olarak hizmet ve-
ren mekan, 2019’da “Resmi Özel Müze” 
statüsü kazandı. Kentin en önemli kültür 
ve turizm noktalarından olan ve geçen yıl 
Kovid-19 salgınına rağmen 12 bin turist 
ağırlayan müze, Avrupa Müze Forumu’n-
ca her yıl düzenlenen “Avrupa Yılın Mü-
zesi Ödülleri” yarışmasında “2021 Silletto 
Ödülü”ne layık görüldü.

Kenan Yavuz, the founder of the museum, 
stated that they are happy to host a 
world-famous pianist in their museum: 
“Gülsin Onay, one of the most important 
international artists of our country, came 
from distant lands to support our museum 
with great devotion and performed this 
magnificent concert. We were proud to 
welcome you in our museum.” he said. 
After the concert, Mayor of Bayburt 
Hükmü Pekmezci presented an ehram, 
the traditional dress of Bayburt, to Gülsin 
Onay.

Who is Gülsin Onay?

Gülsin Onay, who started her artistic 
life as a “Wonderful Child” by working 
with the world’s leading orchestras and 
conductors, is internationally recognized 
as an exceptional Chopin performer. 
State Artist Gülsin Onay, who is known 
worldwide as the strongest interpreter 
of composer Ahmet Adnan Saygun and 
promotes Saygun’s works to the world, 
is also the lead singer of the Presidential 
Symphony Orchestra and a UNICEF 
Turkey goodwill ambassador.

Who is Kenan Yavuz?

In 2013, businessperson Kenan Yavuz 
set up a culture house on a total of 15 
thousand square meters, 4 thousand 
500 square meters of which is closed 
and 10 thousand 500 square meters of 
open space, in Beşpınar Village, where he 
was born and grew up. The venue, which 
served as a cultural house for about 6 
years, gained the status of “Official Private 
Museum” in 2019. The museum, which 
is one of the most important cultural and 
tourism points of the city and hosted 12 
thousand tourists last year despite the 
Covid-19 epidemic, was awarded the 
“2021 Silletto Award” in the “European 
Museum of the Year Awards” competition 
held every year by the European Museum 
Forum.

Gülsin Onay, müzenin 
kurucusu Kenan Yavuz ve 
eşi Sibel Yavuz ile birlikte.
Gülsin Onay with Kenan 
Yavuz, the founder of the 
Museum, and his wife 
Sibel Yavuz.
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anakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanlığı 
önderliğinde, Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı desteğiyle 

“HMS Majestic Batığının Dalış 
Turizmine Kazandırılması” projesi 
hayata geçirildi. Proje, Çanakkale 
kıyılarında 1. Dünya Savaşı batıkları 
ile ilgili şimdiye kadar yapılan en 
kapsamlı çalışma özelliğini taşıyor. 

HMS Majestic batığının dalış turizmine ka-
zandırılması amacıyla başlatılan çalışma-
ları yürüten TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi uzmanları, Gelibolu yarımadası-
nın batı kıyılarında deniz araştırması ya-
parak bölgenin sualtı kültür envanterinin 
çıkarılmasını da hedefliyor. 
ÇANAKKALE KIYILARI SAVAŞ 
BATIKLARI, DÜNYANIN EN ZENGİN 
KÜLTÜR MİRAS ALANLARININ 
ARASINDA KABUL EDİLİYOR. 
Bölgede 1. Dünya Savaşı’ndan, özellikle 
de şiddetli deniz muharebeleri ile başla-
yan, 1915 yılında batırılarak günümüze 
ulaşan Osmanlı, Alman, İngiliz, Fransız 
ve Avustralya donanmalarına ait zırh-
lı gemiler, çıkarma botları, mayın tarama 
gemileri, kargo gemileri ve denizaltılara 
ait batıklar ve bu batıklara ait mühimmat, 
donanım, askeri malzeme ve çeşitli tipte 
tarihi objeler bulunmakta. Halen devam 
eden çalışmalarla, kuzeyde Büyük Ke-
mikli Burnu’ndan başlayarak güneyde 
Seddülbahir’e kadar devam eden yakla-
şık 40 kilometre uzunluğunda, 3 km ge-
nişliğindeki hat üzerinde bulunan batıklar 
ve kültürel miras niteliği taşıyan her çeşit 
sualtı buluntusu coğrafi bilgi sistemlerine 
aktarılıyor. Tespit edilen alanlara İstanbul 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sualtı 
Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı 
uzmanları tarafından bilimsel dalışlar ger-
çekleştirilerek buluntular tanımlanıyor ve 
detaylı olarak belgeleniyor. 

Under the leadership of Çanakkale 
Wars Gallipoli Historical Site 
Presidency, the project “Bringing the 
HMS Majestic Shipwreck to Diving 
Tourism” was implemented with 
the support of the South Marmara 
Development Agency. The project is 
the most comprehensive work of the 
World War I shipwrecks on the shores 
of Çanakkale.

TÜBİTAK Marmara Research Center 
experts, which carry out the studies 
initiated to bring the HMS Majestic 
shipwreck into diving tourism, also aim to 
make an underwater cultural inventory of 
the region by conducting marine research 
on the western shores of the Gallipoli 
peninsula.

ÇANAKKALE COASTS WAR WRECKS 
ARE ACCEPTED AS AMONG THE 
WORLD’S RICHEST CULTURAL 
HERITAGE AREAS.

Armored ships, landing boats, 
minesweepers, cargo ships and 
submarines belonging to the Ottoman, 
German, British, French and Australian 
navies, which have survived to the present 
day by being sunk in 1915, which started 
with the First World War, especially with 
the severe naval battles, and these 
wrecks. There are ammunition, equipment, 
military equipment and various types 
of historical objects. With the ongoing 
studies, the shipwrecks and all kinds of 
submerged findings, which are cultural 
heritage, found on the 40-kilometer-long, 
3 km-wide lines starting from the Büyük 
Kemikli Burnu in the north to Seddülbahir 
in the south are being transferred to 
geographic information systems. The 
finds are identified and documented in 
detail by conducting scientific dives to the 
detected areas by the experts of İstanbul 
University, Faculty of Arts, Department of 
Conservation of Marine Archaeological 
Objects.

Çanakkale Savaşı’nda Batan 
“HMS Majestic” Dalış Turizmine Açılıyor

“HMS Majestic” Sink at the War of Çanakkale 
Is Opening to Dive Tourism

Haber / News
Ada Kocabaş

“HMS Majestic Batığının 
Dalış Turizmine 

Kazandırılması” adlı 
projede görev alan 

İstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Sualtı 

Kültür Kalıntılarını Koruma 
Anabilim Dalı uzmanları.

Experts from İstanbul 
University, Faculty of 

Arts, Department of 
Conservation of Marine 
Archaeological Objects, 

who took part in the 
project titled “Bringing the 

HMS Majestic Wreck to 
Diving Tourism”.

Ç

News
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TEMALI İLK 
SUALTI PARKI ÇANAKKALE’DE.

Projede, Çanakkale kıyılarında bulunan 
savaş batıklarını kontrollü bir şekilde ziya-
rete açmak amaçlanırken; batık ve diğer 
tarihi buluntular için mevcut koşullarda en 
uygun bilimsel koruma ve sergileme yön-
temlerinin belirlenmesi, alana özel dalış 
güzergahlarının ve güvenlik önlemlerinin 
düzenlenmesi çalışmalarına devam edil-
mekte. 1. Dünya Savaşı temalı ilk sualtı 
parkı olacak olan sahanın, savaş batıkları 
konusunda dünyanın en zengin dalış nok-
talarından biri haline gelerek bölge turiz-
mine büyük katkı yapması ve aynı zaman-
da örnek bir koruma projesi alanı olması 
bekleniyor.

HMS MAJESTIC

İngiltere Kraliyet donanmasının zırhlı sa-
vaş gemisi HMS Majestic, İngiltere’de  
Portsmouth Tersanesinde inşa edilerek 
31 Ocak 1895 tarihinde denize indirilmiş. 
Yaklaşık 16 bin tonluk tam teçhizatlı ağır-
lığı, 128 metre uzunluğu ve 23 metre ge-
nişliğindeki boyutlarıyla kendi döneminde 
inşa edilen en büyük ve en etkili savaş 
gemisi. Öyle ki, kendi sınıfına da adını 
vermiş, “Majestic” sınıfı savaş gemilerinin 
öncüsü olmuş. Bu gemiler, hafif ancak ol-
dukça güçlü koruyucu bir gövde zırhına 
sahip. Baş ve kıç kısımlarında, “taret” ola-
rak adlandırılan ve üstüne ikiz toplar yer-
leştirilen zırhlı döner kuleler bulunuyor. Her 
iki yandaki iki katlı top güvertelerine, daha 
küçük kalibrelerdeki 40 adet top ise des-
tek bataryaları olarak eklenmiş. Bu özellik-
leriyle gemi mühendisliğinin bu devirdeki 
en üstün örnekleri olarak görülmüşler.

HMS MAJESTİC, ALMAN DENİZALTISI 
U-21 TARAFINDAN TORPİLLENEREK 
BATIRILDI.

HMS Majestic, 1904 yılına kadar Kanal Fi-
losu’nda görev yapmış, ardından Atlantik 
Filosu’na atanmış. 1. Dünya Savaşı başla-
yınca Çanakkale Savaşı için kurulan birle-
şik donanmaya katılmış; Çanakkale Sava-
şı’nda üs olarak kullanacağı Bozcaada’ya 
ulaşmadan önce Malta’da mayın tarama 
ekipmanı ile donatılmış. 26 Şubat 1915’te 
HMS Albion ve HMS Triumph gemileriyle 
birlikte saldırıya geçerek Çanakkale Boğa-
zı’na ilk kez giren zırhlı savaş gemilerinden 
biri olmuş. 27 Mayıs 1915’te, etrafını saran 
torpido ağları ve mayın tarama gemileri-
nin korumasında Seddülbahir açıkların-
da demirli vaziyette beklerken, Yüzbaşı 
Otto Hersing komutasındaki Alman deni-
zaltısı U21, bulduğu küçük bir boşluktan  
Majestic’i vurmayı başarmış. Gemi daki-
kalar içinde alabora olmuş, ancak deniz 
dibine batması aylar sürmüş. Projenin ta-
mamlanması ile birlikte Seddülbahir açık-
larında, 18-24 metre derinlikler arasında 
yatan HMS Majestic, kısmen de olsa yakın 
bir zamanda bütün halde ziyaretçilerini 
bekliyor olacak.

WORLD WAR I - THEMED FIRST 
UNDERWATER PARK IS IN 
ÇANAKKALE.

In the project, it is aimed to open the 
war wrecks on the shores of Çanakkale 
to visitors in a controlled manner; work 
continues on determining the most 
appropriate scientific preservation and 
display methods for shipwrecks and 
other historical finds, and arranging 
site-specific diving routes and security 
measures. The area, which will be the first 
underwater park with the theme of World 
War I, is expected to become one of the 
richest diving spots in the world in terms 
of war wrecks, making a great contribution 
to the tourism of the region and also an 
exemplary conservation project area.

HMS MAJESTIC

The British Royal Navy’s armored warship 
HMS Majestic was built at the Portsmouth 
shipyard in England and launched on 
31 January 1895. With a fully-equipped 
weight of approximately 16 thousand 
tons, a length of 128 meters and a width 
of 23 meters, it is the largest and most 
effective warship built in its time. So that 
they gave its own class his name; It was 
the forerunner of the “Majestic” class 
warships. These ships have a slight but 
very strong protective hull armor. At the 
fore and aft parts, there are armored 
rotating turrets, called “turrets”, on which 
twin guns are placed. 40 guns of smaller 
calibers were added to the two-storey gun 
decks on both sides as support batteries. 
With these features, they were seen as 
the most outstanding examples of naval 
engineering in this period.

HMS MAJESTIC WAS TORPEDOED 
AND SUNK BY THE GERMAN 
SUBMARINE U-21.

HMS Majestic served in the Canal Fleet 
until 1904; then it was assigned to the 
Atlantic Fleet. When the First World War 
began, it was joined the combined navy 
established for the Battle of Gallipoli; 
Before reaching Bozcaada, which it will 
use as a base in the Gallipoli War, it was 
equipped with minesweeper equipment in 
Malta. On February 26, 1915, it attacked 
with the ships HMS Albion and HMS 
Triumph and became one of the armored 
warships that entered the Dardanelles 
for the first time. On May 27, 1915, while 
it was anchored off Seddülbahir under 
the protection of torpedo nets and 
minesweepers surrounding it, the German 
submarine U21 under the command of 
Captain Otto Hersing managed to hit 
Majestic from a small gap it found. The 
ship capsized within minutes; but it took 
months to sink to the bottom of the sea.

With the completion of the project, HMS 
Majestic, lying at a depth of 18-24 meters 
off the coast of Seddülbahir, will be waiting 
for its visitors in the near future, albeit 
partially.

TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi 
uzmanlarının da görev 
aldığı projede HMS 
Majestic batığının dışında 
Gelibolu yarımadasının 
batı kıyılarında da deniz 
araştırması yapılarak 
bölgenin sualtı kültür 
envanterinin çıkarılması 
hedefleniyor. 
In the project, in which 
TÜBİTAK Marmara 
Research Center experts 
take part, it is aimed to 
carry out marine research 
on the western shores of 
the Gallipoli peninsula, as 
well as the HMS Majestic 
shipwreck, to make an 
underwater cultural 
inventory of the region.
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True Strategy Effective Management

Doğru Strateji Etkin Yönetim

G ünümüzde pek çok işletmede 
teknolojideki gelişmeler ve 
küreselleşmenin etkisiyle 

güçleşen rekabet şartları nedeniyle 
işletme yönetimine destek olacak 
“yönetim danışmanlığına” ihtiyaç 
duyuluyor. Emir Hiçdurmaz da 
özellikle gelişmiş ülkelerde büyük 
bir sektör haline dönüşen yönetim 
danışmanlığı hizmetinin, ülkemizdeki 
durumu hakkında bilgi almak üzere 
Türkiye’nin ilk yönetim danışmanlık 
şirketlerinden biri olan Optimal 
Yönetim Danışmanlığı Şirketi sahibi 
Nihat Bayar ile bir söyleşi yaptı. 

Emir Hiçdurmaz: Nihat Bey, öncelikle 
Avaz dergisi okurları için kısaca kendinizi 
tanıtır mısınız?

Nihat Bayar: 1960, Rize doğumluyum. 
1982 yılında İktisat Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı 
yaptım. Kariyerime “Mali Denetçi” olarak 
başladım ve reel sektörün tanınmış fir-
malarında sırasıyla Mali İşler Direktörü, 
Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür 
olarak devam ettim. Bu süreçte kurumsal 
yönetim, halka açılma, aile işletmelerin-
de kurumsallaşma ve risk yönetimi gibi 
konularda önemli eğitimler aldım ve uy-
gulamalarda bulundum. Profesyonel yö-
netim deneyiminin kazandırdığı kurumsal 
anlayış ile sahip olduğum vizyon ve bilgi 
birikimini uygulamalı stratejik yönetim da-
nışmanlığı çatısı altında yerli ve milli şirket-
lerimizle paylaşmaya karar vererek, 2000 
yılında kurucu ortağı olduğum Optimal 
Danışmanlık Şirketinde Yönetim Danış-
manlığı’na başladım. Kariyerim süresince; 
finanstan, üretime; bilgi teknolojisinden, 
telekomünikasyona; kimyadan, gıdaya; 
ilaçtan, kabloya; orman ürünlerinden, in-
şaata kadar geniş alanda sektörel bilgiler 
edindim. Ekonomi ve İşletme Yönetimi 
konularında saygın isimlerle birlikte “Ni-
hat Bayar’la Söz Bizde” adıyla televizyon 
programları yaptım. Ayrıca “Aile İşletmele-
rinin Sorunları ve Çözüm Yolları”, “Stratejik 
Yönetim”, “Kurumsallaşma”, “Kriz Yöneti-
mi”, “İşletmelerin Finansman Sorunlarına 
Çözüm Getirilmesi” konularında makalele-
rim bulunmaktadır. 

Today, many businesses need 
“management consultancy” to 
support business management due 
to the developments in technology 
and the competitive conditions that 
have become more difficult with the 
effect of globalization. In order to 
get information about the situation 
in our country of the management 
consultancy service, which has 
become a big sector especially 
in developed countries, Emir 
Yüksekdurmaz had an interview with 
Nihat Bayar, the owner of Optimal 
Management Consultancy, one of 
the first management consultancy 
companies in Turkey.

Emir Hiçdurmaz: Mr. Nihat, first of all, 
could you briefly introduce yourself to the 
readers of Avaz magazine?

Nihat Bayar: I was born in 1960 in 
Rize. After graduating from the Faculty 
of Economics in 1982, I did a Master 
of Business Administration. I started 
my career as a “Financial Auditor” and 
worked in well-known companies in the 
real sector as Financial Affairs Director, 
Assistant General Manager and General 
Manager, respectively. In this process, I 
received important trainings and practices 
on corporate governance, going public, 
institutionalization and risk management 
in family businesses. Deciding to share my 
vision and knowledge with the corporate 
understanding gained by professional 
management experience with our local 
and national companies under the 
umbrella of applied strategic management 
consultancy, I started Management 
Consultancy at Optimal Management 
Consultancy, of which I was the founding 
partner. During my career; from finance to 
production; from information technology 
to telecommunications; from chemistry 
to food; from medicine to cable; I 
gained extensive sectoral knowledge 
from forestry products to construction. I 
made television programs with the name 
“Nihat Bayar’la Söz Bizde” together with 
respected names in the fields of Economy 
and Business Management. In addition, 
I have articles on “Problems of Family 
Businesses and Solutions”, “Strategic 
Management”, “Institutionalization”, 
“Crisis Management”, “Solution to the 
Financial Problems of Businesses”.

Interview: Emir Hiçdurmaz

Nihat Bayar
Optimal Yönetim 

Danışmanlığı Şirketi Sahibi
Owner of Optimal 

Management Consultancy

Röportaj / Interview
Emir Talha Hiçdurmaz

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 26 / JANUARY 2022 / 67



Röportaj

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinde 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptım 
ve Yönetim Danışmanları Derneği Üyesi-
yim. Halen, Optimal Yönetim Danışman-
lığı bünyesinde işletmelerin sorunlarını ön 
yargısız, tarafsız ve sistematik bir yakla-
şımla analiz edip, uygulanabilir çözüm-
ler üretmek suretiyle şirketlerimizin planlı 
büyümesine ve kurumsallaşarak daha iyi 
yönetilmesine destek vermekteyim.

“YÖNETİM DANIŞMALIĞI, 
PROFESYONEL BİR HİZMETTİR.”

Emir Hiçdurmaz: Şirket doktorluğu da 
denen yönetim danışmanlığını bizlere an-
latır mısınız? 

Nihat Bayar: Yönetim danışmanlığı sizin 
de dediğiniz gibi “şirket doktorluğu” diye 
tanımlanabilir. Hatta bizlere şirket doktoru, 
sihirli doktorlar gibi yakıştırmalar da ya-
pılıyor. Sağlıkla ilgili bir benzetme yapa-
cak olursak; hepimiz kendi bedenlerimizi 
tanırız ama bir sorunla karşılaşıldığında 
çözüm için doktora gidilir. Bir iş yeri de 
girişimciye aittir ama içinde olup bitenleri 
anlamak iş yeri sahibinin uzmanlık alanı 
değildir. Yani bir işverenin çok iyi strateji 
belirleme becerisinin olması, muhase-
beden, pazarlama stratejilerinden, bilgi 
sistemlerinin yönetiminden ya da hukuk-
tan anlaması anlamına gelmez. Şirketin 
içinde yaşadığı yönetsel ya da finansal 
sorunlarda şirket doktoruna gidilmelidir. 
İşte şirket doktorluğu da denilen yöne-
tim danışmanlığı burada devreye girer. 
19. yüzyılın sonunda bilimsel işletme ha-
reketlerinin doğuşuyla başlayan yönetim 
danışmanlığı, işletmenin problemlerinin 
belirlenmesi, çözüm yollarının önerilme-
si ve bu önerilerin hayata geçirilmesini 
destekleyen, bağımsız ve tarafsız olarak 
verilen profesyonel bir hizmettir. Yönetim 
danışmanlığının gereklerini yerine getiren, 
konusunda uzman ve bağımsız kişilere de 
“Yönetim Danışmanı” adı verilir. Yönetim 
danışmanlarının kurum dışından ve taraf-
sız olması nedeniyle görüşleri daha kolay 
kabul görür. Ayrıca yönetim danışmanları 
farklı sektör ve büyüklüklerde gerçekleş-
tirdikleri projelerle çok yönlü deneyim ka-
zanırlar. Örneğin, organizasyon yapısının 
yeniden yapılanması ile ilgili bir proje, bir 
kurum için birkaç yılda bir yaşanan bir 
durum iken, yönetim danışmanları farklı 
sektörlerde, farklı büyüklüklerde kurumlar 
için bir yılda çok sayıda projede çalışa-
bilirler. Gelişen ve değişen yaklaşımları, 
karşılaşılan sorunları, geçiş aşamasındaki 
dinamikleri çok kez deneyimlemiş ve üs-
tesinden gelmiş yönetim danışmanlarının 
önerilerini değerlendirmek, kurum için 
önemli katkı sağlamaktadır.

I served as a Board Member at the Experts 
Accountants’ Association of Turkey and 
I am a member of the Management 
Consultants Association. Currently, 
I support the planned growth of our 
companies and their better management 
by institutionalizing them by analyzing the 
problems of businesses with an unbiased, 
impartial and systematic approach 
and producing applicable solutions 
within the body of Optimal Management 
Consultancy.

“MANAGEMENT CONSULTANCY IS A 
PROFESSIONAL SERVICE.”

Emir Hiçdurmaz: Can you tell us about 
management consultancy, also called 
company doctor?

Nihat Bayar: Management consultancy 
can be defined as “company doctor” 
as you say. We are even referred to as 
company doctors or magic doctors. If 
we make an analogy about health; We all 
know our own bodies but when a problem 
is encountered, it is necessary to go to 
the doctor for a solution. A workplace 
also belongs to the entrepreneur, but 
understanding what is going on in it is not 
the business owner’s area of expertise. In 
other words, it cannot be expected from 
an employer to have a very good strategy 
setting skill, to understand accounting, 
marketing strategies, information systems 
management or law. In case of executive 
or financial problems experienced by the 
company, the company doctor should be 
consulted. This is where management 
consulting, also called corporate 
medicine, comes into play. Management 
consultancy, which started with the birth 
of scientific business movements at the 
end of the 19th century, is a professional 
service provided independently and 
impartially, supporting the identification of 
business problems, proposing solutions 
and implementing these proposals. 
Experts and independent persons who 
fulfill the requirements of management 
consultancy are also called “Management 
Consultants”. Because management 
consultants are external and impartial, 
their opinions are more easily accepted. 
In addition, management consultants gain 
versatile experience with the projects they 
carry out in different sectors and sizes. 
For example, a project related to the 
restructuring of the organizational structure 
is a situation that occurs every few years 
for an institution, while management 
consultants may work on many projects 
in a year for institutions of different 
sizes in different sectors. Evaluating the 
suggestions of management consultants 
who have experienced and overcome 
developing and changing approaches, 
problems encountered, and dynamics in 
the transition phase makes a significant 
contribution to the institution.
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Emir Hiçdurmaz: Özellikle gelişmiş ül-
kelerde danışmanlık hizmetlerinin çok 
yaygın olduğunu duyuyoruz. Türkiye’de 
durum nasıl? 

Nihat Bayar: Bugün gelişmiş ülkelerde 
neredeyse her şirketin bir yönetim danış-
manı bulunuyor. Ülkemizde ise bu durum 
muhasebe ve mali danışman kullanımı 
dışına çıkmamakta. Oysa kurumsal ge-
lişim için şirketlerin strateji geliştirme ve 
faaliyetlerini bu doğrultuda yönlendirme 
konusunda yönetim danışmanına ihtiyacı 
var. Türkiye’de eğitmen veya danışman 
olmak oldukça zor. “Akıl verme, para ver!” 
yaklaşımının hakim olduğu ülkemizde, bu 
paradigmaları yıkmak yıllarımızı aldı. Ül-
kemizde, işletmede yaşanan yönetsel ya 
da finansal sorunlarda danışmana gitmek 
yerine genellikle etraftan alınan tavsiye-
lerle hareket edilir veya “O, bizim işten ne 
anlar?” denir ve şirket önce kendi içine 
kapanır, sonrasında da ya krize girer ya 
da batar. Türkiye’deki işletmelerin pek ço-
ğunda durum böyle. Oysa, rahmetli Veh-
bi Koç: “Ben her işi öğrenemem. Başarılı 
olmak için başka insanların tecrübelerin-
den faydalanmak zorundayım.” cümlesi-
ni çok yerinde kullanmıştır. Uzun vadede 
işletmenin geleceğini etkileyen rasyonel 
kararlar alınıp işletmelere, dolayısı ile ülke 
ekonomisine daha fazla katkı sağlanabil-
mesi için ülkemizde de yönetim danışma-
nına başvurma bilinci yerleşmelidir.

“YÖNETİM DANIŞMANLARININ 
VERDİĞİ DESTEK KOBİ’LERİN 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE 
ETKİ ETMEKTEDİR.”

Emir Hiçdurmaz: Her konuda yetişmiş 
personel istihdam etmenin maliyetini göz 
önüne aldığımızda KOBİ dediğimiz “Kü-
çük ve Orta Boy İşletmelerin” yönetim 
danışmanlığına ihtiyaçlarının daha fazla 
olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Nihat Bayar: Çok doğru ve yerinde bir 
soru. Ülkemizin 2023 vizyonunun gerçek-
leşmesinde, ülkemiz ekonomisinin geliş-
mesinin temelinde yatan KOBİ’lerin yapı-
sal olarak güçlenmesi, üretim kalitesinin 
ve kapasitesinin artması, üretilen malların 
iç ve dış pazarda etkin olarak pazarlan-
ması büyük önem taşımaktadır. İşte bu 
noktada, KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin 
desteklenmesinde ve yenilikçi yapılarının 
güçlenmesinde yönetim danışmanlarının 
rehberliğine ihtiyaç vardır. Küçük ve orta 
ölçekli işletme sahiplerinin genellikle tek-
nik ve mesleki bilgi ve becerilere sahip 
olmalarına karşın finans, pazarlama, per-
sonel, hukuk ve bilgi sistemlerinin yönetimi 
konularında bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. 

Emir Hiçdurmaz: We hear that 
consultancy services are very common 
especially in developed countries. How is 
the situation in Turkey?

Nihat Bayar: Today, almost every company 
in developed countries has a management 
consultant. In our country, this situation 
does not go beyond the use of accounting 
and financial advisors. However, for 
corporate development, companies need 
a management consultant to develop 
strategies and direct their activities in this 
direction. Being a trainer or consultant 
in Turkey is quite difficult. “Don’t mind, 
give money!” It took us years to demolish 
these paradigms in our country, where 
this approach is dominant. In our country, 
instead of going to a consultant in 
managerial or financial problems in the 
enterprise, we usually act on the advice 
of people from the environment or “What 
does he know about our business?” 
and the company first closes in on itself, 
and then it either goes into crisis or 
goes bankrupt. This is the case for most 
businesses in Turkey. However, the late 
Vehbi Koç: “I can’t learn every job. I have 
to benefit from other people’s experiences 
in order to be successful.” He used the 
phrase very appropriately. In order to 
make rational decisions that affect the 
future of the enterprise in the long run and 
to contribute more to the enterprises and 
therefore to the country’s economy, the 
awareness of applying to a management 
consultant should be established in our 
country.

“SUPPORT GIVEN BY MANAGEMENT 
CONSULTANTS AFFECTS THE 
CORPORATE SUSTAINABILITY OF 
SMEs.”

Emir Hiçdurmaz: Considering the cost 
of employing trained personnel in every 
subject, can we say that “Small and 
Medium Sized Enterprises”, which we call 
SMEs, need management consultancy 
more?

Nihat Bayar: A very valid and pertinent 
question. In the realization of our country’s 
2023 vision, structural strengthening 
of SMEs, which are the basis of the 
development of our country’s economy, 
increase in production quality and capacity, 
and effective marketing of manufactured 
goods in the domestic and foreign markets 
are of great importance. At this point, the 
guidance of management consultants is 
needed to support the competitiveness of 
SMEs and to strengthen their innovative 
structures. Although small and medium-
sized business owners generally have 
technical and professional knowledge 
and skills, they lack knowledge in 
finance, marketing, personnel, law and 
management of information systems. The 
conditions of our country are not suitable 
enough for the employment of specialist 
personnel required for the growth of SMEs.

“Ülkemizi, sektörü, 
çalışılacak işletmenin 

yapısını ve aile-işletme 
ilişkilerini tanımadan 

yapılan danışmanlıklar 
başarısız olacaktır.”

“Consultations made 
without knowing our 

country, the sector, 
the structure of the 

business and family-
business relations will be 

unsuccessful.”

Interview: Emir Hiçdurmaz
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Ülkemizin koşulları, KOBİ’lerin büyümek 
için gereken uzman eleman istihdamına 
yeterince müsait değil. Tüm işletme fonk-
siyonlarının yönetimini mevcut personel 
yapısı ile karşılayamayan ve yönlendiril-
mesi gerektiğini kavrayamayan birçok iş-
letme ayakta kalamamaktadır. Sorunuzda 
ifade ettiğiniz gibi her konuda yetişmiş 
personel istihdam etmenin maliyeti, bord-
rolu çalışanların tarafsız ve bağımsız ka-
rar vermede zorlanmaları, zaman içinde 
işletme körlüğü denen (sorunlara alışmak 
ve giderek hiç fark etmemek) hastalığa tu-
tulmaları göz önüne alındığında, en doğru 
yaklaşımın doğru zamanda, farklı bakış 
açıları kazanmış, iş hayatının gerekleri-
ni bilen, bağımsız ve tarafsız, uygun bir 
yönetim danışmanına başvurmak olduğu 
unutulmamalıdır. Yönetim danışmanlarının 
verdiği destek KOBİ’lerin kurumsal sürdü-
rülebilirliğine etki edecektir.

“GLOBAL DÜŞÜN, YEREL HAREKET 
ET!”

Emir Hiçdurmaz: Ülkemizde özellikle ya-
bancı danışmanlara ve danışmanlık firma-
larına itibar edildiğine tanık oluyoruz. Bu 
konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? 

Nihat Bayar: Türk toplumu olarak öteden 
beri gizleyemediğimiz bir yabancı hayran-
lığımız var. Bu hayranlığı farklı alanlarda 
açıkça görmek mümkün. Örneğin futbol-
da en fazla parayı yabancı alır, en çok on-
lara tolerans tanınır. Oysa Türk yöneticiler 
çok çalışkan ve değişimle de çok iyi başa 
çıkıyorlar; Coca-Cola, Microsoft gibi dün-
ya devlerinin yöneticiliklerine getiriliyorlar. 
Bu başarıları göz ardı etmemeliyiz ve ken-
dimize güvenmeliyiz. Ülkemizde son yıl-
larda yaygınlaşan yabancı veya yurt dışı 
bağlantılı her yere aynı formül, şablon da-
nışmanlıklarla kalıplaşmış şekilde önerilen 
çözümlerin aksine, sorunlara farklı çözüm-

 Many businesses that cannot meet the 
management of all business functions 
with their existing personnel structure 
and do not understand that they need to 
be directed cannot survive. As you stated 
in your question, considering the cost 
of employing trained personnel in every 
subject, the difficulties of employees 
on payroll in making impartial and 
independent decisions, and the fact that 
they are caught in the disease called 
business blindness (getting used to the 
problems and gradually not realizing it), 
the best approach is to have different 
perspectives at the right time. It should 
not be forgotten that it is important to 
consult an independent and impartial 
management consultant who has earned 
the right to work, knows the requirements 
of business life. The support provided by 
management consultants will affect the 
corporate sustainability of SMEs.

“THINK GLOBAL, ACT LOCAL!”

Emir Hiçdurmaz: In our country, 
we witness that foreign consultants 
and consultancy firms are respected 
especially. Can I get your views on this?

Nihat Bayar: As the Turkish society, we 
have a foreign admiration that we have 
not been able to hide for a long time. It 
is possible to clearly see this admiration 
in different fields. For example, foreigners 
receive the most money in football, and 
they are most tolerated. However, Turkish 
managers are very hardworking and cope 
with change very well; They are brought 
to the management of world’s giant such 
as Coca-Cola and Microsoft. We should 
not ignore these achievements and have 
confidence in ourselves. Contrary to the 
stereotyped solutions that have become 
widespread in our country in recent years, 
with the same formula and template 
consultancy, I believe that different 
solutions are needed and the problems 
will be solved with the right approaches. 

Röportaj

Optimal, 20 yılı aşkın 
bir süredir stratejik 
danışmanlık hizmetleri 
konusunda uzmanlaşmış 
ekibiyle müşterilerine 
kurumsal yönetim, iş 
stratejilerinin uygulamaya 
geçirilmesi, şirket 
değerleme, birleşme ve 
alım satımları konularında 
hizmet vermekte olan bir 
“Yönetim Danışmanlığı” 
firmasıdır.
Optimal is a ”Management
Consulting” firm that 
has been providing 
services to its clients in 
corporate management, 
implementation of 
business strategies, 
company valuation, 
mergers and sales with 
its team specialized in 
strategic consultancy 
services for more than 20 
years.
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ler gerektiğine ve sorunların doğru yak-
laşımlarla çözüleceğine inanmaktayım. 
Markalaşmada “Global düşün, yerel hare-
ket et!” deyimi bir vizyon ifade etmektedir. 
Özellikle, işletme yönetimi “kültür bağımlı” 
bir faaliyettir. Bu nedenle ülkeyi, sektörü, 
işletme yapısını, aile-işletme ilişkilerini ta-
nımadan verilen danışmanlıkların yanlış 
ve başarısız olacağına inanmaktayım.

“MİSYONUMUZ NESİLDEN NESİLE 
GEÇECEK BAŞARILI KURUMLAR 
YARATMAKTIR.”

Emir Hiçdurmaz: Optimal Danışmanlık 
olarak rakiplerinizden sizi ayıran özellikler 
nelerdir?

Nihat Bayar: Optimal Danışmanlık olarak 
profesyonel yöneticilik deneyimimiz ve 
danışmanlık birikiminin kazandırdığı bakış 
açıları ile müşterilerimize strateji geliştir-
me, kurumsal yapılanma, değişim yöneti-
mi, kriz yönetimi konularında geniş pers-
pektiften bakan, uygulanabilir çözümler 
sunmaktayız. Misyonumuz, işletmelerin 
sorunlarını önyargısız, tarafsız ve sistema-
tik bir yaklaşımla analiz edip, uygulanabilir 
çözümler üreterek, nesilden nesile geçe-
cek başarılı kurumlar yaratmaktır. Bizim 
için rakip, kavga edilecek değil izlene-
cek bir kaynaktır. Rekabet ise bu kaynak-
tan elde edilen bilgilere göre tavır almak, 
yöntem belirlemektir. Rakiplerimizden en 
büyük farkımız benimsediğimiz ilkelerdir. 
Bugünün dünya pazarına baktığımızda, 
ne pahasına olursa olsun sonuca gitmenin 
mübah olduğuna inanan pek çok kişi ve 
şirket görüyoruz. Para kazanma adına her 
şey mübahtır anlayışına tamamen karşıyız. 
Biz, sonuçların alınmasıyla birlikte onların 
nasıl alındığına da çok dikkat ediyoruz. 
Şirket olarak başarılı değişim süreçleri için 
şirket içinden bir çalışanın gönüllülüğü ve 
bağlılığıyla, şirket dışından bir danışman-
lık kuruluşunun tarafsızlığını ve profesyo-
nelliğini birleştirmeyi, ilkeli ve etkili bir iş 
modeli olarak benimsedik. Etik, her şeyin 
üstündedir. Biz referansla iş yaparız.

Emir Hiçdurmaz: Bugünün rekabetçi or-
tamında başarılı olabilmek için iş neyi ge-
rektiriyor?

Nihat Bayar: İş, uzun vadeli düşünmeyi, 
rekabetçi ortamda çalışmayı ve kurum-
sallaşarak iyi yönetilmeyi gerektiriyor. Mü-
esseseler büyüdükçe patronların işler ve 
kişiler ile ilgili derin bilgisi, onları yönlen-
dirme-etkileme şansı ve işler konusundaki 
uzmanlığı azalır. Şirket kişisel olmaktan 
veya ortakların işin başında oluşturdukla-
rı ruh ve havadan çıkar, yeni bir kültüre, 
yeni bir havaya bürünür. İşte bu aşamada 
şirketlerin kurumsallaşması sürekli başarı 
için kaçınılmaz olmuştur. 

“Think globally, act locally!” The phrase 
expresses a vision. In particular, business 
management is a “culture dependent” 
activity. For this reason, I believe that the 
consultancy given without knowing the 
country, sector, business structure, family-
business relations will be wrong and 
unsuccessful.

“OUR MISSION IS TO CREATE 
SUCCESSFUL INSTITUTIONS 
THAT WILL BE HELD THROUGH 
GENERATION.”

Emir Hiçdurmaz: What are the features 
that distinguish you from your competitors 
as Optimal Consulting?

Nihat Bayar: As Optimal Consulting, 
we offer our customers applicable 
solutions with a broad perspective 
on strategy development, corporate 
structuring, change management, and 
crisis management, with our professional 
management experience and 
perspectives gained by our consultancy 
experience. Our mission is to create 
successful institutions that will pass from 
generation to generation by analyzing the 
problems of enterprises with an unbiased, 
impartial and systematic approach and 
producing applicable solutions. For us, a 
competitor is a resource to be followed, 
not to be fought over. Competition is 
taking a stand and determining a method 
according to the information obtained from 
this source. Our biggest difference from 
our competitors is the principles we adopt. 
When we look at today’s world market, we 
see many people and companies who 
believe that it is permissible to get results 
at any cost. We are completely against 
the understanding that everything is fair 
for the sake of making money. Along with 
the receipt of results, we also pay close 
attention to how they are received. As a 
company, we have adopted as a principled 
and effective business model to combine 
the voluntariness and commitment of an 
internal employee with the objectivity 
and professionalism of an external 
consultancy firm for successful change 
processes. Ethics is above everything. We 
do business with reference.

Emir Hiçdurmaz: What does the business 
require to be successful in today’s 
competitive environment?

Nihat Bayar: Business requires long-
term thinking, working in a competitive 
environment and being well-managed 
by being institutionalized. As businesses 
grow, bosses’ deep knowledge of jobs 
and people, the chance to direct and 
influence them, and their expertise in 
jobs diminish. The company ceases to be 
personal or the spirit and mood that the 
partners created at the beginning of the 
business, takes on a new culture, a new 
mood. At this stage, the institutionalization 
of companies has become inevitable for 
continued success.

“Rakiplerimizden en büyük 
farkımız benimsediğimiz 

ilkelerdir.”
“Our biggest

difference from our 
competitors is the 

principles we adopt.”

Interview: Emir Hiçdurmaz
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Emir Hiçdurmaz: İşletmelerin uzun ömürlü 
olmaları için kurumsallaşması mı gerekir? 

Nihat Bayar: Dünyada hızla gelişen tek-
noloji, artan bilgi kaynakları ve toplumların 
değişen sosyal ve ekonomik yapılarına 
karşı işletmelerin bu ortama uyum sağla-
yacak şekilde yönetilmesi gerekir. Böyle 
bir yapı içinde başarılı olabilmek, işletme-
nin kendi iç yapısının ve dış dünya ile olan 
ilişkilerinin bir bütünlük içinde değerlendi-
rilmesi ile mümkündür. Ülkemizde şirketle-
rimizin büyük çoğunluğunda yeterli dona-
nım, mali kaynak ve insan gücü olmasına 
karşın, bunlar etkin bir sistem dahilinde 
kullanılmamaktadır. Günümüzün rekabet-
çi ortamında “Ne yaparsak satarız, biz 
kırk yıllık bir aileyiz ve tanınan bir marka-
yız” diyen firmalar bugün ya kapandılar 
ya da halen “Biz nerede yanlış yaptık?” 
sorusuna cevap arıyorlar. Kurumsallaşma 
denilince birçok şirket sahibinin bu süre-
ci, işlerden elini eteğini çekerek, şirketi 
dışarıdan yöneticilere devretmek şeklinde 
algılamaları ve kendileri olmadığı zaman 
işlerin asla yürümeyeceğine olan inançla-
rı, kurumsallaşma önünde ciddi bir engel-
dir. Oysa kurumsallaşma, bir işletmenin 
kişilerden ziyade, değişimlere uyacak şe-
kilde kurallara, standartlara, prosedürlere 
sahip olması, kendisine özgü normları, 
iş yapma usul ve yöntemleri geliştirmesi 
ve bu sayede diğer şirketlerden farklı ve 
ayırt edici bir kimliğe bürünerek sürekliliği 
sağlama sürecidir. Şirketlerin amacı; bir 
yandan kârlı bir şekilde büyürken, diğer 
yandan bütün çıkar sahiplerinin beklen-
tilerini karşılamak olmalıdır. Bu da ancak 
kurumsallaşarak olur. Kurumsallaşmak 
için ne on binlerce metrekare arazi üstü-
ne kurulu bir tesise, ne de birkaç otobüs 
dolduran eleman sayısına sahip olmak 
gerekir. Kurumsallaşmak zannedildiği gibi 
etrafta uçuşan evraklar, resmi davranışlar 
gibi korkunç bir bürokrasi gerektirmez. 

Emir Hiçdurmaz: Do businesses need 
to be institutionalized in order to be long-
lived?

Nihat Bayar: Against the rapidly 
developing technology, increasing 
information resources and changing 
social and economic structures of 
societies in the world, businesses need to 
be managed in a way that adapts to this 
environment. To be successful in such 
a structure is possible by evaluating the 
internal structure of the enterprise and 
its relations with the outside world as a 
whole. Although most of our companies 
in our country have sufficient equipment, 
financial resources and manpower, they 
are not used in an effective system. 
What do we sell in today’s competitive 
environment? Companies that say “We 
are a family of forty years and we are a 
well-known brand” are either closed today 
or are still “Where did we go wrong?” they 
are looking for an answer. When it comes 
to institutionalization, many company 
owners’ perception of this process as 
leaving the company to outside managers 
by pulling their hand from the business 
and their belief that things will never 
work when they are not themselves is a 
serious obstacle to institutionalization. 
However, institutionalization is the process 
of ensuring continuity by adopting a 
different and distinctive identity from other 
companies, by having rules, standards, 
procedures to comply with changes, 
rather than individuals, by developing 
its own norms, procedures and methods 
of doing business. The purpose of the 
companies; while growing profitably on the 
one hand, and meeting the expectations 
of all stakeholders on the other. This can 
only happen through institutionalization. 
In order to become institutionalized, it 
is not necessary to have a facility built 
on tens of thousands of square meters 
of land, nor to have a staff that fills a 
few buses. Institutionalization does not 
require a terrible bureaucracy such as 
documents flying around and official 
behavior as it is thought. On the contrary, 
institutionalization destroys them one by 

Röportaj

“Günümüzün rekabetçi 
ortamında “Ne yaparsak 
satarız, biz kırk yıllık bir 
aileyiz ve tanınan bir 
markayız” diyen firmalar 
bugün ya kapandılar ya da 
halen “Biz nerede yanlış 
yaptık?” sorusuna cevap 
arıyorlar.”
“What do we sell in today’s 
competitive environment? 
Companies that say “We 
are a family of forty years 
and we are a well-known 
brand” are either closed 
today or are still “Where 
did we go wrong?” they 
are looking for an answer.”
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Tam tersine kurumsallaşma, bunları tek 
tek yok ederek, yerine zevkli bir iş ortamı 
getirir. Kurumsallaşmadan asıl anlaşılma-
sı gereken “sistem” haline gelebilmektir. 
En basit anlamıyla, işletmenin bir sistem 
haline getirilmesi ve verimli bir iş ortamı-
nın yaratılmasıdır. Kurumun işleyişindeki 
bütün süreçlerin belli kurallara uyması, bu 
kuralların yazılı olması ve herkes tarafın-
dan bilinmesi işletmenin ömrünü uzatır.

Emir Hiçdurmaz: Son olarak yönetim da-
nışmanlığı konusunda şirketlere neler söy-
lemek istersiniz?

Nihat Bayar: Ülkemizde yönetim danış-
manlığı alanının temel sorunlardan biri-
si de yeterli yetkinliğe, deneyime sahip 
olmayan danışmanlık şirketlerinin varlığı 
ve bunlardan alınan hizmetler nedeniyle 
şirketlerin uğradığı zararlardır. Bu nedenle 
şirketlere önerim, danışmanlık alacakları 
firmaların yönetim danışmanlığı alanında 
referanslarının olmasına ve yeterli yetkin-
likte olup olmadığına dikkat etmeleridir. 
Son olarak unutmamak gerekir ki ülke ola-
rak başarılı olabilmek için stratejik bir viz-
yona, her alanda millî politikalara, kararlı 
olmaya, özgüvene, karamsarlıkla müca-
deleye, çok çalışmaya, üretmeye, birbiri-
mizi sevmeye, birlik ve beraberlik ruhuna 
çok ihtiyacımız var. Hayat geçmişe doğru 
anlaşılır ama geleceğe doğru yaşanır. Bu 
yüzden, yönetenlerin geçmişi iyi anlama-
sı, geleceği de iyi görmesi gerekir.

Emir Hiçdurmaz: Verdiğiniz bilgilerden 
dolayı teşekkür ediyorum.

one and replaces them with an enjoyable 
work environment. The main thing to 
understand from institutionalization is to 
become a “system”. In the simplest sense, 
it is the systemization of the business 
and the creation of an efficient business 
environment. The fact that all processes 
in the functioning of the institution comply 
with certain rules, these rules are written 
and known by everyone extends the life of 
the enterprise.

Emir Hiçdurmaz: Finally, what would 
you like to say to companies about 
management consultancy?

Nihat Bayar: One of the main problems 
in the field of management consultancy 
in our country is the existence of 
consultancy companies that do not have 
sufficient competence and experience, 
and the losses incurred by the companies 
due to the services received from them. 
For this reason, my advice to companies 
is to pay attention to the fact that the 
companies they will receive consultancy 
from have references in the field of 
management consultancy and whether 
they have sufficient competence. Finally, 
it should not be forgotten that in order 
to be successful as a country, we need 
a strategic vision, national policies in all 
areas, determination, self-confidence, 
fighting against pessimism, working hard, 
producing, loving each other, and a spirit 
of unity and solidarity. Life is understood 
into the past, but lived into the future. 
Therefore, the rulers must understand the 
past well and see the future well.

Emir Hiçdurmaz: Thank you for the 
information you have given.

Şirketlerin devamlılığının 
ve verimliliğinin 

sürdürülebilir olması; 
şirket ve şirketteki 
bireyler arasındaki 

dengelerin iyi bir 
yönetim sistemi ile 
ilişkilendirilmesiyle 

mümkündür.
Sustainability and 

efficiency of companies; 
It is possible by 

associating the balances 
between the company 

and the individuals in the 
company with a good 
management system.

Interview: Emir Hiçdurmaz
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Yazı 

Kız kardeşim, eşinin görevi nedeniyle iki 
buçuk yıl Endonezya’da yaşadı. Bu süre 
içinde ben de kültürel ve coğrafik çeşitli-
liği yüksek bu ülkeye beş defa gittim. Her 
seferinde farklı yerleri gezmiştik. Halkın 
arasında yaşadığımız için diğer gezilerim-
den farklı izlenimlerim oldu. Bu yazımda 
öncelikle bize değişik gelen kültürlerin-
den, bir sonraki sayıda da gezilecek yer-
lerden sizlere söz edeceğim.

My sister lived in Indonesia for two and a 
half years because of her husband’s job. 
During this time, I have been to this country, 
which has a high cultural and geographical 
diversity, five times. We visited different 
places each time. Since we live among 
the public, I had different impressions from 
my other trips. In this article, I will first talk 
about different cultures and places to visit 
in the next issue.

Kültürler ve Irklar Mozaiği ENDONEZYA
Mosaic of Cultures and Races INDONESIA

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

alan Atike Ataş, bu sayıda binlerce 
adadan oluşan, dünyanın en kalabalık 
ve coğrafi yapı olarak en dağınık 
ülkelerinden biri olan Güneydoğu 
Asya’nın cennet ülkesi Endonezya’yı 
anlatıyor.

Atike Ataş, who writes his travels and 
researches on the history of religions 
in every issue of Avaz magazine, tells 
about Indonesia, the paradise country 
of Southeast Asia, which consists of 
thousands of islands and is one of the 
most populated and geographically 
dispersed countries in the world.

Yazı / Article
Atike Ataş

Yazı 
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Article: Atike Ataş

COĞRAFYA

Resmi adı Endonezya Cumhuriyeti olan 
ve Güneydoğu Asya ve Okyanusya’da 
yer alan Endonezya, hem nüfus hem de 
yüzölçümü olarak çok büyük bir ülke. 
Kültürel ve coğrafik çeşitliliği ile bilinen 
Endonezya, 17 bin 508 adasından 6 bi-
ninde yerleşim bulunduğu için dünyanın 
en büyük takımadası unvanına da sahip. 
Ayrıca 250 milyon civarındaki nüfusuyla 
dünyanın en kalabalık dördüncü Müslü-
man ülkesi olan Endonezya’nın başkenti 
Java adasındaki Cakarta şehridir. 300 
farklı etnik grubun yaşadığı, 250 farklı di-
lin konuşulduğu ülkede turistler tarafından 
en çok tercih edilen ada Bali olsa da geri 
kalan adalarda da muhteşem bir zenginlik 
söz konusudur. Yüzde 86’sının Müslüman 
olduğu ülkede Hristiyan, Hindu ve Budist 
inancına sahip olan herkes inancına göre 
ibadetini özgürce yapabiliyor. 

TARİHİ

Adalara ilk yerleşim 4-5 bin yıl kadar önce 
Malezya’dan olmuş. On ikinci ve on be-
şinci asırlarda Hindistan ve Malezya’dan 
ticaret için buraya gelen Müslüman tüc-
carlar, İslamiyet’in yayılmasına da katkıda 
bulunmuşlardır. Halkın İslamiyet’i hiçbir 
zorlama olmaksızın kabul edip benimse-
mesiyle de İslamiyet, Endonezya’da sü-
ratle yayılmıştır. Günümüzde dünyanın en 
kalabalık İslam ülkesi olarak bilinen En-
donezya’da aslında durum bilindiğinden 
biraz farklı. Çünkü dini inançlar adadan 
adaya değişiklik gösteriyor diyebiliriz. 
Geçmiş yıllarda Endonezya’daki çok sa-
yıda ada ve köy, misyonerler tarafından 
ziyaret edilerek Hristiyan inancına dönüş-
türülmüş. Daha doğrusu eskiden kalma 
batıl inançlar Hristiyanlık ile harmanlan-
mış demek daha doğru. Ülkede tek istis-
na Bali; burada ağırlıklı olarak Hindu inan-
cının yaygın olduğunu gözlemleyebiliriz.

GEOGRAPHY 

Indonesia, officially the Republic of 
Indonesia and located in Southeast Asia 
and Oceania, is a very large country 
both in terms of population and area. 
Known for its cultural and geographical 
diversity, Indonesia also has the title of 
the world’s largest archipelago, as 6,000 
of its 17,508 islands are inhabited. In 
addition, the capital of Indonesia, which is 
the fourth most populous Muslim country 
in the world with a population of around 
250 million, is the city of Jakarta on the 
island of Java. Although Bali is the most 
preferred island by tourists in the country 
where 300 different ethnic groups live and 
250 different languages are spoken, there 
is a magnificent richness in the remaining 
islands. In the country where 86 percent 
is Muslim, anyone with Christian, Hindu 
and Buddhist beliefs can freely worship 
according to their faith.

HISTORIC

The first settlement on the islands was 
from Malaysia 4-5 thousand years ago. 
In the twelfth and fifteenth centuries, 
Muslim traders who came here for trade 
from India and Malaysia also contributed 
to the spread of Islam. With the people’s 
acceptance and adoption of Islam without 
any coercion, Islam spread rapidly in 
Indonesia. In Indonesia, which is known as 
the most populous Islamic country in the 
world today, the situation is a little different 
than it is known. Because we can say that 
religious beliefs vary from island to island. 
In the past years, many islands and villages 
in Indonesia were visited by missionaries 
and converted to the Christian faith. More 
precisely, it would be more accurate to say 
that ancient superstitions were blended 
with Christianity. The only exception in the 
country is Bali; Here we can observe that 
predominantly Hindu belief is widespread. Cakarta / Jakarta
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Endonezya’yı 1511 senesinde önce Por-
tekizliler, sonra da İspanya, Hollanda ve 
İngilizler istila etmişler. Diğer sömürgeci 
devletlerin anlaşmaları sonucunda ise 18. 
asrın sonlarında Hollanda, ülkeyi tek ba-
şına yönetmeye (sömürmeye) başlamış. 
1900’lü yılların başlarında Hollanda sö-
mürgeciliğine karşı bağımsızlık mücade-
lesi fiilen başlar. İkinci Dünya Savaşı’nda 
Japonya’nın Endonezya’yı işgal etmesiyle 
de siyasi olarak Japonlar, halkın Hollanda-
lılara karşı yaptıkları bağımsızlık mücade-
lesini destekleyerek milliyetçilerin hükü-
met kurmalarına izin verirler. 17 Ağustos 
1945’te Japonların teslim olması sonucun-
da da Ahmed Sukarno başkanlığında bir 
hükümet kurularak Endonezya’da bağım-
sızlık ilan edilir. 

Endonezya için aslında hakkında bilin-
meyen çok şey var diyebiliriz. Bunlardan 
en önemlisi Endonezya’da oldukça mo-
dern şehir ve ada olmasına rağmen, hala 
teknolojiden uzak yaşayan ilkel kabilele-
rin varlığı konusudur. Örneğin Sumatra 
Ormanları’nın batı kısmında çok sayıda 
kabilenin yaşadığı biliniyor. Hatta dünya 
üzerinde 100’den fazla kabileden 44’ü En-
donezya sınırları içerisinde yaşıyor. Resmi 
dil Bahasa, fakat takımadalarda 700’den 
fazla dil ve lehçe konuşuluyor. Sadece  
Papua şehrinde 270’in üzerinde konuşu-
lan lehçe var. En çok konuşulan ikinci dil 
ise Javanese dili.

IRKLAR VE KÜLTÜRLER MOZAİĞİ 
ENDONEZYA’DA YAŞAYAN 
KABİLELER VE GELENEKLERİ 

Farklı inanışlara ve geleneklere sahip yüz-
lerce etnik gruba ev sahipliği yapan En-
donezya, birçok benzersiz geleneğe sa-
hiptir. Ölüler üzerinde yürümekten, toprak 
verimliliği için kan dökmeye kadar çeşitli-
lik gösteren kabilelerden ve onların ilginç 
geleneklerinden bazı örnekler aktarmak 
istiyorum bu yazımda sizlere.

In 1511, Indonesia was invaded first 
by the Portuguese, then by Spain, the 
Netherlands, and the English. As a 
result of the agreements of other colonial 
states, at the end of the 18th century, 
the Netherlands began to rule (exploit) 
the country alone. In the early 1900s, 
the struggle for independence against 
Dutch colonialism actually begins. With 
the Japanese occupation of Indonesia 
in the Second World War, the Japanese 
politically allowed the nationalists to 
form a government by supporting the 
people’s independence struggle against 
the Dutch. As a result of the surrender 
of the Japanese on August 17, 1945, a 
government headed by Ahmed Sukarno 
was established and independence was 
declared in Indonesia.

In fact, we can say that there is a lot of 
unknown about Indonesia. The most 
important of these is the existence of 
primitive tribes still living away from 
technology, although there are quite 
modern cities and islands in Indonesia. 
For example, it is known that many tribes 
live in the western part of the Sumatran 
Forests. In fact, 44 out of more than 100 
tribes in the world live within the borders of 
Indonesia. The official language is Bahasa, 
but more than 700 languages and dialects 
are spoken in the archipelago. There are 
over 270 spoken dialects in Papua alone. 
The second most spoken language is 
Javanese.

MOSAIC OF RACES AND CULTURES 
TRIBES LIVING IN INDONESIA AND 
THEIR TRADITIONS

Home ownership to hundreds of ethnic 
groups with different beliefs and traditions, 
Indonesia has many unique traditions. In 
this article, I would like to give you some 
examples of tribes and their interesting 
customs, ranging from walking on the 
dead to shedding blood for soil fertility.

Yazı 

Atike Ataş, babası Prof. Dr. 
Süleyman Ateş ile birlikte 
Endonezya’da.
Atike Ataş is in Indonesia 
with her father, Prof. Dr. 
Süleyman Ateş. 

Atike Ataş, şu anda 
Marmara Fen Lisesi 12. 
sınıf öğrencisi olan yeğeni 
Burcu Hena Akçivi ile 
Cakarta’da.
Atike Ataş is in Jakarta 
with her niece, Burcu Hena 
Akçivi, who is currently 
a 12th grade student at 
Marmara Science High 
School.
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KORAWAİ VE KOMBAİ KABİLELERİ

Endonezya’nın Batı Yeni Gine Adası’nın iç 
kesimlerinde hala ilkel şartlarda yaşayan 
kabileler bulunuyor. Adanın bu bölgesine 
karayolu ulaşımı olmadığı için neredeyse 
100 yıl öncesine kadar kimse bilmiyormuş 
buradaki yaşayanları. Korowai ve Kombai 
kabileleri, yağmur ormanlarındaki 20-35 
metre yükseklikteki ağaçlar üstüne yap-
tıkları geleneksel ağaç evlerde yaşıyor. 
Hala taş devrinde gibiler; yaprak yiyor ve 
vahşi hayvanları avlayarak besleniyorlar. 
İnsan yiyen, halen yarı çıplak gezip, bo-
rularla avlanan, ağaç tepelerine kurduk-
ları evlerde yaşayan bu insanlar, en son 
1973 yılında 3 Hollanda ailesini yemiş. 
Ağaç tepelerinde bulunan evleri çok ilkel 
şartlarda yapılmış. Ağaçları bir odun par-
çasına bağladıkları keskin taşlarla kesip, 
ince dallarla birbirine bağlayıp, en yüksek 
ağaçların tepesine kurmuşlar. Kadınlar 
Tarzan ağacının dallarından etek, erkekler 
ise koteka giyiyor ve maymun dili diye bili-
nen farklı bir dili konuşuyorlar.

1970’lerde Endonezya hükümeti Koteka 
(Yeni Gine’nin bazı etnik kavimlerinde er-
keklerin cinsel organını örtmek için kullanı-
lan koruyucu kılıf. Genelde kurutulmuş su 
kabağından üretiliyor.) operasyonu adı ile 
takılmasını yasaklasa bile başarılı olama-
mış. Bugün hala yaşlılar, kadınlara çekici 
gelmek amacı ile taktıkları kotekalarından 
vazgeçmiyorlar. Erkek çocuklar ise er-
genlik yaşına kadar tamamen çıplak ge-
ziyorlar. Ergenliğe giren çocukların, köyün 
dışında tek başına 3-4 gün kalması, avlan-
ması gerekiyor. Kabileden uzakta tek ba-
şına hayatta kalmayı başarınca da köyün 
büyükleri törenle gence kotekasını takarak 
onu ödüllendiriyorlar. Bu kabilelerin deği-
şik kültürel uygulamaları da var. Örneğin 
bir Korowai adamının karısı, parasal ola-
rak bir domuza eşdeğermiş. Korowaili bir 
kadın öldüğünde, kadının ailesi tazminat 
olarak domuz talep edebiliyor. Korowaili 
bir erkek eğer evlenmek istiyorsa önce-
likle kadına ve ailesine köpek dişlerinden 
kolyeler yapmak zorunda. Son nüfus sayı-
mı ile bu kabilede yaşayan kişi sayısının 3 
bin civarında olduğu belirtilmekte.

KOROWAI AND KOMBAI TRIBES

There are still tribes living in primitive 
conditions in the interior of Indonesia’s 
Western New Guinea Island. Since there 
is no road access to this part of the island, 
no one knew about its inhabitants until 
almost a 100 years ago. The Korowai and 
Kombai tribes live in traditional treehouses 
built on trees 20-35 meters high in the 
rainforest. They are still in the stone age; 
They eat leaves and prey on wild animals. 
These people, who eat people, still walk 
around half-naked, hunt with pipes, and 
live in houses they built on treetops, ate 
3 Dutch families for the last time in 1973. 
Their houses in the treetops were built 
in very primitive conditions. They cut the 
trees with sharp stones tied to a piece 
of wood, tied them together with thin 
branches, and set them up on the top 
of the tallest trees. Women wear skirts 
from the branches of the Tarzan tree, 
men wear a koteka and speak a different 
language known as the monkey language. 
In the 1970s, the Indonesian government 
banned it from being worn under the 
name of the Koteka (protective cover 
used to cover the genitals of men in some 
ethnic tribes of New Guinea. It is usually 
produced from dried gourds) but it was 
not successful. Today, the elderly still do 
not give up their koteka, which they wear in 
order to attract women. Boys, on the other 
hand, go around completely naked until 
adolescence. Children entering puberty 
need to stay alone outside the village for 
3-4 days and hunt. When he manages 
to survive alone away from the tribe, the 
elders of the village reward him by wearing 
his koteka with a ceremony. These tribes 
also have different cultural practices. 
For example, the wife of a Korowai man 
was the equivalent of a pig in monetary 
terms. When a Korowai woman dies, her 
family can claim a pig as compensation. 
If a Korowai man wants to get married, 
he must first make necklaces of canine 
teeth for the woman and her family. With 
the last census, it is stated that the number 
of people living in this tribe is around 3 
thousand.

Article: Atike Ataş

“Hala taş devrinde gibiler. 
Üzerlerinde giysi yok. 

Ağaçların tepesinde 
yaşıyorlar. Yaprak yiyor ve 
vahşi hayvanları avlayarak 

besleniyorlar. Ağaç 
tepelerinde yaşamalarının 
sebebi sellerden ve zararlı 

canlılardan korunmak olan 
kabile üyelerine bu şekilde 
düşmanları da erişemiyor.”

“They’re still in the stone 
age. They don’t have 

clothes on. They live in 
the tops of trees. They 

eat leaves and hunt wild 
animals. They live in 

the treetops to protect 
themselves from floods 

and harmful creatures, so 
their enemies can’t   

reach them.”
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DANİ KABİLESİ 

Dani kabilesinin kadınları, kocaları öldü-
ğünde onlar için tuttukları yas ve acıyı 
göstermek için el parmaklarını kesiyorlar. 
Bu adet o kadar yaygınlaşmış ki kadınla-
rın parmak sayılarına bakarak hangisinin 
dul, hangisinin evli olduğunu anlamanız 
mümkün. Ruhların kocasına karşı öfkesini 
dindirmenin tek yolunun kesilen parmak-
larla ona güç vermek olacağını sanan ka-
bilenin yaşlı kadınlarının neredeyse tüm 
parmakları kesilmiş durumda. Bu kadınlar 
parmaklarını kestikten sonra kanamayı kül 
ve kil ile durduruyorlarmış.

MİNANGKABAU KABİLESİ

Endonezya’nın Batı Sumatra Adası’nın 
Bukittingi şehrinde varlıklarını sürdüren 
Minangkabau kabilesi, anaerkil ve Müs-
lüman bireylerden oluşuyor. Yaklaşık nü-
fusları 5 milyonu bulan bu kabilede miras 
anneden kız çocuğuna geçiyor. Kadın ev-
lenmek istediğinde erkeğin ailesine başlık 
parası ödemek zorunda. Bu gelenek de 
kadına, erkeğe ait ne varsa sahiplenme 
hakkı tanıyor. Düğünlerde, alışılmışın dışın-
da kadın yerine erkek gelin oluyor. Boşan-
maları durumunda, erkeğin mülkiyetinde 
ne varsa kadın hepsini alıyor. Evliliklerde-
ki bir diğer özellik de her kadının özel bir 
yatak odasının bulunmasıdır. Eşi onunla 
uyuyabilir ancak sabah erkenden kalkıp 
annesinin evine kahvaltıya gitmek zorun-
dadır. Annelere verilen önem burada da 
açıkça görülüyor. Yönetimde ise hem ka-
dının hem de erkeğin rolü bulunuyor. Ka-
bile şefleri genellikle erkek ancak bu şefi 
kadın seçiyor. Eğer şef başarısız olursa 
görevden alma hakkı yine kadının. Evlerin 
kadınlara ait olduğu, soyun anneden iler-
lediği, erkeğin evlendikten sonra karısının 
ailesinin evinde yaşadığı Minangkabau  
toplumunda evlenen erkekler, kız evine 
gidiyor ve kadının soyadını alıyor. Karı-
sı tarafından evden kovuldukları zaman 
hiçbir sosyal güvencesi olmayan erkekler 
için camilerde sığınma odaları bulunuyor. 
İslam ülkesi olmasına rağmen, burada er-
kek egemen kültür hissedilmiyor. Kadınlar 
her yerde ve her görevde, sıradan ve çok 
rahat diyebiliriz.

DANI TRIBE

The women of the Dani tribe cut off their 
fingers to show their grief and pain for their 
husbands when they die. This custom has 
become so widespread that it is possible 
to understand which of the women is 
widowed and which is married by looking 
at the number of fingers.

The old women of the tribe, who thought 
that the only way to quell the spirits’ 
anger towards her husband would be to 
strengthen her with the cut fingers, have 
almost all their fingers cut off. After these 
women cut their fingers, they stopped the 
bleeding with ash and clay.

MINANGKABAU TRIBE

The Minangkabau tribe, which lives in 
the city of Bukittinggi in West Sumatra, 
Indonesia, consists of matriarchal and 
Muslim individuals. In this tribe, whose 
population is approximately 5 million, 
inheritance is passed from mother to 
daughter. When a woman wants to marry, 
she has to pay bride wealth to the man’s 
family. This tradition also gives women the 
right to own whatever belongs to the man. 
In weddings, the male become a bride 
instead of the woman is unusual. In the 
event of a divorce, the woman takes all 
the property of the man. Another feature 
of marriages is that each woman has a 
private bedroom. His wife can sleep with 
him, but he has to get up early in the 
morning and go to his mother’s house 
for breakfast. The importance given to 
mothers is clearly seen here as well. In 
management, both men and women have 
roles. Tribal chiefs are usually male, but 
this chief is chosen by a woman. If the 
chief fails, the woman still has the right to 
dismiss. In Minangkabau society, where 
the houses belong to the women, the 
lineage descends from the mother, and 
the man lives in his wife’s family home 
after marriage, the married men go to 
the girl’s house and take the woman’s 
surname. There are shelters in mosques 
for men who have no social security when 
they are kicked out of the house by their 
wife. Despite being an Islamic country, the 
male-dominant culture is not felt here. We 
can say that women are everywhere and in 
every task, ordinary and very comfortable.

Yazı 

“Endonezya’nın Batı 
Sumatra Adası’nda 
yaşayan Minangkabau 
toplumu, 4,5 milyonluk 
nüfusu ile dünyanın en 
büyük ‘anaerkil’ topluluğu 
olarak biliniyor. Evlerin 
kadınlara ait olduğu ve 
soyun anneden ilerlediği 
Minangkabau’da erkeklerin 
rolü, sıradanlığın dışında 
kalıyor. Eşleri tarafından 
sokağa atılan erkekler için 
adada ‘sığınma odaları’ 
bile var.”
“The Minangkabau 
community, living on the 
West Sumatra Island 
of Indonesia, is known 
as the world’s largest 
‘matriarchal’ community 
with a population of 4.5 
million. In Minangkabau, 
where the houses are 
owned by women and 
descended from the 
mother, the role of men 
falls outside the ordinary. 
There are even “shelter 
rooms” on the island for 
men thrown out by their 
wives.”
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ENDONEZYA’DA ÖLÜLERİN 
SOKAKLARDA GEZDİRİLDİĞİ İLGİNÇ 
RİTÜEL

YAŞAYAN ÖLÜLER! 

Tana Toraja, Endonezya’nın Sulawesi Ada-
sı’nda yer alan bir bölge. Bu bölgeyi tüm 
dünyada tanınır yapansa bu topraklarda 
yaşayan Toraja halkı. Sayıları bir milyon-
dan fazla olan Toraja halkının, 450 bini bu 
bölgede yaşıyor. Çoğunluğu Hristiyan olan 
toplulukta azınlık olarak Müslümanlar da 
bulunuyor. Tüm dünyanın ilgisini çekmele-
rinin nedeni ise Ma’nene Ritüeli adı verilen 
geleneklerine göre ölülerini hemen göm-
meyip, uzun bir süre evlerinde beraber ya-
şamaları ve gömülenlerin bazılarını 3 yılda 
bir, bazılarını ise her yıl ağustos ayında 
mezarlarından çıkarmaları. Torajalılar ölen 
yakınlarını gömmek ya da yakmak yerine 
onları olabildiğince uzun bir süre evlerin-
de tutuyorlar. “Hala evde olan ölü bir kişi, 
aslında ölü değildir” mantığına dayanan 
inançları sayesinde bu durum aylarca, 
hatta yıllarca bile sürebiliyor. Yani biri ölür-
se aile bireyleri ölü bedene, hala hayat-
taymış gibi davranıyor. Onlara göre ölüm, 
uzatılmış bir uykudan ibaret. Hatta evde 
yaşayan çocuklar ses yaparsa, ‘Büyükan-
ne uyuyor, ses yapmayın’ diyorlar. Torajan 
kültüründe Tau-tau vefat eden kişiyi tem-
sil eden bir etkinlik. Tahta veya bambu-
dan oyulmuş Tau-tau heykelleri genellikle 
ölen kişinin vücudunun dinlendiği yerlerin 
yakınında bulunuyor. 19. yüzyılda ortaya 
çıktığına inanılan bu etkiler, bir zamanlar 
yalnızca aristokratlar ve varlıklıların statü 
ve zenginliklerini yansıtacak şekilde üretil-
miş. Ölen kişinin bir temsili olarak Tau-tau, 
mezarın koruyucularının yanı sıra canlıların 
koruyucusu olarak da kabul ediliyor. 

INTERESTING RITUAL IN INDONESIA 
WHERE THE DEAD WERE RUNNING 
ON THE STREETS

THE WALKING DEAD!

Tana Toraja is a region located on the 
Indonesian island of Sulawesi. What 
makes this region known all over the world 
is the Toraja people living in this land. 
Of the Toraja people, who number more 
than one million, 450 thousand live in this 
region. There are Muslims as a minority in 
the community, which is mostly Christian. 
The reason why they attract the attention 
of the whole world is that according to 
their tradition called the Ma’nene Ritual, 
they do not bury their dead immediately, 
but live together for a long time in their 
homes, and some of those who are buried 
are exhumed every 3 years and some 
in august every year. Instead of burying 
or cremating their deceased relatives, 
Torajans keep them in their homes for as 
long as possible. This situation can last 
for months or even years, thanks to their 
belief that “a dead person who is still at 
home is not actually dead”. So if someone 
dies, family members treat the dead body 
as if it is still alive. For them, death is just 
a prolonged sleep. In fact, if the children 
living in the house make noise, they say, 
‘Grandma is sleeping, don’t make any 
noise’. In Torajan culture, Tau-tau is an 
event representing the deceased person. 
Tau-tau statues carved from wood or 
bamboo are often found near the places 
where the deceased’s body rests. These 
influences, believed to have emerged 
in the 19th century, were once produced 
only to reflect the status and wealth of 
the aristocrats and the wealthy. As a 
representation of the deceased, Tau-tau is 
considered the guardian of the living as 
well as the guardians of the tomb.

Article: Atike Ataş

“Tana Toraja, 
Endonezya’nın Sulawesi 

Adası’nda yer alan   
bir bölge.”

“Tana Toraja is a region 
located on the Indonesian 

island of Sulawesi.”

“Torajan kültüründe   
Tau-tau vefat eden kişiyi 
temsil eden bir etkinlik.”

“In Torajan culture, 
Tau-tau is an event 

representing   
the deceased person.”
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TORAJAN İNANCI

Torajan inancına göre (Aluk Todolo) vefat 
eden her insan, tüm ruhların toplandığı 
bölge olan Poyo’ya girecektir. Ancak bu-
raya tüm doğru cenaze törenlerini sosyal 
statülerine uygun olarak geçtiklerinde 
girebilirler. Bu nedenle Tau-tau, ölen kişi-
nin sosyal statüsüne uygun malzemeler-
den yapılmış olmalıdır. Başarısızlık, ruhun 
mahsur kalmasına veya iki dünya ara-
sında dolaşıp kaybolmasına neden olur. 
Her Torajan’ın yaşam döngüsünde doğ-
ru ve kusursuz cenaze töreninin yanı sıra  
Tau-tau’nun yaratılmasının hayati önem ta-
şımasının nedeni de budur. Düşük sosyal 
statüye sahip olanlar için Tau-tau bambu-
dan, orta sınıf Tau-tau sandal ağacı veya 
randu ağacından, en yüksek sınıf Tau-tau 
için ise jackfruit ağacından yapılır. Ayrıca 
bufalo boynuzu veya kemikler genellikle 
göz topları için kullanılır.

İNSAN YİYEN BATAKLAR (BATA 
KABİLESİ) VE İNANÇLARI

Yoğunlukla Kuzey Sumatra’da yaşayan 
Batakların bütün ülkedeki nüfusu altı mil-
yon. Etnik grubun sadece bir alt boyu 
(Mandalin Batakları) Müslüman, geri 
kalanı Animist geleneklerle Hristiyanlığı 
sentezleyen bir inanışa sahip. İnançları-
nı mimariye yansıtınca ortaya çok ilginç 
görüntüler çıkmış. Animizm’in başlangıcı, 
ruhun öldükten sonra var olduğu düşün-
cesidir. Böylece ruh, insanların etrafında 
dolaşan, onlara müdahale eden doğaüs-
tü bir hal alır. O zaman bu ruha adaklar 
adamak, dualar etmek, kurbanlar kes-
mek eylemleri başlar ki bunlar dinin temel 
öğelerindendir. Zamanla sadece insanın 
değil, hayvanların ve bitkilerin de ruhları 
olduğuna, bunların da insanları iyi-kö-
tü yolda etkilediğine inanılarak, bunlara 
da tapılmaya başlanmıştır. Hayatın özü 
olan can, bedeni terk edince insan ölür. 
Bununla beraber ruhun bedende kaldı-
ğına ve yaşayanlardan öç alabileceğine 

TORAJAN BELIEF

According to the Torajan belief (Aluk 
Todolo) every deceased person will enter 
the Poyo, the realm where all souls gather. 
They can only enter here when they have 
passed all the right burials in accordance 
with their social status. Therefore, Tau-tau 
must be made of materials appropriate to 
the social status of the deceased. Failure 
causes the soul to become trapped or 
lost, wandering between two worlds. This 
is why correct and perfect burial as well 
as the creation of Tau-tau is vital in the life 
cycle of every Torajan. Tau-tau is made of 
bamboo for those of lower social status, 
sandalwood or randu wood for the middle 
class, and Jackfruit wood for the highest 
class. Also, buffalo horn or bones are often 
used for eyeballs.

MAN-EATING BATAKS (BATA TRIBE) 
AND THEIR BELIEFS

The Bataks, who live mainly in North 
Sumatra, have a population of six million 
in the whole country. Only one sub-tribe 
of the ethnic group (Mandalin Swamps) 
is Muslim, while the rest have a belief 
that synthesizes Christianity with Animist 
traditions. When they reflected their beliefs 
on architecture, very interesting images 
emerged. The beginning of animism is the 
idea that the soul exists after death. Thus, 
the spirit takes on a supernatural state that 
circulates around people, interfering with 
them. Then the acts of making sacrifices, 
praying and sacrificing to this spirit begin, 
which are the basic elements of religion. In 
the process of time, it was believed that not 
only humans, but also animals and plants 
had souls, and that they also affected 
people in good or bad ways, and they 
began to be worshiped as well. When the 
soul, which is the essence of life, leaves 
the body, a person dies. However, since 
it is believed that the soul remains in the 
body and can take revenge on the living, 
great respect and care is shown to the 
corpse in this tribe. According to them, the 
dead live in a realm opposite to this realm. 

Yazı 

Batak Totem Direği
Batak Totem Pole

“Tahta veya bambudan 
oyulmuş Tau-tau heykelleri 
genellikle ölen kişinin 
vücudunun dinlendiği 
yerlerin yakınında 
bulunuyor.”
“Tau-tau statues carved 
from wood or bamboo 
are often found near 
the places where the 
deceased’s body rests.”
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Article: Atike Ataş

inanıldığından, cesede büyük saygı ve 
özen gösterilir bu kabilede. Onlara göre 
ölüler, bu alemin tam tersi bir alemde ya-
şamaktadırlar. Buradaki her şeyin tersi, 
ölüler aleminde geçerlidir. Bataklar, ata-
larının kuzeyden deniz yoluyla geldiğine 
inandıkları için evlerini gemi şeklinde ya-
parlar. Ölülerini de ya bahçelerine ya da 
tarlalarına gömerek onlara sürekli özen 
gösterirler. Çünkü ruhu memnun edilme-
yen ölünün geri geleceğine, lanet getire-
ceğine inanıyorlar. Günlük yaşamları gibi 
mezarları da iki inancı birden yansıtıyor. 
Bir Batak aile mezarlığında haçın yanında 
ruhların oturması için yapılan minyatür ev-
leri, ruhların öteki dünyaya kolay ulaşması 
için konulmuş kayıkları görebilirsiniz.

MENTAWAİ

Kerik Gigi Batı Sumatra’nın Mentawai hal-
kına göre ruhun ve bedenin uyumu mutlu-
luk için önemlidir. Mutlu olmanın yolu, be-
den ve ruhu düzene sokmaktan gelir. Bu 
da Mentawai kadınları için evlenmeden 
önce dişlerini keskinleştirmek demektir. 
Bu gelenek, yetişkin kadınların hayatını ve 
değerini gösterir. Dişler ne kadar keskinse 
kadın o kadar güzel olur. Mentawai erkek-
leri ise vücutlarına geleneksel işaretlerle 
dövme yapar.

The opposite of everything here is valid 
in the realm of the dead. Swamps make 
their homes in the shape of ships, as they 
believe that their ancestors came from the 
north by sea. They constantly take care of 
them by burying their dead either in their 
gardens or fields. Because they believe 
that the dead whose soul is not satisfied 
will come back and bring a curse. Like 
their daily lives, their graves reflect both 
beliefs. In a Batak family cemetery, you 
can see the miniature houses built for the 
souls to sit next to the cross, and the boats 
placed for the souls to reach the other 
world easily.

MENTAWAİ

According to the Mentawai people of 
West Sumatra, Kerik Gigi, the harmony of 
spirit and body is important for happiness. 
The way to be happy comes from putting 
the body and soul in order. For Mentawai 
women, this means sharpening their teeth 
before marriage. This tradition shows the 
life and value of adult women. The sharper 
the teeth, the more beautiful the woman. 
Mentawai men tattoo their body with 
traditional markings.

Mentawai kabilesinden 
bir kadın

A woman from the 
Mentawai tribe

İnsan Yiyen Bataklar 
(Bata Kabilesi)

Man-Eating Bataks 
(Bata Tribe) 
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Yazı 

Tatil cenneti  
balayı adası Bali.
Holiday paradise 
honeymoon island Bali.

NYEPİ

Nyepi veya sessizlik günü, Bali’de kutla-
nan bir Hindu geleneğidir. Ulusal bayram 
olarak kabul edilir, ancak çoğu Hindu En-
donezyalı Bali’de yaşadığından, kutlama 
yalnızca bu adada yapılır. Kutlama zama-
nı turistler dahil Hindu olmayanların bile 
evden çıkmaları engellenir. Geceleri ışığa 
izin verilmez ve tüm ada zifiri karanlıkta, 
kendini kötü güçlerden gizler. Kutlama, 
Saka yeni yılını (Hindu takvimi) işaret eder. 
Ertesi gün Sesetan’daki Omed-Omedan 
töreni de dahil olmak üzere birçok ritüel 
uygulanır ve tören sonlandırılır.

Endonezya, tropikal kuşakta yer almasının 
yanında etnik, kültürel ve dil konusundaki 
çeşitliliği akıl almaz boyutlarda. Burada 
sahip olduğu birçok volkanik dağ saye-
sinde adalarda tepeleri bulutla kaplı çok-
ça dağ görmek mümkün. Bitki örtüsünün 
de elverdiği verimlilik ile birlikte pirinç tar-
laları, yağmur ormanları, tertemiz denizleri 
ve Güneydoğu Asya’nın sahip olduğu en 
büyük vahşi yaşam alanlarına ev sahipliği 
yapıyor. Sayısız dağ yürüyüşü, sörf, tüp-
lü dalış merkezleri ya da hareketten uzak 
sadece dinlenmek isteyenler için beş yıl-
dızlı havuzlu tatil merkezleri de seçenek-
ler arasında bulunuyor. Bir sonraki sayıda 
Endonezya’nın doğal güzelliklerini, gezi-
lecek yerlerini ve vahşi yaşamını anlata-
cağım bölümde buluşmak üzere sağlıklı, 
bol gezmeli günler dilerim.

NYEPI

Nyepi, or the day of silence, is a Hindu 
tradition celebrated in Bali. It is considered 
a national holiday, but since most Hindu 
Indonesians live in Bali, the celebration is 
only held on this island. Even non-Hindus, 
including tourists, are not allowed from 
leaving the house during celebration 
time. At night, no light is allowed, and the 
entire island is in pitch-black, hiding itself 
from evil forces. The celebration marks 
the Saka new year (Hindu calendar). The 
next day, many rituals are performed and 
the ceremony is concluded, including the 
Omed-Omedan ceremony in Sesetan. 

Indonesia is located in the tropics, and 
its ethnic, cultural and linguistic diversity 
is incredible. Thanks to the many volcanic 
mountains it has, it is possible to see many 
cloud-covered mountains on the islands. 
It is host to rice fields, rainforests, clear 
seas and the largest wildlife habitats in 
Southeast Asia, with the productivity of 
vegetation. Numerous mountain hiking, 
surfing, scuba diving centers or five-star 
holiday resorts with pools are also among 
the options for those who want to relax 
away from the movement. See you in 
the next issue, where I will tell you about 
Indonesia’s natural beauties, places to 
visit and wildlife, I wish you healthy days 
and lots of traveling.

Pirinç tarlası-Tegalalang
Rice field-Tegalalang
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Evrensel Enerjiyle Uyumlanma Yolu
AİKİDO

The Way to Adapt with Universal Energy

İ nsanın kendisiyle barışık, doğal 
ve sosyal çevresiyle uyum 
içinde yaşamasının yolunu açan 

ve bir savaş sanatı olan aikido, 
günümüzde her yaştan kişinin 
ilgisini çekiyor. Ege Yiğit Alptekin de 
Türkiye Wushu Aikido Federasyonu, 
5. Dan seviyesinde ve 4. Kademe 
Başantrenörü olan, aynı zamanda 
Akdeniz Spor Kulübünde eğitimlerine 
devam eden Sezer Ergün ile aikido 
üzerine bir söyleşi yaptı.

Ege Yiğit Alptekin: Sezer Hocam, önce-
likle bizlere aikidonun ne olduğu, ilk ola-
rak kim tarafından ve nerede uygulandığı 
konusunda bilgi verebilir misiniz?

Sezer Ergün: Aikido, Morihei Ueshiba 
(1883-1969) tarafından geliştirilmiş bir 
Japon savaş sanatıdır. O’Sensei (Büyük 
Öğretmen) Ueshiba, 900 yıllık Daito Ryu 
Aikijutsu tekniklerini, kendi aydınlanma 
yolunda kazandığı anlayışla yoğurarak, 
farklı bir savaş sanatı olan bugünkü aikido 
formunu ortaya koymuştur. Aikido, Japon-
ya’da 20. yüzyılın ilk yarısında doğmuş ve 
geliştirilmiştir. Aikidonun kelime anlamı da 
evrensel enerjiyle uyumlanma yoludur.

“AİKİDOYA GÖRE YAŞAMIN ÖZÜ 
SEVGİDİR.”

Ege Yiğit Alptekin: Aikido felsefesinin in-
san hayatına katkıları nelerdir?

Sezer Ergün: Aikido, kişiye gerçek zaferin 
kendine karşı kazanıldığını öğretir. Esas 
rekabetin kendisiyle olduğunun farkına 
vardırır ve gelen her türlü fiziksel ve ruhsal 
ataklara karşı, onlara rağmen uyumlanıp, 
hayatına devam etmeyi öğretir. En önemli 
katkısı da yaşamın özünün sevgi olduğu 
bilincini güçlendirmesidir.

Ege Yiğit Alptekin: Bu spora siz ne za-
man ve nasıl başladınız? Bugün eğitmen-
liğini yaptığınız aikidoyu size kim öğretti 
ve kendi dojonuzu ne zaman kurdunuz? 

Sezer Ergün: Aikidoya 2001 yılında İs-
tanbul Küçükyalı’da halen faaliyetini sür-
düren Akdeniz Aikido Spor Kulübünde 
başladım. Japon savaş sanatları çocuk-
luğumdan beri ilgimi çekmekteydi, ancak 
başlamak için fırsat bulamamıştım.

Aikido, a martial art that paves the 
way for people to live in harmony 
with themselves and in harmony with 
their natural and social environment, 
attracts people of all ages today. 
Ege Yiğit Alptekin Turkey Wushu 
Federation of Aikido, 5th Dan level and 
the 4th stage head coach, also made 
in an interview on the Mediterranean 
Sea Sports Club Aikido Ergün Sezer 
continued with their education.

Ege Yiğit Alptekin: Mr. Sezer, first of all, 
could you give us some information about 
what aikido is, by whom and where it is 
applied first?

Sezer Ergün: Aikido is a Japanese martial 
art developed by Morihei Ueshiba (1883-
1969). O’Sensei (Great Teacher) Ueshiba, 
combined 900-year-old Daito Ryu Aikijutsu 
techniques with the understanding he 
gained on his way to enlightenment, 
revealed the present form of aikido, which 
is a different martial art. Aikido was born 
and developed in Japan in the first half 
of the 20th century. The word meaning of 
aikido is also the way of harmonizing with 
the universal energy.

“THE ESSENCE OF LIFE ACCORDING 
TO AIKIDO; LOVE.”

Ege Yiğit Alptekin: What are the 
contributions of aikido philosophy to 
human life?

Sezer Ergün: Aikido teaches a person 
that true victory is won against himself. 
He realizes that the main competition 
is with him and teaches him to adapt 
and continue his life against all kinds of 
physical and spiritual attacks. Its most 
important contribution is to strengthen the 
awareness that the essence of life is love.

Ege Yiğit Alptekin: When and how did 
you start this sport? Who taught you the 
aikido you taught today and when did you 
start your own dojo?

Sezer Ergün: I started Aikido in 2001 in 
Akdeniz Aikido Sports Club, which is still 
active in Istanbul Küçükyalı. Japanese 
martial arts have been intriguing since I 
was a kid, but I didn’t have the opportunity 
to start. 

Interview: Ege Yiğit Alptekin

Aikidonun kurucusu 
olan O’Sensei Morihei 

Ueshiba, 14 Aralık 1883 
tarihinde şimdi Tanabe 

olarak bilinen Wakayama 
bölgesinde bir çiftçi 

ailesinin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. 

O’sensei Morihei Ueshiba, 
the founder of aikido, was 

born on 14 December 
1883 into a family of 

farmers in Wakayama 
district, now known as 

Tanabe.

Röportaj / Interview
Ege Yiğit Alptekin
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Röportaj

Ticaretle uğraşırken mağazama yakın bir 
yerde açılmış olan kulübü fark edince 
kendimi bu yolun içinde buldum ve hala 
aynı yolda yürümeye devam etmekteyim. 
Senseim (Öğretmenim), kulübümüzün ku-
rucusu olan Ümit Menteş’dir. Bu konuda 
kendimi her zaman şanslı hissederim. Ay-
rıca aikido üstadlarından İtalyan Vincenzo 
Sicali defalarca kulübümüze gelmiş, eği-
tim seminerleri vererek gelişimime çok 
büyük katkıda bulunmuştur. Malta’da ya-
şayan Sensei Mohap Fahmi de aynı şe-
kilde beni geliştiren öğretmenlerimdendir. 
Yurt içinde ve yurt dışında katıldığım aiki-
do seminerleri de ilerlememe destek ol-
muştur. Aldığım tüm eğitim ve öğretimlerin 
ışığında, 2010 senesinde aynı adres ve 
aynı kulübü Senseim Ümit Menteş’in bana 
devriyle kendi dojom olarak açmış oldum. 

“AİKİDO, BİZE GERÇEK ZAFERİN 
KENDİMİZE KARŞI KAZANILDIĞINI 
ÖĞRETİR.”

Ege Yiğit Alptekin: Aikidoyu diğer tek-
niklerden ayıran en önemli özellik nedir? 
Aikidoda kuşak renkleri neyi ifade eder?

Sezer Ergün: Aikidoyu diğer savaş sa-
natlarından ayıran en önemli özellik, 
müsabakasının olmamasıdır. Bu da aiki-
do felsefesinin insan hayatına en büyük 
katkısı olan gerçek zaferin kendine karşı 
kazanıldığını öğretmesinin göstergesidir. 
Yarış ancak ve ancak insanın kendisiyle 
olandır. Yarış sebebi ise daima gelişmek, 
dönüşmek ve sevgi yolunda kalmayı be-
cerebilmektir.

Aikidoda kuşak renkleri, çıraklık ve ustalık 
dönemlerini belirtir. Başka bir deyişle ne-
yin ne kadar bilincinde olduğumuzu anla-
tır. Başlangıç beyaz kuşaktır; aikido ile ilgili 
hiçbir şey bilmediğinizi gösterir. Yani buna 
bilinçsizlik seviyesidir diyebiliriz. Öğren-
me başlayıp, gelişim devam ettikçe, ku-
şak renkleri açıktan koyuya doğru değişir; 
sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi… 
Buraya kadar olan kuşak renkleri gelişen 
çıraklık dönemini ifade eder. Kahverengi-
den sonra ustalık dönemi başlar ve siyah 
kuşağa geçilir. Ustalık süreci; “dan” dedi-
ğimiz seviyedir ve “10. dan”a kadar de-
vam eder. Yaşam içinde alabileceğimiz en 
üst “dan” seviyesi 9’dur. Her üst “dan”, bi-
linçli bilinçsizlik seviyemizi geliştirdiğimizi 
gösterir. Öğrenmenin hayatın son anına 
kadar devam ettiğinin farkına varılması 
için 9. seviyenin üstü, yaşamda verilmez. 
“10. dan”la onurlandırılmak ancak ölüm-

While I was dealing with trade, when I 
noticed the club that was opened near 
my store, I found myself on this road and I 
still continue to walk on the same road. My 
Teacher is Ümit Menteş, the founder of our 
club (Senseim). I always feel lucky about 
this. In addition, one of the aikido masters, 
the Italian Vincenzo Sicali came to our club 
many times and contributed greatly to my 
development by giving training seminars. 
Sensei Mohap Fahmi, who lives in Malta, 
is also one of the teachers who developed 
me. The aikido seminars I attended at 
home and abroad also supported my 
progress. In the light of all the education 
and training I have received, I opened 
the same address and the same club as 
Senseim Ümit Menteş, as my own dojo, in 
2010.

“AIKIDO TEACHES US THAT REAL 
VICTORY IS GAINED AGAINST 
OURSELVES.”

Ege Yiğit Alptekin: What is the most 
important feature that distinguishes aikido 
from other techniques? What do belt 
colors signify in aikido?

Sezer Ergün: The most important feature 
that distinguishes aikido from other martial 
arts is that it has no competition. This is an 
indication that aikido philosophy teaches 
the greatest contribution to human life, 
that true victory is won against itself. Race 
is only with man himself. The reason for 
the race is to always be able to develop, 
transform and stay on the path of love. 

In aikido, the colors of the belt indicate the 
periods of apprenticeship and mastership. 
In other words, it tells how much we are 
conscious of what. The beginning is 
the white belt; It shows that you do not 
know anything about aikido. So we can 
call this the level of unconsciousness. 
As learning begins and development 
continues, the colors of the belt change 
from light to dark; yellow, orange, green, 
blue, brown… The colors of the belt up 
to this point represent the developing 
apprenticeship period. After the brown, 
the mastery period begins and the black 
belt is passed. Mastery process; It is the 
level we call “dan” and continues from 
“10th dan”. The highest level of “dan” we 
can get in life is 9. Every upper “dan” 
indicates that we are developing our level 
of conscious unconsciousness. Above the 
9th level is not given in life to realize that 
learning continues until the last moment of 
life. Being honored with “10th dan” comes 

“Aikidoda rakip yoktur. 
Bir rakibiniz varsa dahi o 
sizin bir parçanız, kontrol 
ettiğiniz bir çalışma 
arkadaşınız olur.”
“There is no rival in 
Aikido. Even if you have a 
competitor, he becomes 
a part of you, a colleague 
you control.”

“Aikido, kendini adayarak 
öğrenmektir, ruh ve 
bedenin birleşmesine 
giden yoldur.”
“Aikido, it is to learn by 
dedication, it is the way 
to the union of soul and 
body. “
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Interview: Ege Yiğit Alptekin

le gelir ve “10. dan”ların kuşak seviyesi 
tekrar başlangıç noktasına yani beyaza 
döner. Bu da aslında hiçliğin ve doğum / 
ölüm döngüsünün bütünlüğünün göster-
gesidir. Bilinçsizlikle, bilinçli bilinçsizliğin 
arasındaki yaşamda insanın seviye atla-
ması ve sonun hedeflenebilir değil de ge-
lişerek, doğruda, iyide ve sevgide kalarak 
ulaşılabilecek bir mevki olduğunun farkına 
varılmasıdır. Dilerim hepimiz için olsun. 

Ege Yiğit Alptekin: Aikido eğitimine en 
uygun hangi yaşta başlanır? Bu sporda 
sakatlanma riski yüksek midir? Bu tekni-
ği öğrenmek için düzenli olarak ne kadar 
süre eğitim almak gerekir?

Sezer Ergün: Aikido eğitimine istisnasız 
her yaşta başlanabilir. En erken yaş için 6 
diyebiliriz. Doğru öğrenilen temele dayalı 
olarak çalışıldığında sakatlanma riski hiç 
denebilecek kadar azdır. Aikidoda teknik 
öğrenmek hayatın sonuna kadar sürecek-
tir. Tıpkı yaşamda öğrenmeye son ana ka-
dar devam ettiğimiz gibi.

Ege Yiğit Alptekin: Aikido eğitimine ge-
lenlerin amaçları nelerdir? 

Sezer Ergün: Aikido eğitimine daha çok 
kendini korumayı ve sağlıklı bütünsel ya-
şamayı öğrenmeyi amaçlayanlar geliyor. 

“AİKİDO, HAYATIN TA KENDİSİDİR!”

Ege Yiğit Alptekin: Aikido ile ilgilenen ki-
şilerde, eğitim ilerledikçe ne tür gelişmeler 
gözlemliyorsunuz? Yani aikido ile tanışan 
bir kişide zaman içinde ne tür farklılıklar 
ortaya çıkıyor?

Sezer Ergün: Aikidoya her ne kadar 
kendini koruma ve sağlıklı olma niyetiyle 
başlansa da zaman içinde edinilen far-
kındalıklar, insanın gelişimini kendisinin ve 
çevresinin fark etmesiyle bir kişisel deği-
şim sürecinde devam edilmektedir çoğun-
lukla. Ruh-beden-zihin bütünlüğünün an-
lamını bulduğunuzda, bu üçayağı doğru 
yönetebilmeyi keşfettiğinizde, aikidonun 
anlamı olan evrensel enerjiyle uyumlanma 
yolunuzu bulduğunuzda, zaman içinde ai-
kido hayatın ta kendisi oluyor. Yaşam da 
zaten her şeyle uyum sağlamakla alakalı 
değil mi? Dolayısıyla aikidoya başlayan ve 
devamlılığı sağlayan herkeste, kendi kap-
larına ve kendi zamanlarına doğru orantılı 
olarak tüm bu gelişimleri görebiliyorum.

Ege Yiğit Alptekin: Akdeniz Spor Kulü-
bünde aikido dışında hangi spor teknikle-
rinin eğitimi veriliyor? Kulüp olarak hangi 
yarışmalara katılıyorsunuz?

Sezer Ergün: Akdeniz Spor Kulübün-
de aikido branşının yanında, judo ve  
Brazilian jiu jitsu eğitimleri de verilmekte-
dir. Kulüp olarak judo branşında bölgesel 
ve ulusal yarışmalara katılmaktayız. 

only with death, and the generational 
level of the “10th dan” returns back to its 
starting point, that is, white. This is actually 
the sign of nothingness and the integrity of 
the birth / death cycle. It is the realization 
that in the life between unconsciousness 
and conscious unconsciousness, the 
human level rises and that the end is not a 
targeted but a place that can be reached 
by developing, staying in the right, good 
and love. I wish so for all of us.

Ege Yiğit Alptekin: What is the best age 
for aikido training? Is there a high risk of 
injury in this sport? How long does it take 
to train regularly to learn this technique?

Sezer Ergün: Aikido training can be 
started at any age, without exception. We 
can say 6 for the earliest age. The risk of 
injury is almost none when working on the 
basis that is learned correctly. Learning 
technique in aikido will take until the end 
of life. Just like we continue to learn in life 
until the last moment.

Ege Yiğit Alptekin: What are the goals of 
those who receive aikido training?

Sezer Ergün: Those who aim to learn 
to protect themselves and live a healthy 
holistic life take aikido training more.

“AIKIDO IS THE LIFE ITSELF!”

Ege Yiğit Alptekin: What kind of 
developments do you observe as 
education progresses in people who are 
interested in aikido? In other words, what 
kind of differences arise in a person who 
meets aikido over time?

Sezer Ergün: Although aikido is started 
with the intention of protecting itself and 
being healthy, the awareness acquired 
over time is mostly continued in a process 
of personal change with the awareness of 
the human development by himself and his 
environment. When you find the meaning 
of the soul-body-mind integrity, discover 
how to manage this tripod correctly, find 
your way to align with the universal energy 
that is the meaning of aikido, over time, 
aikido becomes life itself. Isn’t life about 
adapting to everything anyway? Therefore, 
I can see all these developments in aikido, 
in direct proportion to their own vessels 
and their own time, in everyone who starts 
and maintains aikido.

Ege Yiğit Alptekin: Which sports 
techniques other than aikido are trained 
in the Mediterranean Sports Club? Which 
competitions do you participate as a club?

Sezer Ergün: In Akdeniz Sports Club, 
in addition to the aikido branch, judo 
and Brazilian jiu jitsu trainings are also 
provided. As a club, we participate in 
regional and national competitions in the 
judo branch.

Aikidoda öğrenme 
başlayıp gelişim devam 

ettikçe, kuşak renkleri 
açıktan koyuya doğru 

değişiyor.
As learning in Aikido 

begins and development 
continues, the colors of 

the belt change from light 
to dark.

Ege Yiğit Alptekin,  
Sezer Ergün ile birlikte 

aikido eğitiminde.
Ege Yiğit Alptekin is in 

aikido training with  
Sezer Ergün.
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“AİKİDO, BİZİM GÜN İÇİNDE 
YAŞADIĞIMIZ STRESTEN 
ARINMAMIZA YARDIMCI OLUR.”

Ege Yiğit Alptekin: Sizin aikido dışında 
kişisel gelişim eğitimleri aldığınızı hatta 
Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği sema-
zenlerinden biri olduğunuzu biliyoruz. Son 
olarak bizlere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir 
hayat sürmenin sırrının nelerde gizli oldu-
ğunu, günlük stresten arınmada aikdonun 
önemini anlatabilir misiniz?

Sezer Ergün: Sağlıklı, mutlu ve başarılı 
olmak hayatın temeli. Alında bir sır varsa 
ben bilmiyorum. Ama kaynağın sevgi ol-
duğunu ve bunun hepimizin içinde zaten 
var olduğunu biliyorum. Sadece hayat 
döngüsünde bazen bunu hatırlamakta 
zorluk çekiyor olabiliriz. ‘Daima iyi, güzel 
ve doğruda kalmak, sevgiyle yol almak. 
Kendimize sürekli yeni şeyler katarak 
gelişmek, yargılardan uzak kalıp affedici 
olmak. Yaptığımız ya da bize yapılan yan-
lışlara takılı kalarak yaşamak yerine, bun-
lardan ders çıkarıp özgürleşmek ve böy-
lece anda kalabilmek. Severken karşılık 
beklememek, koşullu değil, her şeye rağ-
men sevgiyi benimsemek. Ne yapıyorsak 
aşkla yapmak.’ Bunlara bağlı olarak haya-
tımızı devam ettirmemiz bizi sağlıklı, mutlu 
ve başarılı yapacaktır. Başkalarının bizim 
için ne düşündüğünden çok kendimiz için 
ne düşündüğümüze bakmamız en doğ-
rusu olacaktır. En büyük yarış kendimizle 
demiştik. Eğer kendimize baktığımızda 
iyiyi ve sevgiyi görebiliyorsak, baktığımız 
her yerde ve herkeste de görebiliriz. Tüm 
bunlar da bizi mutlu kılar. Ebediyete gö-
çen ruhlarımız için bile neşe diliyorsak 
bunu yaşarken unutmak ilginçtir. Gerçek 
anlamda neşeli ve mutlu olan insana, 
stres ve sağlıksızlık hali uğramaz. Yine de 
yaşam içinde anlık streslere elbette ma-
ruz kalmaktayız. Aikidonun fiziksel olarak 
çalışılan teknikleri aynı zamanda hare-
ketli birer meditasyon çalışmasıdır. Bu da 
bizim gün içindeki stresten arınmamıza 
yardımcı olur. Meditasyonla sakinleşmeyi 
bilmiyorsak da derin nefesler alıp, belki 
kısa süreli gözlerimizi kapatıp, varlığımıza 
ve sahip olduğumuz (aslında sandığımız) 
şeylere şükretmek ama yürekten şükret-
mek, enerjimizi dengeleyip o ana pozitif 
dönmemizi sağlayabilir. 

Ege Yiğit Alptekin: Sezer Hocam, bu 
keyifli ve aydınlatıcı söyleşi için size çok 
teşekkür ediyorum. Söyledikleriniz dünya-
ya bakış açıma büyük katkı sundu. Size 
sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

“AIKIDO HELPS US PURGE FROM OUR 
DAY STRESS.”

Ege Yiğit Alptekin: We know that you have 
received personal development training 
other than aikido and that you are even one 
of the whirling dervishes of the Mevlana 
Education and Culture Association. Finally, 
can you tell us what the secret of a healthy, 
happy and successful life is hidden and 
the importance of aikido in relief from daily 
stress?

Sezer Ergün: Being healthy, happy and 
successful is the basis of life. I do not 
know if there is a secret in your forehead. 
But I know that the source is love and it 
already exists in all of us. We may only 
have trouble remembering this sometimes 
in the life cycle. ‘Always staying good, 
beautiful and straight, moving forward 
with love. Developing by constantly 
adding new things to ourselves, staying 
away from judgments and being forgiving. 
Instead of living stuck with the mistakes 
we have done or made to us, taking 
lessons from them, being free and thus 
staying in the moment. Not expecting 
reward while loving, not conditional, but 
adopting love despite everything. Do 
whatever we do with love.’ Accordingly, 
continuing our lives will make us healthy, 
happy and successful. It would be best to 
look at what we think of ourselves rather 
than what others think of us. We said the 
biggest race with ourselves. If we can 
see the good and love when we look at 
ourselves, we can see it in everywhere 
and in everyone we look at. All this also 
makes us happy. If we wish joy even for our 
eternal souls, it is interesting to forget this 
while living. A person who is truly cheerful 
and happy does not suffer from stress and 
ill health. Nevertheless, we are of course 
exposed to instant stresses in life. The 
physically studied techniques of aikido 
are also active meditation exercises. This 
helps us to get rid of the stress during the 
day. Although we do not know how to calm 
down through meditation, taking deep 
breaths, perhaps closing our eyes for a 
short time, being grateful for our existence 
and what we have (actually think), but 
being grateful from the heart can balance 
our energy and return to that moment 
positively.

Ege Yiğit Alptekin: Mr. Sezer, I thank 
you very much for this pleasant and 
enlightening interview. What you have said 
has greatly contributed to my perspective 
on the world. I wish you healthy and happy 
days.

Röportaj

“Aikidonun temeli olan 
aiki, aşırı uyumlu ile aşırı 
dirençli arasında var 
oluyor. Bu aikidodaki 
en güçlü kavramdır, 
ancak anlaşılması da 
ustalaşması da zordur.”
“Aiki, the foundation of 
aikido, exists between 
overly adaptable and 
extremely resistant. This 
is the most powerful 
concept in aikido, but it is 
difficult to understand or 
to master. “

Sezer Ergün,  
Akdeniz Spor Kulübünde 
eğitim verirken.
Sezer Ergün giving  
training at Akdeniz  
Sports Club.
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News

National Swimmer Ümit Can Güreş Was Ranked 4th in Europe

Milli Yüzücü Ümit Can Güreş 
Avrupa 4’üncüsü Oldu

Ö zel Marmara Ortaokulu mezunla-
rından Yüzme Milli Takım sporcu-
su, aynı zamanda Harward Üni-

versitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Ümit 
Can Güreş, 2-7 Kasım 2021 tarihlerinde 
Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen 
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyona-
sı’nda 50 m kelebek mesafesinde, final-
lerde yüzdüğü 22.37’lik derecesiyle “Açık 
Yaş Türkiye Rekoru”nu kırarak Avrupa 
4’üncüsü oldu.

Ümit Can Güreş, a graduate of Marmara 
Private Secondary School, Swimming 
National Team athlete and Harvard 
University Department of Economics 
student, swam in the finals with a time 
of 22.37 at the 50 m butterfly distance at 
the European Short Course Swimming 
Championship held in Kazan, Russia on 
2-7 November 2021. He broke the “Open 
Age Turkish Record” and became the 4th 

in Europe.

Büyükler Avrupa 
Kısa Kulvar Yüzme 

Şampiyonası, 02-07 Kasım 
2021 tarihleri arasında 

Rusya’nın Kazan kentinde 
düzenlendi.

European Short Course 
Swimming Championship 
was held in Kazan, Russia 
between 02-07 November 

2021.

Milli Yüzücü Ümit Can 
Güreş, kelebek stilde 

mücadele etmekte olup, 
halen 50 ve 100 metre 

kelebek Türkiye rekorunun 
sahibidir. 

National Swimmer Ümit 
Can Güreş competes in 
butterfly style and still 

holds the 50 and 100 
meter butterfly records in 

Turkey.
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Historical Success from National Athlete Sevilay Öztürk

Milli Sporcu Sevilay Öztürk’ten Tarihi Başarı

Haber

Geçtiğimiz ağustos ayında Tokyo Su 
Sporları Merkezinde gerçekleştirilen yüz-
me yarışlarında Sevilay Öztürk ve Sümey-
ye Boyacı, final yüzen 8 sporcu arasın-
da yer aldı. 17 yaşındaki Sevilay Öztürk, 
43.48’lik zamanıyla bronz madalyaya 
uzandı ve Türkiye’ye paralimpik oyun-
larda yüzme branşında madalya getiren 
ilk sporcu olarak tarihe geçti. Sümeyye 
Boyacı ise madalyaya çok yaklaşmasına 
rağmen finali 43.94’lük zamanıyla 4. sıra-
da tamamladı. Altın madalyayı, dünya ve 
paralimpik rekoru kıran Çinli sporcu Dong 
Lu 37.18’lik derecesiyle, gümüş madal-
yayı ise İspanyol Terasa Perales 43.02’lik 
derecesiyle elde etti. 

Sevilay Öztürk: “Bundan sonra 
hedefim dünya şampiyonu olmak”

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategori-
sinde bronz madalya kazanan Sevilay 
Öztürk, TRT Spor’a yaptığı açıklamada: 
“Hem ülkem hem de kendi adıma çok 
mutluyum. Çok güzel bir yarış geçir-
dim. Çok güzel dereceler elde ettim. Rio 
2016’da 12 yaşındaydım, kelebek bran-
şında 8. olarak ülkeme gelmiştim. Tokyo 
2020’de derecemi geliştirerek 3. oldum. 
Çok gururluyum. Emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra 
hedefim dünya şampiyonu olmak.” dedi. 
Sevilay Öztürk ile aynı kategoride müca-
dele eden ve yarışı 4. sırada tamamlayan 
Sümeyye Boyacı ise madalyayı kıl payı 
kaçırdığını söyleyerek: “Olimpiyat dördün-
cüsü oldum. Çok mutluyum. Madalyaların 
arkasında büyük fedakarlıklar var. Yaptığı-
mız tüm çalışmaların verdiği bir yorgunluk 
var. O gün senin gününse kazanıyorsun 
ama kazanmak sadece madalyayla öl-
çülemez. Elimden gelen her şeyi yaptım. 
2024 Paris’te de her şeyi yapmaya hazı-
rım.” ifadelerini kullandı.

17-year-old Sevilay Öztürk reached the 
bronze medal with a time of 43.48 and 
made history as the first athlete to bring a 
medal to Turkey in the swimming branch of 
the Paralympic Games. Sümeyye Boyacı, 
on the other hand, finished the final in 4th 
place with a time of 43.94, although she 
was very close to the medal. Chinese 
athlete Dong Lu, who broke the world and 
paralympic records, won the gold medal 
with a time of 37.18, while the Spanish 
Terasa Perales won the silver medal with 
a time of 43.02.

Sevilay Öztürk: “From now on, my 
goal is to become world champion”

Sevilay Öztürk, who won the bronze 
medal in the women’s 50m backstroke S5 
category, told TRT Spor: “I am very happy 
both for my country and for myself. I had 
a very good race. I achieved very good 
grades. I was 12 years old in Rio 2016, in 
the butterfly branch. I came to my country 
as the 8th. I got 3rd place improving my 
degree in Tokyo 2020. I am very proud. I 
would like to thank those who contributed. 
My goal from now on is to become a 
world champion.” said. Sümeyye Boyacı, 
who competed in the same category as 
Sevilay Öztürk and finished the race in 
4th place, said that she narrowly missed 
the medal: “I came in fourth place in the 
Olympics. I am very happy. There are 
great sacrifices behind the medals. There 
is a tiredness that comes from all the work 
we do. If that day is your day, you win, but 
winning cannot be measured by medals 
alone. I did everything I could. I am ready 
to do anything in Paris 2024.” she said. 

Kaynak / Source
TRT Spor, Anadolu Ajansı, 
milliyet.com.tr
TRT Sport, Anadolu Agency, 
milliyet.com.tr

Fotoğraf / Photo
Mehmet Özcan-Emin Tiryaki-
Haber Global
Mehmet Özcan-Emin Tiryaki-
Global News

2 020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları yüzmede 
kadınlar 50 metre 

sırtüstü S5 kategorisinde 
Sevilay Öztürk, bronz 
madalya alarak Türkiye’ye 
bu branşta tarihinin ilk 
madalyasını kazandırdı.
Sevilay Öztürk won the 
bronze medal in the 
women’s 50 meters 
backstroke S5 category 
in swimming at the 2020 
Tokyo Paralympic Games, 
giving Turkey the first 
medal in its history in this 
branch. 
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