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ELİF ŞİMŞEK
Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Marmara Education Institutions General Manager

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 

bırakmaya hazırlandığımız bu dönemde bir 
okul dergisinin nasıl giderek daha keyifle 

okunur hale geldiğini görmekten duyduğum 
hazzı sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerin 

de benimle aynı duygu ve düşünceleri 
paylaştığınız inancıyla yeni bir on yıla 
adım atmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Merakla beklediğimiz onuncu yıl sayısında 
Avaz yine çok renkli. Bu sayıda öğrencilerimiz 

öğretmenlerinin desteğiyle güncel ve 
ilginç konulara değinmişler; çok değerli 

şahsiyetlerle sohbet etme şansı yakalamış 
ve bu keyifli sohbetleri; güncel kültür 

sanat olaylarını, okul içinde gerçekleşen 
etkinlikleri, göze zarifçe dokunan olayları 

sizlere lezzetle okunur halde sunmuşlar.

Keyifle okumanız, okurken tat almanız dileğiyle.

ELİF ŞİMŞEK

Dear Readers,

Avaz Magazine, which was 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 this 10th year issue 
that we have been impatiently looking forward 
to. In this issue, our students mention current and 
interesting topics with the support of their teachers. 
They had the chance to interview invaluable 
people. They present you these enjoyable 
interviews, recent art and cultural activities, events 
that took place in the school as well as other 
events that gently draw our attention.

I wish you enjoy reading it.

ELİF ŞİMŞEK
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Marmara Fen Lisesi öğrencisi Efe 
Tan Çıbıkçı, ülkemizi Uluslararası 
Avrupa Gençlik Parlamentosun-

da başarıyla temsil etti.

Özel Marmara Lisesi 11. sınıf öğrencisi 
ve EYP Kulübü üyesi Efe Tan Çıbıkçı, 
14-22 Temmuz tarihleri arasında Litvan-
ya’nın başkenti Vilnius’da gerçekleşen 87. 
Uluslararası Avrupa Gençlik Parlamento-
sunda Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Litvanya’da sekiz gün süren konferans 
programında “Avrupa gençlerinin 
zihinsel sağlığını iyileştirmek için nasıl 
adımlar atılabilir?” konusuna ilişkin yü-
rütülen çalışmalarda görev alan Efe Tan 
Çıbıkçı’nın komitesi ile birlikte hazırladığı 
çözüm yollarını içeren rapor Avrupa Bir-
liği’ne gönderildi. Tarih Öğretmeni Zülal 
Eroğlu ve İngilizce Öğretmeni Sitem Si-
pahi danışmanlığında katıldığı 21.Ulusal 
Avrupa Gençlik Parlamentosunda yüzler-
ce öğrenciyi geride bırakarak Türkiye’yi 
Avrupa’da temsil eden Efe Tan Çıbıkçı, 
Türk Büyükelçi Aydan Yamacan tarafın-
dan düzenlenen yemekte; “Avrupa’nın 
geleceğine ilişkin sorunlara çözümler 
üreten Avrupa Gençlik Parlamentosunda 
Türkiye’yi temsil etmenin mutluluğunu ve 
onurunu yaşadığını” dile getirdi.

Marmara Private Science High 
School student Efe Tan Çıbıkçı 
represented our country 

successfully in the International European 
Youth Parliament.

Marmara Private High School 11th grade 
student and EYP club member Efe Tan 
Çıbıkçı, represented Turkey in the 87th 
International European Youth Parliament 
Session that took place in Lithuania’s 
capital Vilnius on July 14 - 22.

Efe Tan Çıbıkçı participated in the studies 
at the conference program that lasted for 
eight days in Lithuania with the theme; 

“What steps can be taken to improve the 
mental health of European youth?”. His 
report that he prepared with his committee 
regarding the solutions was sent to the 
European Union. Efe Tan Çıbıkçı has shone 
amongst hundreds of other students to 
represent Turkey in the 21st Youth Parliament 
with the guidance of History Teacher Zülal 
Eroğlu and English Teacher Sitem Sipahi 
and he participated in the dinner event 
organized by Turkish ambassador Aydan 
Yamacan, stating that he has been honored 
and delighted to have represented Turkey 
in the European Youth Parliament that 
produces solutions regarding the future 
problems of Europe. 

Exalting success from
Efe Tan Çıbıkçı

Efe Tan Çıbıkçı, 
Litvanya’da 
gerçekleşen 87. 
Uluslararası 
Avrupa Gençlik 
Parlamentosunda 
ülkemizin gururu oldu.

Efe Tan Çıbıkçı has 
filled us with pride by 
participating in the 87th 

International European 
Youth Parliament in 
Lithuania.

Efe Tan Çıbıkçı’dan
gururlandıran başarı



 News
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Marmara Koleji EYP 
Kulübü öğrencileri, 
Üsküdar Amerikan 
Lisesi tarafından 
düzenlenen Ulusal 
Gençlik Eğitim 
Forumuna katıldılar.

Marmara College EYP 
Club students attended 
the National Youth 
Education Forum 
organized by Üsküdar 
American High School.

Istanbul Marmara Private College 
participated in the National Youth 
Education Forum organized by Üsküdar 

American High School on October 19 - 22, 
2018, with 10 students under the guidance 
of EYP Club advisers Zülal Eroğlu and 
Sitem Sipahi. 

At the opening ceremony of the forum that 
started with orientation and team building 
activities, students have participated in the 
interview of TV producer Enver Aysever, 
titled “The Effects of Technology on the 
Youth”. 

Students, who came together at 
UAHSEF’18 to discuss Turkey’s economic, 
social, cultural, technological, internal 
affairs, foreign affairs, healthcare system, 
and education system problems, were 
solution oriented. After that, students 
shared the problems with the other 
delegates in their committees and 
presented their draft solution suggestions 
at the board meeting sessions.

Students who participated in UAHSEF (Efe 
Deniz Şencan, Doğa Tatlı, Çağıl Erser, 
Kaan Deniz Şahiner, Aysha Koçtürk, Ece 
Bakbaşa, Zelal İlbak, Selina Keser, Onur 
Özülke, Çağla Civan) were awarded with 
certificates for their successful work.

Üsküdar Amerikan Lisesi tarafından 
19- 22 Ekim 2018  tarihlerinde 
düzenlenen Ulusal Gençlik Eğitim 

Forumuna, Özel İstanbul Marmara Ko-
leji; EYP kulübü danışman öğretmenleri 
Zülal Eroğlu ve Sitem Sipahi rehberliğin-
de 10 öğrenci ile katıldı. 

Oryantasyon, takım oluşturma çalışma-
ları ile başlayan forumda öğrenciler, 
konferansın açılış töreninde gazeteci, 
televizyon program yapımcısı Enver Ay-
sever’in  “Teknolojinin Gençler Üzerin-
deki Etkisi” konulu söyleşisine katıldılar.

ÜALEF’18 Forumunda, ekonomi, sosyal, 
kültürel, teknoloji, içişleri, dışişleri, sağ-
lık, eğitim gibi birçok alanda Türkiye’nin 
sorunlarını tartışmak üzere bir araya 
gelen öğrenciler, ülke sorunlarına çö-
züm odaklı yaklaştı. Ardından sorunları 
komitelerdeki diğer delegelerle payla-
şan öğrenciler, çözüm önerilerini taslak 
haline getirerek genel kurul oturumla-
rında sundu. ÜALEF’18’ e katılan; Efe 
Deniz Şencan, Doğa Tatlı, Çağıl Erser, 
Kaan Deniz Şahiner, Aysha Koçtürk, 
Ece Bakbaşa, Zelal İlbak, Selina Keser, 
Onur Özülke, Çağla Civan isimli öğren-
ciler yürüttükleri başarılı çalışmalardan 
dolayı sertifika almaya hak kazandılar.

Marmara EYP Kulübü 
öğrencileri ÜALEF 2018’de
Marmara EYP Club students at UAHSEF
(Üsküdar American High School 
Education Forum) 2018
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The presentation of the “Come to Your 
Future” project under the leadership 
of Kartepe District Directorate of 

National Education took place at Kocaeli 
Marmara College.

Deputy Mayor of Kartepe Murat Çakır, 
Vice Rector of Maltepe University Dr. Betül 
Çotuksöken, Kartepe District Governor 
Tuncay Dursun, Kartepe District National 
Education Director Ferhat Dilek, Fevziye 
Tezcan, Vocational Anatolian High School 
Manager Metin Yalaz and members of the 
Project Executive Board attended to the 
introductory presentation of “Come to Your 
Future” project which was done under the 
leadership of Kartepe District Directorate 
of National Education. Vice Rector of 
Marmara Education Institutions and 
Maltepe University Dr. Betül Çotuksöken 
made major contributions to the project.

Kartepe İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün öncülüğünde 
yapılan “Geleceğinize Gelin” 

proje tanıtım sunumu Kocaeli Marmara 
Kolejinde gerçekleşti.

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-
nün öncülüğünde yapılan, Maltepe 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Betül Çotuksöken’in de katkıda bu-
lunduğu “Geleceğinize Gelin” proje 
tanıtım sunumuna, Kartepe Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Murat Çakır, 
Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Kartepe 
Kaymakamı Tuncay Dursun, Kartepe 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, 
Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Metin Yalaz 
ile Proje Yürütme Kurulu üyeleri katılım 
gösterdi.

“Geleceğinize Gelin” 
projesi tanıtıldı

The “Come to Your Future” 
project was introduced

Kocaeli Marmara 
Kolejinde gerçekleşen 

“Geleceğinize 
Gelin” adlı projenin 
tanıtımında, Maltepe 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Betül Çotuksöken 
konuşma yaptı.

At the introductory 
meeting for the “Come 
to Your Future” project 
that took place at 
Kocaeli Marmara 
College, Vice Rector 
of Maltepe University 
Prof. Dr. Betül 
Çotuksöken gave a 
speech.



Kocaeli Marmara 
Kolejinin başlattığı 

“Geleceğinize 
Gelin” adlı projenin 
tanıtımında, Marmara 
Eğitim Kurumları 
Koordinatörü Mehmet 
Alkan’a katılarından 
dolayı çiçek takdim 
edildi.

At the introductory 
meeting of the “Come 
to Your Future” 
project that was 
initiated by Kocaeli 
Marmara College, 
the Coordinator of 
Marmara Education 
Institutions Mehmet 
Alkan was presented a 
bouquet of flowers.

 News

AVAZ YOUTH MAGAZINE/ ISSUE 20 / JANUARY 2019 / 9

BASIC PRINCIPLES OF THE 
PROJECT

The project was introduced by Fevziye 
Tezcan Vocational Anatolian High 
School Director Metin Yalaz. He said 
in his speech: “Our project has two 
basic principles. The first one is to 
work in the field and the second one 
is to provide teacher-student-parent 
cooperation in every sense.” He also 
added: “As it is understood from the 
name of our project, it is a step to the 
future. In order to ensure that parents, 
students and teachers work together 
in every sense, movie days, parents’ 
meeting appointment system, greeting 
and honor days, kite festival, nature 
hiking days and cycling activities will 
be organized. It is within the scope of 
our project to organize communication 
seminars in order to make our parents’ 
communication with students more 
effective. At the same time, 1440 
teachers will be given training seminars 
to communicate better with parents 

and students. Our goal is to 
create a conscious society 
by prioritizing the right of all 
children to be educated in the 
best way.”

To evaluate the project, 
Kartepe District Governor 
Tuncay Dursun said “Teachers 
often have to take over the 
responsibilities of our parents, 
too. This is a difficult and 

laborious process. The more the parents 
are with the school and the teachers, 
the more successful we become in 
education. I will be happy to take part 
in this project as an honorary teacher.” 
Deputy Mayor of Kartepe Murat Çakır 
also stated that they will support any 
project for the children and they will do 
their best to build a better future, adding 
that “Kartepe’s children should also have 
a bright future.” 

At the end of the presentation, flowers 
were presented to Maltepe University 
Vice Rector Dr. Betül Çotuksöken, 
Marmara Educational Institutions High 
Schools Principal Mehmet Alkan and, 
on behalf of Project Executive Board, to 
District National Education Directorate 
Private Bureau Teacher Fehime Karakurt.

PROJENİN TEMEL İLKELERİ
Projenin tanıtımını Fevziye Tezcan Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Metin Yalaz yaptı. “Projemizin iki temel 
ilkesi vardır. Birinci temel ilkesi; saha 
alanında çalışma, ikinci temel ilkesi ise 
öğretmen, öğrenci ve velinin her anlam-
da iş birliği içerisinde olmasıdır” şeklin-
de konuşan Yalaz, “Projemizin adından 
da anlaşıldığı gibi gelecek için atılan 
bir adımdır. Veli, öğrenci ve öğretme-
nin her anlamda birlikte çalışmasını 
sağlamak adına, sinema günleri, veli 
görüşme randevu sistemi, tebrik ve onur 
günleri, uçurtma şenliği, doğa yürüyüş 
günleri ve bisiklet sürme etkinlikleri 
aktif hale getirilecektir. Velilerimizin 
öğrencilerle iletişimini daha etkili hale 
getirmek için iletişim seminerleri düzen-
lemek projemiz kapsamındadır. Aynı 
zamanda 1440 öğretmenimize, veli ve 
öğrenciyle daha iyi iletişim kurabilmek 
adına eğitim seminerleri düzenlenecek-
tir. Hedefimiz bütün çocukların en iyi 
şekilde eğitim görme hakkı ön planda 
tutularak bilinçli bir toplum 
oluşturmaktır” dedi.

Projeyi değerlendirmek 
adına konuşan Kartepe 
Kaymakamı Tuncay Dursun; 
“Öğretmenler çoğu zaman 
velilerimizin görevini de 
yüklenmek zorunda kalı-
yorlar. Bu zor ve zahmetli 
bir süreç. Eğitim sürecin-
de velilerimiz okulun ve 
öğretmenin ne kadar yanında olurlarsa 
eğitimde o denli başarılı oluruz. Ben 
de fahri bir öğretmen olarak bu proje 
içinde yer almaktan mutluluk duyaca-
ğım.” dedi. Kartepe Belediye Başkan 
Yardımcısı Murat Sabri Çakır da düşün-
celerini “Çocuklarımız için yapılacak 
her çalışmanın yanında olacaklarını, 
geleceğimizi daha iyi inşa etmek için 
ellerinden gereken gayreti gösterecek-
lerini, doğa harikası Kartepe’nin çocuk-
larının geleceği de capcanlı ve aydınlık 
olmalı” diyerek ifade etti.

Program sonunda Maltepe Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuk-
söken’e, Marmara Eğitim Kurumları Li-
seler Müdürü Mehmet Alkan’a ve Proje 
Yürütme Kurulu adına İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Özel Büro Öğretmeni Fehi-
me Karakurt’a çiçek takdim edildi.



Dünyanın farklı 
ülkelerinden gelen 
öğrenciler, Marmara 
Eğitim Kurumları 
öğrencileriyle birlikte 
Birleşmiş Milletler 
Günü’nü kutladılar.

Students from different 
countries celebrated 
the United Nations Day 
with Marmarians.

Okul Haberleri 
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United Nations Day was celebrated 
at Marmara Education Institutions 
on October 24th with guests from 

all over the globe. 

The ceremony that took place in 
Hasan Ali Yücel hall started with the 
secondary school students’ messages 
of love, friendship and brotherhood for 
world peace. Afterwards, the founding 
purpose, principles and the works of 
United Nations were introduced. Students 
gave messages of unity and solidarity in 
German, French and Spanish. A student 
named Deniz Yılmaz read a poem titled 
United Nations Day by Mehmet Faruk 
Gürtunca. In addition, the piano recital 
of Rafael Pelizzer from Brazil and the 
presentation of her country by Lizeth 
Martinez from Colombia, who were 
educated in the current academic term at 
Marmara College as part of the “Rotary” 
program, were greatly appreciated by 
the audience. Also, the presentation of 

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü, 
dünyanın dört yanından gelen mi-
safirlerle Marmara Eğitim Kurumla-

rında coşkuyla kutlandı.

Hasan Ali Yücel Salonunda gerçekleşen 
tören; ortaokul öğrencilerinin dünya 
barışı için sevgi, dostluk ve kardeşlik 
mesajları ile başladı. Ardından Birleşmiş 
Milletler’in kuruluş amacı, ilkeleri ile 
yürüttüğü çalışmalar anlatıldı. Öğrenci-
ler; Almanca, Fransızca ve İspanyolca 
olarak birlik ve beraberlik mesajları 
verdiler. Deniz Yılmaz adlı öğrenci 
Mehmet Faruk Gürtunca’nın Birleşmiş 
Milletler Günü şiirini seslendirdi. Ayrıca 
Marmara Kolejinde “Rotary” programı 
kapsamında bu akademik dönemde 
eğitim alan Brezilyalı Rafael Pelizzer’in 
piyano dinletisi ve Kolombiyalı Lizeth 
Martinez’in ülkesini tanıtan sunumu izle-
yiciler tarafından büyük beğeni topladı. 
Etkinlikte ayrıca okulun yabancı uyruklu 
öğrencilerinin yaptığı Brezilya, Ukray-

Birleşmiş Milletler Günü 
United Nations Day



America by the American Rotary student 
Oscar Titus, presentations of Brazil, 
Ukraine and Italy by foreign students 
and the Persian music concert were very 
successful. During the program, Turkish 
reading of Nazım Hikmet’s poem “Let’s 
Give the World to the Children” by 
the Rotary Club students was much 
liked by the audience. At the end of 
the ceremony, the salsa dance show of 
Said Delgado and Erica San Vincente 
from Brazil exhilarated everyone. It was 
very impressive when everyone in the 
hall sang Michael Jackson’s “They Don’t 
Care About Us” in the name of world 
peace on the stage that was covered in 

colorful balloons.  

After the ceremony, 
students toured 
the booths that 
presented different 
countries in the foyer, 
tasted flavors from 
different countries, 
sang along with the 
school orchestra and 
danced all together. 
It was a fun and 
educating day.

na, İtalya sunumları ve Farsça müzik 
dinletisi ile Amerikalı Rotary öğrencisi 
Oscar Tıtus’un Amerika’yı tanıtan 
sunumu da son derece başarılıydı. 
Programda Rotary Kulübü öğrencileri-
nin Nazım Hikmet’in “Dünyayı Verelim 
Çocuklara” adlı şiirini Türkçe okuma-
ları sempati ile karşılandı ve tören 
sonunda Brezilya’dan Said Delgado 
ve Erica San Vincente’nin salsa gös-
terisi izleyenleri coşturdu. Rengarenk 
balonlarla kaplı sahnede tüm salonun 
Michael Jackson’ın  “They Don’t Care 
About Us” parçasını söylemesi dünya 
barışı için çok anlamlı ve etkileyiciydi.

Tören sonrasında, 
fuaye alanında çe-
şitli ülkeler hakkında 
tanıtım yapan ülke 
stantları gezildi, deği-
şik ülkelerin farklı lez-
zetleri tadıldı ve okul 
orkestrasının şarkıları 
eşliğinde öğrenciler 
hep beraber şarkı 
söyleyip dans ederek 
hem keyifli hem de 
eğitici bir gün yaşa-
mış oldular.

24 Ekim Birleşmiş 
Milletler Günü’nde 
öğrenciler, 
hazırladıkları 
sunumlarla yaşadıkları 
ülkeleri tanıttılar.

The students introduced 
their countries with 
their presentations 
on October 24, United 
Nations Day.
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Marmara Koleji 
öğrencileri, Akademik 
Koordinatör ve Müdür 
Baş Yardımcısı Nur 
Şahin ile Paris’te 
katıldıkları “Model 
Birleşmiş Milletler” 
toplantısında okullarını 
başarıyla temsil ettiler.

The Marmarians 
successfully 
represented their 
school at the “Model 
United Nations” 
meeting in Paris 
with the Academic 
Coordinator and Vice 
Principal Nur Şahin.

Within the scope of CAS 
Program, Marmara Private 
College was at the “Model 

United Nations” meeting organized by 
Paris American College in Paris, France 
between November 29 and December 
2, 2018. These meetings, which are 
genuine simulations of the United 
Nations meetings, enable students to 
gain experience in many areas such 
as personal development, language 
development, cultural development, 
developing strategies, and learning the 
United Nations rules and procedures 
by leading them to develop solutions 
to global problems within the scope of 
world diplomacy.

Our students from different grades were 
prepared for the conference under the 
supervision of the Academic Coordinator 
and Vice Principal, Nur Şahin. Students 
participated in different committees. 
Mert Kırlı, Mina Aydoğan, Melisa 
Eren, Mina Eren, Aysha Koçtürk, Ceren 
Özselanik and Emre Özler participated 
as delegates of Belarus while Zeynep 
Erzincan participated as a delegate 
of Austria. Our students also had the 
opportunity to visit Paris’s favorite and 
historical sites in their spare time. 

Özel Marmara Koleji, CAS 
programı kapsamında  
29 Kasım-2 Aralık 2018 

tarihleri arasında Fransa’nın Paris 
kentinde Paris Amerikan Kolejinin dü-
zenlediği “Model Birleşmiş Milletler” 
toplantısındaydı. Birleşmiş Milletler 
toplantılarının özgün bir simülasyonu 
olan bu toplantılar, öğrencileri küresel 
sorunlara dünya diplomasisi içinde 
çözüm önerileri üretmeye yönlendire-
rek kişisel gelişim, dil gelişimi, kültürel 
gelişim, strateji geliştirme, Birleşmiş 
Milletler kural ve prosedürlerini öğ-
renme gibi pek çok konuda deneyim 
kazanma olanağı sağlamaktadır. 

Akademik Koordinatör ve Müdür 
Baş Yardımcısı Nur Şahin gözetimin-
de çeşitli kademelerden öğrenciler 
konferansa hazırlandılar. Mert Kırlı, 
Mina Aydoğan, Melisa Eren, Mina 
Eren, Aysha Koçtürk, Ceren Özse-
lanik ve Emre Özler adlı öğrenciler 
Belarus delegesi; Zeynep Erzincan 
ise Avusturya delegesi olarak farklı 
komitelerde görev aldılar. Öğrenci-
ler konferans saatleri dışında kalan 
zamanlarda Paris’in gözde ve tarihi 
mekanlarını ziyaret etme fırsatı da 
buldular.

PAMUN Paris Model United 
Nations Conference

PAMUN Paris Model  
Birleşmiş Milletler Konferansı

Okul Haberleri 
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English Stand-Up Show  
at Marmara College
English Stand-Up Show  
at Marmara College

Mr. Gabriel had the Marmarians 
rolling in the aisles with the 
English stand up Show “School 

Life”.

Marmara College 
hosted Mr Gabriel, 
who has won the 
hearts of his fans with 
his “Yoldaki Ses” 
radio show on Karma 
Türk, on November 
29, 2018. Laughter 
never stopped during 
the show in which 
back to back jokes 
from school life 
took place and our 
students found a lot 
from themselves. 

During the show, the students had the 
opportunity to improve their English 
while enjoying themselves.

Marmara Kolejinde 
İngilizce Stand-Up 
Gösterisi
English Stand-Up Show  
at Marmara College

Karma Türk 
Radyosunda hazırlayıp 
sunduğu programlarla 
tanınan Mr. Gabriel, 
gerçekleştirdiği 
gösterisinde 
öğrencilere keyifli 
dakikalar yaşattı.

The students enjoyed 
Mr. Gabriel’s 
performance, who is 
known for his radio 
programs on Karma 
Türk.

School Life”  adlı İngilizce stand-up 
gösterisi ile Mr. Gabriel,  Marma-
ra Koleji öğrencilerini kahkahalara 

boğdu.

Karma Türk Radyosunda “Yoldaki 
Ses” adlı programla hayranları-
nın sevgisini toplayan Mr. Gabriel  
29 Kasım 2018’de  Marmara 
Kolejinin misafiriydi.

Okul hayatı ile ilgili günlük 
yaşamdan esprilerin arka arkaya 
yapıldığı gösteride öğrenciler, 
kendilerinden çok şey buldular ve 
kahkahalar hiç durmadı. Gösteri 
sırasında öğrenciler bir taraftan 
eğlenirken bir taraftan da İngiliz-
celerini geliştirme fırsatı buldular. 

Öğrenciler, gösteriden çok keyif 
aldıklarını ve kendisini ikinci 
dönem de okullarında misafir etmek 
istediklerini belirttiler.

“
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The Republic Day Celebration 
Ceremony started with one 
minute silence followed by 

singing the Turkish National Anthem 
in commemoration of the founder of 
our Republic, great leader Mustafa 
Kemal Atatürk and all martyrs who 
contributed in the establishment of 
Turkish Republic. Subsequently, Turkish 
Language and Literature teacher 
Demet Özdabakoğlu made the speech 
regarding the meaning and the 
importance of the day. 

The winners of the poetry and essay 
contest, which was organized by 
the Turkish Language and Literature 
teachers of Marmara Education 
Institutions in order to get the students 
to think over the Republic beforehand, 
Naz Özdabakoğlu from class 10 A 
and Ekin Özsoy from class 11 D, 
read their poem and essay. The video 
named “What does Republic Mean 
to You?” prepared by the students 
of class 11 A of the vocational high 
school under the guidance of Turkish 
Language and Literature teacher 
Selin Alkan Güven, took place in the 
ceremony. The dance performance 
prepared by Physical Education teacher 
Bahar Bora and her students was 
appreciated by the audience. There 
was also a short play prepared by 
Turkish Language and Literature teacher 
Handan Sözbilen and performed by 
11th grade students of the science high 
school. The ceremony ended with 
Turkish Youth’s Answer to Atatürk. 
The Marmara family celebrated the 
republic once again enthusiastically 
singing the İzmir Anthem all together.

Marmara Eğitim Kurumları 
Cumhuriyet Bayramı Kutlama 
Programı, Cumhuriyet’imizin 

kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve Cumhuriyet’imizin kurulma-
sında emeği geçen tüm şehitlerimizin 
anısına bir dakikalık saygı duruşu ve 
ardından İstiklal Marşı’mızın okunma-
sıyla başladı. Ardından günün anlam 
ve önemini anlatan konuşmayı Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmeni Demet 
Özdabakoğlu yaptı. 

Etkinlikte Marmara Eğitim Kurumları 
Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmen-
lerinin daha önceden öğrencilerin 
Cumhuriyet üzerine düşünmelerini 
sağlamak amacıyla düzenledikleri şiir 
ve kompozisyon yazma yarışmasının 
birincileri olan 10 A sınıfı öğrencile-
rinden Naz Özdabakoğlu ile 11 D 
sınıfından Ekin Özsoy yazdıkları şiir ve 
kompozisyonu okudular. Programda 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Selin 
Alkan Güven rehberliğinde Meslek 
Lisesi 11 A sınıfı öğrencileri tarafından 
hazırlanan “Cumhuriyet sizin için ne 
ifade ediyor?” konulu video izlendi. 
Beden Eğitimi dersi öğretmeni Bahar 
Bora’nın öğrencileri ile hazırlayıp 
sunduğu dans gösterisi de izleyiciler 
tarafından büyük beğeni topladı. 
Kutlama programında ayrıca Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Handan 
Sözbilen’in hazırladığı, Fen Lisesi 
11. sınıf öğrencilerinin oynadığı kısa 
bir tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. 
Program Gençliğin Ata’ya cevabı ile 
son buldu. Tüm öğrencilerin katılımı 
ile söylenen İzmir Marşı Cumhuriyet 
coşkusunu Marmara ailesine bir kez 
daha yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 95. yılı
The 95th Anniversary of the 
establishment of Turkish Republic

Cumhuriyet Bayramı 
etkinliğinde 
sanatta, sporda, fen 
bilimlerinde ve 
siyasette öncü olan 

“Cumhuriyet Kadınları” 
da anıldı.

“The Women of 
Republic”, who were 
pioneers in art, sports, 
science and politics, 
were commemorated 
on the Republic Day.



“Bir sonbahar sabahı 
yine hüzünlü ama bir o 
kadar da gururluyduk.”

“One autumn morning, 
we were again sad but 
proud.”

Cumhuriyetimizin Kurucusu, 
Büyük Devlet Adamı Ulu Önde-
rimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, 

sonsuzluğa uğurladığımız günün 80. 
yıldönümünde Marmara Eğitim Kurum-
ları olarak saygıyla, sevgiyle ve büyük 
bir minnetle andık.

Özel Marmara Eğitim Kurumları öğ-
renci, öğretmen ve velilerinin katılımı 
ile gerçekleşen Atatürk’ü Anma Töreni 
Vedat Çakırca Kültür Merkezinde 
gerçekleştirildi. Saatler 09.05’i göster-
diğinde iki dakikalık saygı duruşunun 
ardından İstiklal Marşı okundu. Mar-
mara İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden 
oluşan koronun ve müzik öğretmenle-
rinin günün anlam ve önemini anlatan 
marş ve şarkıları seslendirmesinin 
ardından açılış konuşması gerçekleş-
tirildi. Şiirlerin, dramanın, sunumların, 
video ve zeybek gösterisinin yer aldığı 
programda Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’e duyulan saygı, sevgi 
ve minnet duygusu derinden hissedil-
di. Program sonunda Marmara Eğitim 
Kurumları Lise Orkestrası Atatürk’ün 
sevdiği şarkılarla konukları uğurladı-
lar. Törene katılan öğrenci ve konuk-
lara bu özel günün anısına Atatürk 
temalı ayraçlar dağıtıldı.

As Marmara Education Institutions, 
we commemorated Mustafa Kemal 
Atatürk; the great statesman, our great 

leader, founder of our republic, on his 80th 

anniversary of the day that we bid farewell 
to him with respect, love and thankfulness. 

The commemoration of Atatürk ceremony 
took place at Vedat Çakırca Culture Hall 
with attendance of students and teachers 
of Marmara Private Education Institutions 
as well as students’ parents. When the 
clock stroke five past nine, Turkish National 
Anthem was sang after two minutes of 
silence. After the songs and anthems 
regarding the importance and meaning 
of the day were performed by the choir 
of Marmara Elementary and Secondary 
School students and teachers, the opening 
speech was made. Our respect, love 
and thankfulness for our great leader 
Mustafa Kemal Atatürk was deeply felt 
during the ceremony which included 
poems, dramas, presentations, videos and 
zeibek dance show. After the ceremony, 
Marmara Education Institutions High 
School Orchestra saw the guests off with 
Atatürk’s favorite songs. At the end, Atatürk 
themed bookmarks were given away to the 
students and guests who participated in the 
ceremony.

Ata’mızı büyük bir özlemle andık
We commemorate our founding 
father with great longing

“Ata’mızın izinden yürüyeceğimize 
söz veriyoruz.”

“We promise to follow our founding 
father’s footsteps.”
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Marmara Koleji 
Yabancı Diller 
bölümü öğretmenleri 
tarafından sahnelenen 
dans gösterisi, tüm 
izleyiciler tarafından 
büyük bir coşkuyla 
izlendi.

The audience enjoyed 
the dance show which 
was performed by 
Marmara College 
Foreign Language 
Department teachers.

Okul Haberleri 
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The program prepared for the 
Teachers’ Day by the Foreign 
Language Department took place in 

Hasan Ali Yücel Hall on Friday, the 23rd 
of November. Marmarians made their 
teachers’ day unforgettable.

The program began with the 
commemoration of our music teacher, 
Cumhuriyet Levent Tanman. Our graduate 
Dilara Türeli, who is our French teacher 
now, made the speech about the meaning 
and importance of the day. The 24th of 
November Teachers’ Day celebration 
program included poems, dance, music, 
theater, a video containing the messages 
of old graduates and meaningful 
messages written by students for their 
teachers and ended with the surprise 
dance performance of the teachers. At 
the end of the program, all the teachers 
of 12th grade students were invited to the 
stage and the 12th graders said “When 
we graduate, we shall entrust our valuable 
teachers to our following brothers 
and sisters.” Their speeches were very 
meaningful.

23 Kasım Cuma günü  Hasan Ali 
Yücel Salonunda Yabancı Diller 
bölümü tarafından Öğretmenler 

Günü dolayısıyla hazırlanan program-
da Marmara Liseli öğrenciler bir kez 
daha öğretmenlerine unutulmaz anlar 
yaşattılar.

Program, ebediyete intikal eden müzik 
öğretmeni Cumhuriyet Levent Tanman’ın 
anılmasıyla başladı. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı eski öğ-
renci, şimdiki lise Fransızca öğretmeni 
Dilara Türeli yaptı. 24 Kasım Öğret-
menler Günü kutlama programı okunan 
şiirler, dans, müzik, tiyatro, mezun 
öğrencilerin mesajlarını içeren video ve 
mevcut öğrencilerin öğretmenleri için 
yazdıkları anlamlı mesajlarla devam 
ederken öğretmenler tarafından gerçek-
leştirilen sürpriz dans koreografisi ile 
son buldu. Program bitiminde 12. sınıf 
öğrencilerinin tüm öğretmenleri sahne-
ye davet ederek; “ Biz mezun olurken 
değerli öğretmenlerimizi bizden sonraki 
sınıflara emanet ediyoruz.” şeklindeki 
konuşmaları çok değerli ve anlamlıydı.

Marmara’da Öğretmenler Günü 
bir başka kutlanır

Remarkable Teachers’ Day 
at Marmara



Marmara Education Institutions 
bring students beyond borders 
together through international 

projects.

Marmara College hosted Russian 
“Astrakhan Linguistic Gymnasium” school 
between December 10-18, as a part 
of “WATER” themed “Linguistic and 
Cultural AFS Exchange Program”. The 
project, which aims to allow the students 
to recognize the different cultures and 
strengthen the bonds of friendship 
between the two countries, is conducted in 
English. Students have the opportunity to 
develop their English and problem solving 
skills. The students of the guest school and 
Marmara College visited the historical 
places of Istanbul and had activities at 
the school in one week’s time. Marmara 
College students will be the guests of 
Astrakhan Linguistic Gymnasium School in 
Astrakhan, a charming port city located 
in the southwest of the Russian Federation, 
within the scope of the “Linguistic and 
Cultural AFS Exchange Program” in April.

Astrakhan-İstanbul Kardeşliği
The friendship of Astrakhan and İstanbul
Marmara Eğitim Kurumları, ulusla-

rarası projelerle sınırlar ötesin-
deki öğrencileri birbirleriyle 

buluşturmaya devam ediyor.

Marmara Koleji , “su” temalı “Linguistik 
ve Kültürel AFS Değişim Programı” çer-
çevesinde Rusya’dan gelen “Astrakhan 
Linguistic Gymnasium” Okulu öğrencile-
rini, 10-18 Aralık tarihlerinde misafir etti. 
Farklı kültürleri tanıyarak saygı gösterme-
yi ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarını 
güçlendirmeyi amaçlayan proje, İngi-
lizce olarak yürütülerek öğrencilerin bir 
arada İngilizcelerini ve problem çözme 
becerilerini geliştirici faaliyetlerde bu-
lunuyor. Konuk okul ve Marmara Koleji 
öğrencileri, bir haftalık süreyi İstanbul’un 
tarihi mekanlarını gezerek ve okul içi 
çeşitli faaliyetler yaparak geçirdi. Mar-
mara Koleji öğrencileri de Nisan ayın-
da “Linguistik ve Kültürel AFS Değişim 
Programı” kapsamında Rusya Federasyo-
nu’nun güneybatısında yer alan şirin bir 
liman kenti olan Astrakhan’daki okulun 
konuğu olacak.

Konuk okulun 
öğrencileri ile Marmara 
Koleji öğrencileri çok 
sayıda faaliyete imza 
attılar.

Students of the guest 
school and Marmarians 
have made many 
activities together. 
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Russian novelist Gorki says: “Science 
is the poetry of the mind and poetry 
is the science of heart.” French 

philosopher and poet Lamartine defines 
poetry as the “dreams of the superior 
intelligence”. According to the famous 
German thinker, poet and writer Novalis 
(Hardenberg), “What the mind breaks, 
poetry mends.” Famous poet İsmet Özel 
replies Novalis: “Then it goes on and 
breaks the heart.” No matter how it is 
defined; a poem tells us that somewhere, 
someone has cast an anchor at life. With 
reference to the fact that the greatest 
creations come out of the exchange 
between art and science, the future 
scientists, senior students of Marmara 
Science High School, have set their hearts 
on poetry.

On November 7, students of Science 
High School Class 12 A have performed 
successfully at the poetry recitation that 
they prepared with the guidance of their 
literature teacher Handan Sözbilen. During 
the recitation, they gave voice to the 
distinguished poets of Turkish and Western 
Literature through their poems. The poets 
interacted with each other and the audience 
through time with question&answers, 
dialogues and conversations. Sometimes 
they gave advice to the youth, sometimes 
they complained about old age, death and 
separation. Sometimes they looked out their 
own windows to life while asking to us see 
the life through their eyes. They cited the 
poems by many poets who have cast their 
anchors at life; such as Fuzuli, Shakespeare, 
Orhan Veli, Nazım Hikmet, Tevfik Fikret, 
Edgar Allan Poe, Namık Kemal, Gevheri, 
Aragon, Emrah of Erciş, Rasit, Baudelairé, 
Karacoğlan, Nedim, Didem Madak, 
Lamartine, Necip Fazıl, Halide Nusret, Lale 
Müldür and Birhan Keskin. 

Rus romancı Gorki : “Bilim, aklın 
şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir.” 
der. Fransız düşünür ve şair Lamar-

tine de şiiri; “Üstün zekaların rüyaları” 
olarak tanımlıyor. Ünlü Alman düşünür, 
şair ve yazar Novalis (Hardenberg) 
ise “Aklın açtığı yaraları, şiir onarır.” 
diyor. Ünlü şair İsmet Özel de Novalis’e 
cevaben: “Sonra gider, yüreği yaralar.” 
diye cevap veriyor. Her nasıl tanımla-
nırsa tanımlansın şiir, bir yerde, bir in-
sanın yaşadığını, yaşama demir attığını 
kendisine gösterir. En büyük yaratıların, 
sanatın bilimle karşılıklı alışverişinden 
doğduğundan hareketle, geleceğin 
bilim insanları olan Marmara Fen Lisesi 
son sınıf öğrencileri de bu bilinçle şiire 
gönül verdiler.

Fen Lisesi 12 A sınıfı öğrencileri, 
Edebiyat öğretmenleri Handan Sözbi-
len’in rehberliğinde hazırladıkları şiir 
dinletisini, 7 Kasım 2018’de başarıyla 
sundular. Dinletide Türk ve Batı Edebi-
yatının seçkin şairleri, şiirleri yoluyla 
birbirleriyle konuşturuldu. Soru - ce-
vap, diyalog, sohbet gibi yöntem-
lerle şairler, kendi zamanlarından, 
birbirleriyle ve izleyenlerle iletişime 
geçtiler. Kimi zaman gençlere öğüt 
verip, kimi zaman yaşlılık, ölüm ve 
ayrılıktan şikayet ettiler. Kimi zaman 
kendi pencerelerinden hayata baktı-
lar, bakmamızı istediler. Fuzulî’den, 
Shakespeare’e, Orhan Veli’den Nazım 
Hikmet’e, Tevfik Fikret’ten Edgar Allan 
Poe’ya, Namık Kemal’e, Gevheri’den 
Aragon’a, Ercişli Emrah’a, Râsih’ten 
Baudelairé’a, Karacaoğlan’a, Ne-
dim’den Didem Madak’a, Lamartine’e, 
Necip Fazıl’dan Halide Nusret’e, Lale 
Müldür’den Birhan Keskin’e kadar 
yaşama demir atmış çok sayıda şairin 
şiirini okudular.

Şiir Dinletisi Poetry Recitation

“ŞİİR, YAŞAMA 
ATILMIŞ BİR 

DEMİRDİR”

“POETRY IS AN 
ANCHOR CAST  

AT LIFE”

Okul Haberleri 

18/ AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 20 / OCAK 2019



Students of Marmara College classes 
11B and 11C had a tour that 
covered a route from Beyazıt to 

Gülhane on October 30, 2018, guided 
by Turkish Language and Literature 
Teacher Nermin Nemlioğlu.

Students started their day visiting the 
Yahya Kemal Museum in Beyazıt. 
Then, they visited the Press Museum 
which is Turkey’s first and the world’s 
fourth museum regarding press. Before 
having lunch at the historical restaurant 
“Sultanahmet Köftecisi” and visiting the 
Basilica Cistern, they visited the tomb 
of Mahmut the 2nd, and the graves of 
people of literature in the yard of the 
tomb and learned about the history of 
Çemberlitaş. Finally, they visited the 
Ahmet Hamdi Tanpınar Museum Library 
in Gülhane Park. The students had a 
lovely day with this tour while having 
the opportunity to witness other sides of 
their city that they are unaccustomed to.

Marmara Koleji 11-B ve 11-C sı-
nıfı öğrencileri, 30 Ekim 2018 
tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı 

öğretmeni Nermin Nemlioğlu eşliğinde 
Beyazıt’tan Gülhane’ye uzanan bir 
geziye katıldı.

Güne Beyazıt’taki Yahya Kemal Müze-
sini ziyaret ederek başlayan öğrenciler, 
ardından basın alanında Türkiye’nin ilk, 
dünyanın dördüncü müzesi olan Basın 
Müzesini gezdi. II. Mahmut Türbesini ve 
türbenin bahçesindeki edebiyatçıların 
mezarlarını ziyaret edip Çemberlitaş’ın 
hikâyesini dinleyen öğrenciler, öğle 
yemeğini Tarihî Sultanahmet Köftecisin-
de yedikten sonra Yerebatan Sarnıcını 
gezdi. Son olarak Gülhane Parkındaki 
Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüpha-
nesini ziyaret eden öğrenciler düzenle-
nen gezi sayesinde hem güzel bir gün 
geçirdi hem de yaşadıkları şehrin pek 
alışık olmadıkları bir yüzünü görme 
fırsatını yakaladı. 

Marmaralıların Tarihi 
Yarımada Gezisi
The Historical Peninsula 
Tour of Marmara students

Marmara Koleji 
öğrencileri, Ahmet 
Hamdi Tanpınar 
Müze Kütüphanesi 
ile Çemberlitaş Basın 
Müzesinde.

Marmara College 
students are at Ahmet 
Hamdi Tanpınar 
Museum Library and 
Çemberlitaş Press 
Museum.

 News
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Each year November the 14th is 
celebrated as the Diabetes Day 
to raise awareness all around 

the world. A “Diabetes Day” event 
was organized for Marmara Private 
Secondary School and Marmara Private 
College students on the 14th of November.

Dr. Eşref Özer from Maltepe University 
Faculty of Medicine, Department of 
Endocrinology was the guest of the event 
where the importance of healthy nutrition 
and exercise were emphasized. During 
the presentation, the students were asked 
what they like eating the most and based 
on their answers, they were given very 
important information about diabetes, 
which can cause great problems 
unless kept under control, to raise their 
awareness. 

Her yıl tüm dünyada kutlanan ve 
farkındalık yaratmayı amaçlayan 
14 Kasım Diyabet Günü’nde, 

Özel Marmara Ortaokulu ve Özel 
Marmara Koleji öğrencilerine yönelik 
“Diyabet Günü” adlı bir etkinlik gerçek-
leştirildi.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi Endokrinoloji Bölümünden Uz-
man Doktor Eşref Özer’in konuk olduğu 
etkinlikte, öğrencilere özellikle sağlıklı 
beslenme ve hareket etmenin önemini 
vurgulandı. Sunum sırasında yöneltilen 
“En çok neler yemeği seviyorsunuz?” 
sorusuna verilen cevaplardan yola 
çıkılarak, öğrencilere kontrol altında 
tutulmazsa büyük sorunlara yol açacak 
diyabetle ilgili çok önemli bilgiler veri-
lerek farkındalık kazandırıldı. 

Ülkemizde diyabetli 
hasta sayısında 
önemli bir artış söz 
konusu. Uzmanlar 
buna hareketsiz yaşam 
tarzının, sağlıksız 
beslenmenin ve 
obezitedeki artışın 
neden olduğunu 
söylüyorlar.

There is a significant 
increase in the number 
of patients with diabetes 
in our country. Experts 
say this is caused by an 
increase in sedentary 
lifestyle, unhealthy 
nutrition and obesity.

 news / Eralp KarduzOkul Haberleri 
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Diyabet Günü Etkinliği
Diabetes Day Event



Students from Coding Club, prep 
classes and 9th grade from 
Marmara Private College as well 

as students from 9th and 10th grades of 
Marmara Private Science High School 
and Anatolian Vocational High School 
have participated in the events that took 
place on the “Hour of Code” page as 
part of the “Coding Week” on October 
6 - 21, 2018, along with students from 
global schools.

6-21 Ekim 2018 tarihlerinde 
“Kodlama Haftası” kapsamında 
düzenlenen “Hour of Code” 

(Kodlama Saati) sayfasındaki 
etkinliklere, Kodlama Kulübü ile birlikte 
Özel Marmara Kolejinden Hazırlık 
sınıfı ve 9. sınıf, Özel Marmara 
Fen Lisesi ile Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinden de 9. ve 10. sınıf 
öğrencilerinin tüm dünya okulları ile 
birlikte katılımı sağlandı. 

Marmara Eğitim Kurumları
dünya okulları ile birlikte 

“Kodluyor”
Marmara Education 
Institutions are “Coding” along
with other global schools

Last year’s champion of Istanbul and 
Turkey of the races organized by 
Marmara Sailing Club in Bostancı on 
September 29 - 30, 2018, Marmara 
College 10th grade student Beste 
Yabanoğlu has won the first prize in 
girls 4.7 laser class and the third prize 
in general junior and general classes. 

Beste Yabanoğlu 
başarıdan başarıya koşuyor
Beste Yabanoğlu is riding high
29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Bostan-

cı’da Marmara Yelken Kulübünün 
düzenlediği yarışlarda geçen yılın 

İstanbul ve Türkiye Şampiyonu unvanlı 
Marmara Koleji 10. sınıf öğrencisi Beste 
Yabanoğlu; 4.7 lazer klasmanda kızlar 
birincisi, genel junior ve genel klasman 
üçüncüsü oldu. 

Beste Yabanoğlu, 
yelken sporunda engel 
tanımıyor.

Beste Yabanoğlu stops 
at nothing when it 
comes to sailing.

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca 
desteklenen “Kod 
Haftası” etkinlikleri 
6-21 Ekim 2018 
tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

The “Code Week” 
activities, which were 
supported by the 
Ministry of National 
Education, took place 
on October 6-21.

 News
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Marmara Eğitim Kurumları 
bünyesinde 2013-2014 eği-
tim-öğretim yılında oluşturulan 

sosyal sorumluluk projesi kapsamında-
ki “Best Buddies Turkey Kulübü”, bu yıl 
da çalışmalarına devam ediyor.

“Best Buddies”, Anthony Kennedy 
Shriver tarafından 1989’da ABD’de, 
programın 50. uygulama noktası olan 
“Best Buddıes Turkey” ise 2011’de 
Türkiye’de kuruldu. “Best Buddies”, 
dünya çapında çalışmalarının bin beş 
yüzün üstünde ortaokul, lise ve üniver-
site bölümlerinde sürdüren, 950 bin 
gönüllüsü bulunan uluslararası sosyal 
bir projedir. 

Marmara Eğitim Kurumları, 5 Ekim 
2018 tarihinde, AYDER (Alternatif 
Yaşam Derneği) bünyesinde çalışma-
larını sürdüren “Best Buddies Turkey” 
projesinin resmi program koordinatörü 
Fidan Karaahmetoğlu’nu ağırladı. Öğ-
rencilerle gerçekleştirilen; zihinsel ve 
gelişim engelli, aynı zamanda sosyal 
dezavantajlı bireylerin toplumda kabul 
görmeleri ile ilgili farkındalık yaratma 
konulu seminerin ardından, gönüllü 
proje destekçisi öğrenciler ve Best 
Buddies Kulübü öğretmenleri Melek 
Karahan ile Damla Uluöz Memiş 
“Mediha Turhan Tansel Özel Eğitim İş 
Uygulama Merkezi” ile çalışmalarına 
başladı. 2018 Kasım ayı içerisinde 
de proje destekçisi gönüllü öğrenciler 
“Engelliye, Doğru Yaklaşım ve Liderlik 
Eğitimi” konulu seminerlere katıldılar. 

The “Best Buddies Turkey Club” 
that was established in Marmara 
Education Institutions in 2013-2014 

academic year as a part of a social 
responsibility project, works hard this year, 
too.

“Best Buddies” was established in the 
USA in 1989 by Anthony Kennedy 
Shriver while “Best Buddies Turkey” was 
established in the 50th application area 
of the programme, Turkey, in 2011. “Best 
Buddies” is an international social project 
that has 950 thousand volunteers and 
works worldwide in more than 1500 
secondary schools, high schools and 
universities. 

Marmara Education Institutions hosted 
Fidan Karaahmetoğlu on October 5, 2018, 
who is the official program coordinator of 
“Best Buddies Turkey” project that carries 
on its works in AYDER (Alternative Life 
Association). After the seminar themed 
“Providing acceptance as well as creating 
awareness in the society for mentally and 
physically disabled individuals who are 
also socially handicapped” was carried 
out with the students, volunteer students 
supporting the project and Best Buddies 
Club teachers Melek Karahan and Damla 
Uluöz Memiş initiated the cooperation with 
“Mediha Turhan Tansel Special Training 
Application Center”. In November 2018, 
volunteer students supporting the project 
participated in the “Right Approach to 
the Disabled and Leadership Training” 
seminars.

Best Buddies Turkey  
Kulübü Tanıtım Etkinliği
Best Buddies Turkey Club
Publicity Event

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

The “Best Buddies” 
social responsibility 
project, which is held 
in nearly 50 countries 
today, was established 
by Anthony Kennedy 
Shriver in the United 
States in 1989.

“Best Buddies Turkey”, 
2011 yılından bu 
yana Alternatif 
Yaşam Derneği çatısı 
altında çalışmalarını 
yürütüyor.

“Best Buddies Turkey” 
has been operating 
since 2011 under the 
umbrella of Alternative 
Life Association.

Okul Haberleri 
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27. Geleneksel Marmara Kitap Kur-
du Fuarı, 17-21 Aralık 2018 tarihleri 
arasında gerçekleşti.

Fuarın bu yılki onur konuğu Prof. Dr. 
Emre Kongar, 17 Aralık günü fuarın açılış 
töreninde yaptığı konuşmasında toplum-
ların geçirdiği evrelerle insan yaşamın-
daki evreler arasında bağlantı kurdu. 
Toplumların toplayıcılık, avcılık, göçebe-
lik dönemini insanın bebeklik dönemine; 
tarım ve yerleşik hayat dönemini çocuk-
luk dönemine; sanayileşmiş toplum döne-
mini gençlik dönemine; bilişim toplumu 
dönemini olgunluk dönemine benzeterek 
olgunluk döneminin ideolojisinin de de-
mokrasiyi savunmak olduğunu belirtti ve 
insan ayrımı yapmadan hangi milletten, 
hangi ırktan olursa olsun insana insan 
olduğu için saygı duymamız gerektiğini 
söyledi. İnsanın kendisine nasıl davra-
nılmasını istiyorsa çevresindekilere öyle 
davranması gerektiğinin altını çizen Kon-
gar, topluma bu gözle bakmadan Ata-
türk’ü anlamamızın da mümkün olmaya-
cağını vurguladı. Özel Marmara İlkokulu 
ve Ortaokulu Müdürü Yasemin Yılmaz’ın 
Sayın Emre Kongar’a plaket takdiminin 
ardından imza etkinliğine geçildi. 

Yerli ve yabancı pek çok yayınevinin 
katılımıyla düzenlenen 27. Geleneksel 
Marmara Kitap Kurdu Fuarına ayrıca 
konuşmacı olarak Tolga Gümüşay, Filiz 
Özdem, Eda Albayrak, Sevgi Özel, 
Aytül Akay, Defne Ongun Müminoğlu, 
Rıfat Batur, Betül Kanbolat ve Nazlı Eray 
gibi Türk edebiyatının değerli yazarları 
katıldılar. 

27. Geleneksel Marmara 
Kitap Kurdu Fuarı

27th Traditional  
Marmara Bookworm Fair

Öğrenciler, Emre 
Kongar’a kitaplarını 
imzalattılar.

The students got Emre 
Kongar to autograph 
their books.

The 27th Traditional Marmara 
Bookworm Fair took place on 
December 17 - 21, 2018. 

This year’s guest of honor of the fair Dr. 
Emre Kongar, pointed out the connections 
between the phases that the societies 
experience and the phases that the 
individuals experience in his speech that 
he made on December 17, the opening 
day of the fair.

He compared the societies’ forager and 
nomadic period to infancy; the agricultural 
and settled period to childhood; the 
industrialized society to juvenescence; the 
information society to maturity. He stated 
that the ideology of the maturity period 
should be democracy. He also added 
that we should respect every human 
being without exception, just because 
they are human beings. Emphasizing that 
people should treat others the way they 
want to be treated, he stated that it is 
not possible for us to understand Atatürk 
without having this perspective of society. 
Principal of Marmara Private Elementary 
and Secondary Schools Yasemin Yılmaz, 
presented a plaque to Emre Kongar. 
Afterwards, the autograph session started.

Valuable writers of Turkish literature such 
as Tolga Gümüşay, Filiz Özdem, Eda 
Albayrak, Sevgi Özel, Aytül Akay, Defne 
Ongun Müminoğlu, Rıfat Batur, Betül 
Kanbolat and Nazlı Eray attended the 
27th Traditional Marmara Bookworm Fair 
as speakers. Many local and international 
publishing houses attended the fair, as well.
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“Hangi milletten, hangi 
ırktan olursa olsun, 
insana insan olduğu 
için saygı duymamız 
gerekir.”

Emre Kongar

“We should respect 
human beings for 
the sake of humanity 
whatever their nations 
or races are.”

Emre Kongar



Şadan Alptekin: Siz medya 
alanında faaliyet gösteren 
uluslararası medya planla-

ma ajansı Universal McCann’de 
Dijital Direktör olarak görev ya-
pıyorsunuz. Öncelikle şirketinizin 
çalışma alanını ve ana hedefleri-
ni öğrenebilir miyiz?

Taylan Koru: Universal McCann, 
100’ün üzerinde ülkede, 130 ofiste, 
4800’den fazla çalışanıyla küresel 
medya devi IPG Mediabrands’e bağlı 
bir medya ajansı. Johnson & Johnson, 

Şadan Alptekin: You are the 
Digital Director of Universal 
McCann, an international 

media planning agency. Can 
you please tell us about the 
field of work and main targets 
of your company?

Taylan Koru: Universal McCann is a 
media agency affiliated to the global 
media giant IPG Mediabrands with 
more than 4800 employees in over 
100 countries and 130 offices. It is a 
company which has dedicated itself 

How does digital media work?
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Röportaj  interview / Şadan Alptekin

Dijital medya, 
içerisinde “internet” 
olan her şeyi kapsayan 
sistemin adıdır. Bunun 
içerisinde nesnelerin 
internetinden, sosyal 
medyaya kadar tüm 
unsurlar bulunmaktadır.
 
Digital media is the 
name of the system 
that covers everything 
that has the “internet” 
in it. This includes 
all elements from the 
Internet of things to 
social media.

“Etkin bir dijital 
planlama için çok 
ciddi bir orkestrasyon 
yapmak gerekiyor.”
 

“A very comprehensive 
orchestration is 
required for an efficient 
digital planning.”

Dijital medyada  
işler nasıl yürüyor?

Digital media is an important part of our lives these days. 
So, we had an interview with Taylan Koru, one of the country 
directors of Turkey of an international company in this 
sector, about the future of digital media.

Günümüzde dijital medya hayatımızın içinde önemli bir 
yer tutuyor. Biz de meraklıları için bu sektörde çalışan, 
uluslararası bir şirketin Türkiye direktörlerinden Taylan 
Koru ile sektörün geleceğine dair bir söyleşi gerçekleştirdik.



Toyota, Coca-Cola, Amazon ve Spotify 
gibi global markaları portföyünde 
barındıran, medya ve yaratıcılık 
arasındaki bulanık çizgiyi ortadan 
kaldırmaya çalışan ve kendini müşteriler, 
çalışanlar ve paydaşlarının büyümesine 
adamış bir kurum. Temel faaliyet alanı, 
müşterilerinin iletişim ihtiyaçlarına 
yönelik en doğru stratejiyi belirleme, 
ideal kanal planlarını yapma ve reklam 
alanlarını satın alma olsa da iyi bir 
bilim ve iyi bir sanatın, iyi bir geri dönüş 
sağlayacağı mottosuyla yola çıkarak, 
IPG holding bünyesinde bulunan kardeş 
ajansların da yardımıyla yaratıcılıktan, 
PR’a kadar varan bütünleşik bir iletişim 
danışmanlığı sunmakta. 

Şadan Alptekin: Siz bu sektörde 
kaç yıldır görev yapıyorsunuz? 
Ortaöğreniminizi Marmara 
Ortaokulu ve Marmara Fen 
Lisesinde tamamladıktan sonra 
yükseköğrenime nerede devam 
ettiniz? 

Taylan Koru: Aslında 13 yıllık 
çalışma hayatım boyunca, bir şekilde 
işi dijital medyaya dokunan kurumlarda 
görev aldım. 2002 yılında Marmara 
Fen Lisesinin altın çocukları olarak 
üniversite sınavlarında iyi bir başarı 
göstermiştik; ben de kendi adıma o 
yıl İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme 
Mühendisliği Bölümünü kazanarak 
bugün bulunduğum konumun temellerini 
atmıştım. 2006 yılında mezun 
olmadan hemen önce dönemin ilk 
internet platformlarından olan Yonja.
com’da “Ürün ve İçerik Uzmanı” olarak 
çalışmaya başladım. Böylelikle dijital 
sektöre tam da kalbinden, sosyal 
medyadan girmiş oldum. Mecra 
perspektifinden edindiğim dijital medya 
tecrübelerini markalarla birleştirmek 
üzere 2010 yılında OMD ile Medya 

to the growth of its clients, employees 
and stakeholders. Having brands like 
Johnson & Johnson, Toyota, Coca-
Cola, Amazon and Spotify in its client 
portfolio, Universal McCann works to 
erase the blurred lines between media 
and creativity. Though its main field of 
activities are defining the best strategies 
for the clients’ needs for communication, 
making the ideal channel plans and 
media purchasing, Universal McCann 
provides an integrated communication 
consultancy from creative ideas to 
public relations with the assistance of 
sister agencies within IPG holding and 
believes that good science and good art 
result in good outcomes.

Şadan Alptekin: For how many 
years have you been working in 
this sector? After completing your 
secondary education at Marmara 
Secondary School and Marmara 
Science High School, where did 
you have your higher education?

Taylan Koru: In fact, I always worked 
in companies which were somehow 
involved in digital media in my 13 years 
of work life. As the golden children of 
Marmara Science High School, we 
had a great success in the university 
exams in 2002. That year, I enrolled 
at Istanbul Technical University to study 
Management Engineering to build the 
foundations of my career today. Right 
before my graduation, I started working 
as a “Product and Content Specialist” 
in one of the first on-line platforms, 
Yonja.com, in 2006. So, I made my 
entrance to the digital sector at the 
heart of it; social media. In order to 
combine my digital media experiences 
that I’ve acquired through a media 
channel perspective with brands, 
I’ve stepped into the world of Media 

“2006 yılında 
üniversiteden mezun 
olmadan hemen önce 
dönemin ilk internet 
platformlarından olan 
Yonja.com’da “Ürün ve 
İçerik Uzmanı” olarak 
çalışmaya başladım. 
Böylelikle dijital sektöre 
tam da kalbinden, sosyal 
medyadan girmiş 
oldum.”

“Right before my 
graduation, I started 
working as a “Product 
and Content Specialist” 
in one of the first on-line 
platforms, Yonja.com, 
in 2006. So, I made my 
entrance to the digital 
sector at the heart of it; 
social media.”
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“Mezun olduğumuz yıl 
Marmara Fen Lisesinin 
altın çocukları olarak 
üniversite sınavlarında 
iyi bir başarı gösterdik.”

“As the golden children of 
Marmara Science High 
School, we had a great 
success in the university 
exams.”



Planlama Ajansları dünyasına adım 
attım. 2015’te de Türkiye’nin en 
büyük medya ajanslarından biri olan 
Mindshare’e geçerek “Unilever Dijital 
Direktörlüğü” görevini yürüttüm.

Şadan Alptekin: Toplumun 
her gün karşı karşıya geldiği 
dijital medya dünyasında 
işler nasıl ilerliyor? Dijital 
ortamda gördüğümüz çeşitli 
markaların reklamları nasıl 
yönetilmektedir?

Taylan Koru: Açıkcası işler eskisinden 
çok daha zor ve günden güne 
karmaşıklaşıyor; ekosistem genişliyor, 
sektör kendi normlarını oturtmaya 
çalışıyor, kullanıcılar her geçen gün 
hızla yeniliklere adapte oluyor, altyapı 
iyileşiyor, teknoloji demokratikleşiyor 
ve en ücra köşeye dahi ulaşıyor ve 
internet kitleselleşiyor. Bugün geldiğimiz 
noktada 55 milyon internet kullanıcısı 
var, geçirdiğimiz süre katlanarak artıyor 
ve internet televizyondan sonra ikinci en 

Planning Agencies with OMD in 2010. 
Then, I joined one of the biggest media 
agencies in Turkey, Mindshare, in 2015 
and worked as Unilever Digital Director. 

Şadan Alptekin: How do 
things work in the digital 
media world which meets the 
people every day? How are 
the advertisements of various 
brands managed on digital 
media?

Taylan Koru: Frankly, things are 
much more difficult than before and it 
gets more complicated day by day. The 
eco-system is expanding, the sector is 
trying to define its own standards, the 
users adapt to innovations each day, the 
infrastructure is improving, technology 
is being subjected to democratization 
and reaching the furthest corners of the 
world and internet is popularizing. There 
are 55 million internet users today. 
The time we spend on digital media is 
increasing incrementally and internet is 
the second largest media channel after 
television today. 

Digitalization doesn’t only happen 
through the computers and smartphones 
that we use, but the traditional channels 
are also rapidly evolving. The televisions 
we watch, the watches we wear, 
the billboards all over the city are all 
evolving into smart devices. Thus, a very 
comprehensive orchestration becomes 
necessary for an efficient digital planning. 
Understanding the consumer, gathering 
and processing the immense data they 
produce, and acquiring meaningful results 
from them is essential in order to do this. 
We benefit from technological systems for 
this part of the job.
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Röportaj  interview / Şadan Alptekin

“Bugün geldiğimiz 
noktada 55 milyon 
internet kullanıcısı var.”

“There are 55 million 
internet users today.”



büyük mecra konumunda. Dijitalleşme 
sadece kullandığımız bilgisayar ve 
telefonlar üzerinden yürümüyor; 
geleneksel mecralar da hızla dönüşüyor. 
İzlediğimiz televizyonlar, taktığımız 
saatler, şehrin her tarafında yer alan 
billboardlar akıllı cihazlar haline 
geliyor. Dolayısıyla etkin bir dijital 
planlama için çok ciddi bir orkestrasyon 
yapabilmek gerekiyor. Bunun için de 
en başta tüketiciyi anlamak, onların 
ürettiği milyonlarca veriyi toplayabilmek, 
işleyebilmek, anlamlı sonuçlar 
çıkarabilmek gerekiyor. İşin bu kısmı için 
teknolojiden yararlandığımız sistemler 
kullanıyoruz. 

Şadan Alptekin: Marka bilinirliği 
oluşturmak ve marka değerini 
korumak için dijital medyada 
karşılaştığımız kampanyaların 
hedef kitlesi nasıl belirleniyor? 

Taylan Koru: Hedef kitle iki yönlü 
belirlenebiliyor. Bazen çalıştığımız 
markalar bizlere direkt olarak kimlere 
ulaşmak istediklerini söylüyorlar ve 
“brief” veriyorlar. Marka brieflerinde 
ürün, amaç ve yaratılmak istenen 
etkinin yanı sıra hedef kitleye dair 
genellikle yaş, cinsiyet, şehir gibi klasik 
demografik özellikler ve sosyo-ekonomik 
statüye dair ipuçları oluyor. Örneğin 
J&J, Johnson’s Baby ürünü için getirmeyi 
düşündüğü bir ürüne ait lansman 
kampanyasında; “Türkiye’de yaşayan 
20-44 yaş aralığındaki ABC1 SES 
grubundaki kadınlar genel hedef kitlemi 
oluşturur” diyebiliyor. Ancak sağlıklı bir 
hedef kitle belirleyebilmek için, iletişimin 
iki yönlü akması gerekiyor. Özelllikle 
dijital medyada daha granüler 
seviyelerde hedefleme yapılabiliyor. 
Farklı içerikleri okuyan, spesifik 
konumlarda daha önce bulunmuş, 
belirli duygu durumları içerisinde 
bulunan kullanıcılar hedeflenebiliyor. 
Dolayısıyla daha önce gerçekleştirilmiş 
kampanyalarda hangi segmentte 
kullanıcılar daha iyi geri dönüş veriyor, 
hangilerine farklı mesajlarla çıkılsa 
daha iyi sonuç verir bizim tarafımızdan 
yorumlanıp, kullanılabiliyor. Dijital 
kampanyalara müdahaleler ve 
optimizasyon kararları anlık 
gerçekleştirilebiliyor; hatta satın alma 
kararları otomasyona bağlanabiliyor. 
Dolayısıyla bir kampanyayı daha iyi 

Şadan Alptekin: How do you 
define the target audiences of 
the campaigns we encounter on 
the digital media to create brand 
awareness and maintain brand 
value?

Taylan Koru: The target audience can 
be defined in two ways. Sometimes, the 
brands we work with tell us who they 
want to reach directly and they “brief” 
us. In the brand briefs, along with the 
product, the purpose and the desired 
effect to be created, there are often 
clues about the target audience, such as 
traditional demographic characteristics 
(age, gender, city, etc.) and socio-
economic status. For example, for a 
launch campaign that J&J is planning 
for a Johnson’s Baby product, they tell us 
“Our target audience is women in ABC1 
SES group, aged between 20-44 who 
live in Turkey.” But, in order to define the 
target audience properly, there must be 
a two-way communication. Especially 
on digital media, it is possible to make 
granular targeting. It is possible to target 
users who read different contents or 
who have visited a previous specific 
position or who have specific emotions 
for specific matters. Therefore, we can 
interpret and use our knowledge of 
previous campaigns to find out; in which 
segment the users provide better returns 
or which users would have produced 
better returns if they were given 
different messages. Interventions and 
optimization decisions can be performed 
instantaneously in digital campaigns. 
Even the purchase-making decisions can 
be automated. Therefore, in order to 
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“Marka brieflerinde 
ürün, amaç ve 
yaratılmak istenen 
etkinin yanı sıra hedef 
kitleye dair bilgiler de 
çok önemlidir.”

“In the brand briefs, 
the information about 
the target audience is 
very important besides 
the details about the 
products, the purpose 
and the desired effect to 
be created.”

“Dijital kampanyalara 
müdahaleler ve 
optimizasyon 
kararları anlık 
gerçekleştirilebiliyor.”

“Interventions and 
optimization decisions 
can be performed 
instantaneously in 
digital campaigns.”



hale getirebilmek ve doğru hedefe 
koşturabilmek için daha planlama 
aşamasındayken öncellikle markanın 
iş ve pazarlama hedeflerini anlayıp 
buna uygun düşen medya hedeflerini 
belirlemek gerekiyor. 

Şadan Alptekin: İnternetin 
kolay satın alınan ve değer 
üreten bir mecra haline gelmesi 
bir taraftan da sıkıntılar 
yaşanmasına neden oluyor? 
Peki, bir kişi dijital ortamda 
yaptığı bir alışveriş sonrası 
sorun yaşarsa hangi yasal yolu 
izlemelidir? 

Taylan Koru: Ülkemizde e-ticaretin 
büyüme hızı gelişmiş ülkere kıyasla 
iyi bir yerde. Büyümenin önünde 
bariyer olabilecek şeyler nispeten 
daha az; lojistik altyapı iyi, ödeme 
sistemleri yaygın ve teknolojiye olan 
adaptasyon iyi seviyede. Buna bir de 
rekabet eklenince her şey tüketicilerin 
lehine işliyor. Önümüzdeki günlerde 
çok daha fazla müşteri memnuniyeti 
merkezli gelişmeler göreceğiz ve bunu 
önceliklendirenler ileride asıl kazananlar 
olacak. Bu yüzden tüketiciler bu 
rekabeti kendi lehlerine kullanmayı 
da öğrenmeliler. Bir sorun yaşarlarsa, 
tüketiciyi koruma derneklerinin yanı 
sıra ilgili firmaların kurumsal iletişim 
adreslerine şikayetlerini bildirmeli, 
gerekli görürlerse sosyal medyadan 
ve ürün sayfalarından yorumlarını 
paylaşmalılar. 

make a campaign better and run to the 
right goal, it is necessary to understand 
the brand’s business and marketing goals 
and determine the corresponding media 
targets during the planning phase.

Şadan Alptekin: Does it cause 
any difficulties that the internet 
has become an easy-purchase 
channel that quickly produces 
value? On the other hand, 
if someone has difficulties 
regarding an on-line purchase, 
what legal procedure must they 
follow?

Taylan Koru: The growth rate of 
e-commerce in our country is in a 
good place compared to developed 
countries. Things that may be barriers 
to growth are relatively less; we have 
good logistics infrastructure, well-working 
payment systems and a good level of 
adaptation to the technology. When you 
add competition to all these, everything 
works in the favor of consumers. We will 
see developments soon that are much 
more focused on customer satisfaction 
and those who prioritize this will be the 
winners of the future. Therefore, consumers 
should learn to use this competition in 
their favor. If they experience a problem, 
they should report their complaints to the 
corporate communication addresses of 
the companies as well as the consumer 
protection associations, and if necessary, 
share their comments on social media and 
product pages.
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Röportaj  interview / Şadan Alptekin

“İnternet televizyondan 
sonra ikinci en büyük 
mecra konumunda.”
 

“Internet is the second 
largest media channel 
after television today.”

“Yakın bir zamanda 
çok daha fazla müşteri 
memnuniyeti merkezli 
gelişmeler görülecek.”
 

“We will see 
developments soon 
that are much more 
focused on customer 
satisfaction.”



Şadan Alptekin: Son olarak 
okurlarımıza bu sektördeki 
insan kaynağı açığının nasıl 
giderildiği ve bu sektörde 
çalışabilmek için hangi 
eğitimlerden geçmek gerektiği 
konusunda neler söylersiniz?

Taylan Koru: Medya planlama ve 
satın alma ajansları multidisipliner 
çalışan yapılar. Tüketici beklentilerini 
analiz ederler, mecra kullanım 
alışkanlıklarını ölçerler, reklam 
alanlarını toplu satın alır ve fiyat 
avantajı yaratmaya çalışırlar, teknolojiyi 
yakından takip eder ve medyada 
uygulama alanı yaratırlar ve her şeyden 
önemlisi yapılan tüm yayınları raporlar, 
optimize eder ve öğretiler çıkarmaya 
uğraşırlar. Dolayısıyla burada çalışacak 
gençlerde matematik, istatistik ve 
ekonometri bilimine hakimiyetin yanı 
sıra yaratıcılık, sosyal iletişim, problem 
çözme ve analitik düşünme becerisi 
aranır. Global markalara çalışırken 
yabancı dile hakimiyet oldukça 
önemlidir. Özellikle dijital medyada 
çalışacak insanlar için Facebook’un, 
Google’ın, Apple’ın, Silikon Vadisi’nin, 
Cannes, MMA ve DMEXCO gibi 
fuarlarda yer alan duayen kişilerin 
ne söylediği oldukça önemlidir ve 
kaynaklar ağırlıkla İngilizcedir. Bu 
yüzden de bizim sektörümüzde çok 
farklı anabilim dallarından yetişmiş 
insan kaynağı var; mühendisler, 
sosyologlar, iletişimciler, istatistikçiler... 

Şadan Alptekin: Dijital medyanın 
önemi ve işleyişi konusunda 
verdiğiniz bilgilerden dolayı çok 
teşekkür ediyor, çalışmalarınızda 
kolaylıklar diliyorum.

Şadan Alptekin: Finally, what 
would you like to you say to our 
readers about how to overcome 
the human resources gap in this 
sector and what training should 
be completed in order to work in 
this sector?

Taylan Koru: Media planning 
and purchasing agencies have 
multidisciplinary structures. They analyze 
consumer expectations, measure media 
usage habits, buy advertising spaces in 
bulk and try to create price advantage, 
follow technology closely and create 
areas of application in media.  Above 
all, they report and optimize all 
publications and try to take lessons out 
of them. Therefore, young people who 
will work in the agencies are required to 
have mastery in mathematics, statistics 
and econometrics as well as creativity, 
social communication, problem solving 
and analytical thinking skills. Strong 
command of foreign language is 
essential when working with global 
brands. Especially for people working 
in digital media, what the connoisseurs 
of Facebook, Google, Apple, Silicon 
Valley say at expositions such as 
Cannes, MMA and DMEXCO is very 
important and most of the resources are 
in English. In our sector, we have human 
resources trained in different branches; 
engineers, sociologists, communication 
professionals, statisticians...

Şadan Alptekin: I would like to 
thank you for the information 
you give about the importance 
and operation of digital media 
and I wish you the best in your 
work.
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“Özellikle dijital 
medyada çalışacak 
kişiler için yabancı 
dile hakimiyet oldukça 
önemlidir.” 

“Strong command of 
foreign language is 
essential especially 
for those who work in 
digital media.” 

“1990’larda yetişen 
her çocuk gibi ben 
de medyanın hızlı 
gelişiminden çok 
etkilendim.”
 

“Like any child who grew 
up in the 1990s, I was 
also affected by the 
rapid development of 
the media.”



The photography exhibition “1+1 Halet and Nail” which tells 
about Ali İhtiyar’s road story, welcomed its guests between 
October 11 – November 19. 

Sergide, yönetmen-
senarist Aylin Eren ile 
video sanatçısı Kurtuluş 
Özgen’in, 2003 yılında 
Halet Çambel ve Nail 
Çakırhan’la yollarının 
kesişmesini anlatılıyor.

The exhibition is about 
how director/scenarist 
Aylin Eren and video 
artist Kurtuluş Özgen 
came across Halet 
Çambel and Nail 
Çakırhan in 2003.

“Güzel kareler ortaya 
çıkmıştı ve bunları 
sergilemek istedim.”

“I’ve captured beautiful 
moments and I wanted 
to exhibit them.”
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Haber  reporter / Berfin Aladağ

“Halet and Nail” photography 
exhibition is at Maltepe
Ali İhtiyar’ın bir yol hikayesini anlatan “1+1 Halet ile Nail” 
sergisi, 11 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini 
ağırladı.

“Halet ile Nail” fotoğraf 
sergisi Maltepe’de

Fotoğraf sanatçısı Ali İhtiyar’ın 
“1+1 Halet ile Nail” isimli fotoğraf 
sergisi, Maltepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesinde 11 Ekim’de 
açıldı. Halet Çambel ve Nail Çakır-
han’a ait yol hikayesinin fotoğrafları, 
Yönetmen Aylin Eren’in ‘Toroslarda Bir 
Efsane: Karatepe Aslantaş’ belgeseli-
nin çekimleri sırasında başlanmış. 

Belgeselin fotoğraflarını çeken Ali 
İhtiyar, ortaya çıkan kareleri daha 
sonra sergilemek istemiş ve ortaya 

“1+1 Halet ile Nail” adlı sergi çıkmış. 
Sergide yönetmen-senarist Aylin Eren 
ile video sanatçısı Kurtuluş Özgen’in, 
2003 yılında Halet Çambel ve Nail 
Çakırhan’la yollarının kesişmesini 
anlatılıyor. Sergi açılışı sonrasında, 
halk müziği sanatçıları Cevahir Ka-
raca ile Kader Çolak mini bir konser 
verdi. Konser sonrası ‘Toroslarda Bir 
Efsane’ filmi de üniversitenin Adnan 
Saygun Konferans Salonunda gösteri-
me sunuldu.

1+1 Halet and Nail” photography 
exhibition by photographer Ali İhtiyar 
was opened at Maltepe University 

Faculty of Fine Arts on October 11th. 
Halet Çambel and Nail Çakırhan started 
taking their road story photographs 
during the filming of “A Legend on the 
Taurus Mountains: Karatepe Aslantaş” by 
director Aylin Eren.

Ali İhtiyar, who took the photos for 
the documentary, wanted to exhibit 
these photographs and as a result, the 
exhibition “1+1 Halet and Nail” was 
opened. The exhibition is about how 
director/scenarist Aylin Eren and video 
artist Kurtuluş Özgen came across 
Halet Çambel and Nail Çakırhan in 
2003. There was a mini concert by folk 
music artists, Cevahir Karaca and Kader 
Çolak, after the opening of the exhibition. 
After the concert, the documentary 
film “A Legend on the Taurus Mountains” 
was screened in the Adnan Saygun 
Conference Hall of the university.

“
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Serginin açılışında Halet Çambel ve 
Nail Çakırhan’ın Cumhuriyetimizin 
yetiştirdiği değerler olduğunu belirten 
Ali İhtiyar; “Neden bu sergiyi oluştur-
duk derseniz, Halet Çambel ve Nail 
Çakırhan Cumhuriyetimizin yetiştirdiği 
iki önemli değerdi. Yaptıklarının bilin-
mesini istedik.” diye konuştu. Program 
sonrasında gerçekleşen ödül törenin-
de Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin 
Yıldız, fotoğraf sanatçısı Ali İhtiyar’a 
hediye takdim etti. 

At the opening of the exhibition Ali 
İhtiyar stated that Halet Çambel and 
Nail Çakırhan are great values raised 
by our republic. He said: “If you ask us 
why we opened this exhibition, Halet 
Çambel and Nail Çakırhan were two 
great values raised by our republic. We 
wanted everyone to know what they did.” 
Dean of Maltepe University Faculty of Fine 
Arts, Prof. Dr. Selahattin Yıldız presented 
a gift to photographer Ali İhtiyar at the 
award ceremony that took place after the 
opening.

“ Halet Çambel 
ve Nail Çakırhan, 
Cumhuriyetimizin 
yetiştirdiği iki önemli 
değer.”
 

“ Halet Çambel and Nail 
Çakırhan, two great 
values raised by our 
republic.”

Marmara Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri Ali 
İhtiyar’la birlikte.

Marmara Private 
Vocational and 
Technical Anatolian 
High School students 
are with Ali İhtiyar.
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Bozkırı aydınlatan kıvılcım
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Röportaj  interviewer / Emre Gencer

Emre Gencer: Değerli öğret-
menim, sizin uzun yıllar Ha-
sanoğlan köyünde çalıştığınız 

biliyoruz. Okurlarımız için kısaca 
kendinizi tanıtır mısınız? 

Ali Kınacı: 1947 yılı Hasanoğlan 
doğulumluyum. İlkokul, ortaokul ve 
liseyi Hasanoğlan’da okudum. 1965-
1966 öğretim yılında ilkokul öğretmeni 
olarak mezun oldum. İlk olarak Kaş 
Demre’de göreve başladım, on dokuz 
yıl da doğup büyüdüğüm Hasanoğ-
lan’da çalıştım. 1994’de emekli oldum. 
Evli, iki çocuk babasıyım. 1990 yılında 
kurulan memur sendikasının kurucusu-
yum. Dört yıl bu sendikada üst düzey 
görev yaptım. Şimdi Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü ile ilgili araştırmalarımı kitap-
laştırıyorum. 1995 yılında yedi sayı 
yayımlayabildiğimiz bir köy gazetesi 
çıkardım. 

The spark that lights up the moors
Hasanoğlan

Emre Gencer, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kınacı ile Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü’nün kuruluş amacını ve kapatılma serüvenini 
konuştu.
Emre Gencer talked about the purpose of establishment of 
Hasanoğlan Village Institute and its story of closing down 
with Ali Kınacı, the board member of the Village Institutes 
and Modern Education Foundation.

Emre Gencer: Dear Mr. Kınacı, 
can you briefly introduce 
yourself?

Ali Kınacı: I was born in 1947 in 
Hasanoğlan. I went to first, middle 
and high school in Hasanoğlan. In the 
1965-1966 academic year, I graduated 
as a primary school teacher. First, I 
started working in Kaş Demre. Then 
I worked in my village, Hasanoğlan, 
for nineteen years. I retired in 1994. 
I’m married with two children. I am 
the founder of the civil servant union 
established in 1990. I worked as a 
senior officer in this union for four 
years. Now, I’m writing a book about 
Hasanoğlu Village Institute. In 1995, I 
published a village newspaper that we 
could publish seven issues.

Emre Gencer: Hasanoğlan is an 
old settlement. Can you tell us a 

“Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü bugün 
dünya eğitim tarihine 
damgasını vurmuş, tüm 
dünyada tanınan bir 
kurumdur.”

“Hasanoğlan Village 
Institute is a world-
renowned institution 
that has left its mark on 
the history of education 
in the world today.”



“Köy Enstitülerinin 
kurulduğu yerlere 
birer meçhul öğretmen 
anıtı dikilmeli ve her 
kuruluş günlerinde 
saygı duruşunda 
bulunmalıyız.” 

Uğur Mumcu

“An anonymous 
teacher monument 
should be erected at 
the places where the 
Village Institutes were 
established and we 
should take a moment of 
silence in front of them 
on the anniversaries of 
establishment.” 

Uğur Mumcu
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Emre Gencer: Gördüğüm kada-
rıyla Hasanoğlan eski bir yerle-
şim yeri. Bize biraz da buranın 
tarihçesinden söz edebilir misi-
niz?

Ali Kınacı: Belgelerde Hasanoğ-
lan, 1520 yılında 26 haneli bir oba 
yerleşim biçimi olarak geçmektedir. 
Hasanoğlan’ın nüfusu Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında 36 haneye çıkı-
yor. Bunun sebebi olarak da çevrede 
bulunan oba köylerinin Hasanoğlan’da 
birleşmesi gösteriliyor. Ha-
sanoğlan ismini de şuradan 
almış; Kırşehir ahilik merkezi 
olduğu için bütün ürünler 
burada üretiliyor. Kırşehir’de 
bir kervanı olan Hasan Dede 
orada üretilen malları alıyor, 
Ankara’ya kadar götürüp 
satıyor. Ankara’da üretilen-
leri de alıp Kırşehir’e kadar 
getiriyor. Öyle bir zaman 
gelmiş ki Hasan Dede ticare-
tini devam ettirememiş. Bugün 
araba ile gelirken yolda Hasanoğlan’a 
döndüğünüz yerde ipek yolu bulunur 
ve bir zamanlar bütün kervanlar işte 
bu yoldan geçermiş. Hatta bu ipek 
yolunun taşları zamanla sağa sola 
atılmış, Köy Enstitüsü döneminde de 
bu taşlar toplanarak okul inşaatında 
kullanılmış. Bugün de bu taşlardan ba-
zıları caminin ve belediyenin önünde, 
okulumuzda mil taşları olarak durmak-
tadır. Hasan Dede, çok uğrak yeri 
olan, aynı zamanda da kışları soğuk 
geçen Hasanoğlan’da duramamış ve 
ayrılmış. Sonradan oğulları bugünkü 
belediyemizin önünde bulunan ve bol 
su akıtan havuz başı çeşmesinin oraya 
gelerek yerleşmişler ve buraya “Ha-
sanoğlu” adını vermişler. İşte bu isim 
zamanla Hasanoğlan biçimine dönüş-
müş. Hasanoğlan, Ankara’ya 34 km 
mesafede; Kayseri, Samsun, Erzurum 
karayolu ve demiryolu üzerinde kurulu 
bir yerleşim yeri. Demiryolu Hasanoğ-
lan’a kadar uzandığı için 1941 yılında 
Köy Enstitüsü’nün burada kurulmasına 
karar verilmiş. Demiryolu sayesinde 
ayrıca Kırıkkale, Elmadağ ve Kayaş 
mevkilerinde de fabrikalar kurulmuş. 
Hasanoğlan Köy Enstitüsü bugün dünya 
eğitim tarihine damgasını vurmuş, tüm 
dünyada tanınan bir kurumdur.

little bit about the history of this 
place?

Ali Kınacı: In the historical documents, 
Hasanoğlan is mentioned as a 26 
tents settlement in 1520. Hasanoğlan’s 
population rises up to 36 tents, when 
Kanuni Sultan Süleyman starts ruling. 
The population rose, because the 
surrounding villages were unified in 
Hasanoğlan. The story of the name of 
Hasanoğlan is as follows: Since Kırşehir 
was a center of Turkish-Islamic guilds, 

all products were produced 
there. Hasan Dede, who had 
a caravan in Kırşehir, used to 
buy the goods produced there 
and took them to Ankara, to 
sell them. Similarly, he used 
to buy goods produced in 
Ankara and brought them 
to Kırşehir. Then came a 
time when Hasan Dede 
could not continue his trade. 
Today, when you drive, you 
intercept the silk road when 

you take the turn for Hasanoğlan. All 
the caravans used to cross this road. 
Moreover, the stones of this silk road 
were thrown around over the years. At 
the time of the Village Institute these 
stones have been recollected. Today, 
many stones are placed as milestones 
in front of the mosque, the town hall 
and in our school. 

Anyway, one day, Hasan Dede couldn’t 
stay in his frequented stop Hasanoğlan, 
which is usually very cold in winter, 
and he had to leave. After some time, 
his sons came to settle in Hasanoğlan; 
to the spot where our pool is, in 
front of our town hall, today. Then, 
they named the village “Hasanoğlu” 
which became “Hasanoğlan” over 
the time. Hasanoğlan is a settlement 
on the railway and Kayseri, Samsun, 
Erzurum highways, that is 34 km from 
Ankara. Since the railway extends up to 
Hasanoğlan, they decided to establish 
the Village Institute in Hasanoğlan in 
1941. The railway also allowed the 
establishment of factories in Kırıkkale, 
Elmadağ and Kayaş. Hasanoğlan 
Village Institute is a world-renowned 
institution that has left its mark on the 
history of education in the world today.

“İlk Köy Enstitüsü, 
Eskişehir Çifteler’de 
açılıyor.”

“The first Village 
Institute was 
established in Eskişehir, 
Çifteler.”

ALI KINACI
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Emre Gencer: Bugün Hasanoğ-
lan denince akla Köy Enstitü-
sü geliyor. Peki, hala özlemle 
anılan bu Köy Enstitüleri nasıl 
okullardı? Nasıl kurulmuşlardı? 

Ali Kınacı: Köy Enstitülerinin kuruluşu 
ülkemiz için çok önemlidir. Atatürk; 
“Biz ülkemizi düşmanlardan temizle-
yeceğiz. Ama asıl savaşımız cehaletle 
olacak ve biz insanların okumasını, 
yazmasını istiyoruz. Bunun için müca-
dele edeceğiz.” diyor. Hatta savaşa 
başlamadan evvel Ankara’da 468 
öğretmen topluyor ve orada; “Biz bu ül-
keyi kurtaracağız. Bu düşmanlarla asıl 
savaşı, cehaletle olan savaşı, okuma 
yazma savaşını siz vereceksiniz.” diye 
öğretmenlerle konuşuyor. Konuşması 
bittikten sonra da cepheye gidiyor.  
Atatürk eğitimin altyapısını oluşturmaya 

Emre Gencer: Today, when we 
say Hasanoğlan, we think of 
the Village Institute. So, what 
kind of schools were these 
Village Institutes which we still 
long for today. How were they 
established? 

Ali Kınacı: The establishment of the 
Village Institutes is very important for 
our country. Atatürk said: “We shall 
clean our country from the enemies. 
Nonetheless our real war will be 
against ignorance and we need 
people to read and write. That’s what 
we will fight for.” Moreover, before the 
beginning of the war, he gathered 468 
teachers and told them: “We will save 
this country. You, on the other hand, 
will fight the real war, the war against 
ignorance, the battle of reading and 
writing.” After this speech, he headed 
to the front. Atatürk began building the 
infrastructures for education on March 3,  
1924 by issuing the law on Unity of 
Education. He called for a worldwide 
educator from the USA, John Dewey. 
John Dewey prepared a short report, 
saying: “You can’t establish a modern 
country with these illiterate people. 
First, the public needs to learn how to 
read and write.” But the country was 
in such a mess… The population had 
turned out to be 16 million in 1935 
population census. 12 million people 
were settled in villages, whereas 3 
million people were in cities. After 
the Law of Education Union, Atatürk 

“Köy Enstütülerinin 
sayısı zaman içinde 21’e 
ulaşıyor.”

“The number of Village 
Institutes reached 21 
over the time.”

Röportaj  interviewer / Emre Gencer



“Atatürk, Öğretimin 
Birliği Yasasından 
sonra pek çok alanda 
yaptığı yeniliklerle 
okuma ve yazmanın 
önünü açmaya 
çalışmıştır.”

“After the Law of 
Education Union, 
Atatürk tried to open 
the way for reading 
and writing with the 
innovations he made in 
many fields.”

“Köy Enstitülerinin 
altyapısı Eskişehir’de 
başlatılan kurs ile 
oluşturuluyor.”

“The infrastructure of 
the Village Institutes is 
being established with 
the course started in 
Eskişehir.”
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3 Mart 1924’te Öğretimin Birliği Yasa-
sını çıkartarak başlıyor. Amerika’dan 
dünya çapında bir eğitimci olan John 
Dewey’i çağırıyor. John Dewey, kısa 
bir rapor veriyor; “Bu okumaz yazmaz 
halinizle modern ülkeyi kuramazsınız, 
önce halkın okuma yazma öğrenmesi 
gerekir” diyor. Ama ülke öyle dağınık 
ki, 1935 sayımlarında on altı milyon 
nüfus var. Bunun on iki milyonu köyler-
de, üç milyonu da şehirlerde yaşıyor. 
Atatürk Öğretimin Birliği Yasasından 
sonra pek çok alanda yaptığı yenilik-
lerle okuma ve yazmanın önünü aç-
maya çalışmış. Nihayetinde 24 Kasım 
1928’de Latin harfleri de kabul edilerek 
yeni bir okuma yazma seferberliğine 
geçilmiş. Türkiye’de o dönemde 34 bin 
köy var. Bu köylerden 18 bin tanesinin 
nüfusu 250’den daha az olduğu için 
buralarda çalışacak öğretmen bul-
mak da son derece zordu. Ama John 
Dewey, bu öğretmenleri de bu köyler-
den seçeceksiniz diyor. 1936 yılında 
ilk önce Ankara’dan 79, Tunceli’den de 
5 öğrenci davet ediliyor. Bu öğrenciler 
askerliğini yapmış, eski yazıyı da yeni 
yazıyı da okuyabiliyorlar. Daha sonra 
bu kişileri Eskişehir’de okula gönderi-
yorlar. Bizim köyden de 4 kişi bu okula 
gidiyor ve ilk defa eğitmen tipinde köy 
öğretmeni oluyorlar. Böylece Eskişe-
hir’deki bu kursta Köy Enstitüsü düzeni-
nin altyapısı da başlamış oluyor. Eski-
şehir Çifteler’i sırasıyla; İzmir Kızılçullu, 
Kırklareli Lüleburgaz’a bağlı Kepirtepe 

tried to open the way for reading and 
writing with the innovations he made in 
many fields. Finally, on November the 
24th, 1928, Latin letters were adopted 
and a new literacy campaign was 
launched. There were 34 thousand 
villages in Turkey in those days. Since 
18 thousand of them had populations 
less than 250 people, it was very 
difficult to find teachers to work in 
these villages. But John Dewey said 
that the teachers should be selected 
from within the villages as well. First, 
they invited 79 students from Ankara 
and 5 students from Tunceli. These 
students had completed their military 
obligations and they could read 
both the old and the new alphabet. 
Then, they sent these people to the 
school in Eskişehir. 4 people from our 
village attended this school and they 
became village type teachers. The 
background for Village Institutes was 
set in this school in Eskişehir. Eskişehir 
Çifteler Institute was followed by 
İzmir Kızılçullu, Kırklareli Lüleburgaz 
Kepirtepe and Kastamonu Gölköy 
Institutes and the number of these 
institutes reached 14 in 1940.

Since Ankara was the capital, a 
commission was set up with Hayrullah 
Örs, Dr. Celal Otman, Rahmi Vidinel 
and Ali Rıza Tümer, led by Primary 
Education General Manager İsmail 
Hakkı Tonguç. First, the commission 



“Ankara’da İlköğretim 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Tonguç 
Başkanlığında; 
Hayrullah Örs, Doktor 
Celal Otman, Rahmi 
Vidinel ve Ali Rıza 
Tümer’den oluşan bir 
komisyon kuruluyor.”

“Since Ankara was the 
capital, a commission 
was set up with 
Hayrullah Örs, Dr. 
Celal Otman, Rahmi 
Vidinel and Ali Rıza 
Tümer, led by Primary 
Education General 
Manager İsmail Hakkı 
Tonguç.”

“19 Ekim 1942’de 
Talim Terbiye 
Kurulu kararıyla 
Hasanoğlan’da Yüksek 
Köy Enstitüsü kuruldu.”

“The High Village 
Institute was 
established in 
Hasanoğlan on October 
the 19th, 1942 with the 
decision of the Board 
of Education and 
Discipline.”
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ve Kastamonu Gölköy’deki enstitüler iz-
liyor ve bu okulların sayısı 1940 yılında 
Türkiye genelinde 14’e ulaşıyor.

Ankara başkent olduğu için Ankara’da 
İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Tonguç başkanlığında; Hayrullah Örs, 
Doktor Celal Otman, Rahmi Vidinel ve 
Ali Rıza Tümer’den oluşan bir komisyon 
kuruluyor. Komisyon önce Akyurt, Kı-
zılcahamam, Beynam ve Kayadibi’nde 
incelemeler yapıyor. 10 Nisan 1941’de 
de 15. enstitünün Hasanoğlan’da kurul-
masına karar veriliyor. Daha sonra bu 
enstitülerin sayısı 21’e ulaşıyor. Enstitü-
lerin kuruluş felsefesi de şu; o zaman 
Türkiye’de 63 vilayet var. Bir vilayete 
okul kurularak çevresindeki iki vilayet-
ten de öğrenci alınması planlanarak 
tüm Türkiye’ye eşit bir şekilde eğitim 
verilmesi.

Emre Gencer: Yüksek Köy Ens-
titüsü nasıl bir oluşumdu? Türk 
eğitimine ve Hasanoğlan’a kat-
kısı ne oldu?

Ali Kınacı: Hasanoğlan’da sadece 
köylere öğretmen yetiştirmekle kalın-
madı, eğitmen kursları da devam etti. 
Bu eğitmenler nüfusu iki yüz elliden 
az olan köylere gönderiliyordu. Köy 
Enstitüsü sayısı 21’i bulunca, burala-
ra öğretmen yetiştirilmesi ihtiyacı da 
doğdu. Bu amaçla 19 Ekim 1942’de 
Talim Terbiye Kurulu kararıyla Hasa-
noğlan’da Yüksek Köy Enstitüsü kuruldu. 
Mart 1943’e gelindiğinde, halihazırda 
öğretmen olan kursiyerler arasında 
huzursuzluk çıkıyor. Kursiyerler, eğitim 
alırken evlerini geçindiremedikleri için 
kursu terk etmeye başlıyorlar. Yapılan 
oylamada 300 kişiden 91’i köylerine 
dönüp öğretmenlik yapmak istediğini 
belirtiyor. İsmail Hakkı Tonguç’un ısrar-
ları ile 51 kişi de kursta kalmayı kabul 
ediyor. İşte bu nedenle kurs, Haziran 
1943’te yayınlan bir yönetmelikle resmi 
statü kazanıyor. Hasanoğlan’da yük-
seköğretim yapıldığından, eğitimciler 
Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesinden gelmekteydi. 

made examinations in Akyurt, 
Kızılcahamam, Beynam and Kayadibi. 
They decided the 15th institute to be 
established in Hasanoğlan on April 
the 10th, 1941. Then, the number of 
these institutes reached 21 over the 
time.

The reason behind establishing 
these institutes is this: There were 63 
provinces in Turkey then. They aimed 
to provide a homogeneous education 
for the whole country by establishing 
schools in provinces that would accept 
students from two other provinces next 
to it.

Emre Gencer: What were High 
Village Institutes? How did they 
contribute in Turkish education 
and Hasanoğlan?

Ali Kınacı: Not only teachers for 
villages were trained in Hasanoğlan, 
but trainer courses also went on. Those 
trainers were sent to villages with 
populations less than 250. When the 
number of Village Institutes reached 21, 
the need for teachers for the institutes 
came up. For this purpose, the High 
Village Institute was established in 
Hasanoğlan on October the 19th, 
1942 with the decision of the Board 
of Education and Discipline. By March 
1943, a restlessness grew among the 
course attendees who were already 
teachers. They started leaving the 
institute because they couldn’t support 
their homes while they were studying. 
In the voting, 91 out of 300 people 
stated that they wanted to return to 
their villages and teach. İsmail Hakkı 
Tonguç persuaded 51 people to stay 
in the course. The course was officially 
recognized by a regulation published 
in June 1943. Since Hasanoğlan had 
higher education, educators were 
coming to teach from the Higher 
Agricultural Institute and the Faculty of 
Language, History and Geography. 
Teachers from the conservatory; theater 
artists, musicians were coming to give 
lectures. 

The institute had graduates in three 
terms in five years. Among the 
graduates of the Village Institutes, 
I would like to mention that there 
were also important names such as 

Röportaj  interviewer / Emre Gencer



“Köy Enstitüsünden 
mezun yazarlarımıza 
örnek olarak Fakir 
Baykurt, Mahmut 
Makal, Talip Apaydın 
ve Mehmet Başaran’ın 
adlarını verebiliriz.”

“Some of the writers who 
were graduated from 
village institutes were 
Fakir Baykurt, Mahmut 
Makal, Talip Apaydın 
and Mehmet Başaran.” 

“Talip Apaydın, keman 
çalan, her türlü sorunu 
dile getiren hikayeler ve 
romanlar yazan bir Köy 
Enstitülü.”

“Talip Apaydın was a 
graduate of a Village 
Institute who played 
the violin and wrote 
stories and novels which 
reflected any kind of 
problems.” 
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Ayrıca Konservatuardan tiyatrocular, 
saz ve ses sanatçıları da ders vermek 
için geliyorlar. Burada 5 yıl içinde 3 
dönem mezun veriliyor. Köy Enstitü-
lerinden mezun olanlar arasında da 
Türk Milli Eğitimi’ne, yazın hayatına ve 
siyasi alana emek vermiş Fakir Baykurt, 
Mahmut Makal, Talip Apaydın ve Meh-
met Başaran gibi önemli isimlerin de 
bulunduğunu özellikle belirtmek isterim. 

Emre Gencer: Öğretmenim an-
ladığım kadarıyla Köy Enstitüle-
rinde üretime dayalı, uygulama-
lı eğitim veriliyormuş. Bu eğitim 
anlayışı zamanla neden değişti? 
Bu okullar neden kapatıldı? 

Ali Kınacı: Bu husus çok tartışma 
konusu yapılıyor. Türkiye’de ne yazık 
ki insanlar taraf yapılmaya çalışılmıştır. 
Dün de böyleydi bugün de böyle. İşte 
bu anlayış ne yazık ki pek çok kuru-
mumuza zarar veriyor. Geçmişte de 
Köy Enstitüleri bu çatışmadan dolayı 
yok edildi. Hiçbir şey bilmeyen bir köy 
çocuğu geliyor, kaliteli bir eğitim alıyor 
ve gittiği zaman köylerde de öğrendik-
lerini hayata geçiriyor. Bu durumdan 
rahatsız olan egemen insanlar da bu 
okulların eğitim yapmasını istemiyor. 
Örneğin Talip Apaydın bir köy çocuğu; 
keman çalıyor, her türlü sorunu dile ge-
tiren hikayeler, romanlar yazıyor. Şimdi 
bunun yazdığı sorunları okuyanlar 
arasında elbette egemenler de var ve 
onlar bu yazılanlar-
dan hoşnut olma-
yıp karşı tarafta yer 
alıyor. Yani birileri 
köy çocuklarının 
aydınlanmasını iste-
miyor, bu nedenle 
de karşı çıkıyorlar. 
Sonuç olarak da 
enstitüler kapatılı-
yor. 

Emre Gencer: Değerli öğretme-
nim, bana zaman ayırdığınız, 
Köy Enstitülerinin kuruluş amacı 
ve Hasanoğlan konusunda beni 
ve okurlarımızı aydınlattığınız 
için size çok teşekkür ediyorum.

Ali Kınacı: Ben de sana teşekkür 
ederim sevgili Emre. Eğer size katkım 
olmuşsa kendimi mutlu sayarım. Ben de 
sizin gibi gençlerle gurur duyuyorum. 

Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Talip 
Apaydın and Mehmet Başaran who 
have contributed to Turkish National 
Education, literature and politics.

Emre Gencer: The education 
provided in the Village Institutes 
was applied and based on 
production. When did this 
change? Why were these 
institutes shut down? 

Ali Kınacı: This issue is subject 
to much discussion. Unfortunately, 
people have always been forced to 
polarize socially in Turkey. Today is 
the same as yesterday. Unfortunately, 
this understanding damages many of 
our institutions. In the past, the Village 
Institutes were destroyed due to this 
conflict. A village boy who didn’t know 
anything got a quality education, and 
when he left to go back to his village, 
he applied what he had learnt in the 
institute. The dominant people, who 
were disturbed by this situation, didn’t 
want these institutes to teach. For 
example, Talip Apaydın was a village 
boy. He played the violin, wrote stories 
and novels which reflected any kind of 
problems. People with power also read 
his stories and novels and they didn’t 
like what they read. They didn’t want 
the village children to be illuminated, 
so, they objected. As a result, the 
village institutes were shut down. Even 

today, the only 
green land of 
Hasanoğlan is 
the land where 
the institute 
was, which was 
created by the 
teachers and 
students of the 
village institute.   

Emre Gencer: 
My dear teacher, thank you for 
sparing your time to illuminate 
me and our readers about the 
reasons of the establishment 
of Village Institutes and 
Hasanoğlan. 

Ali Kınacı: And thank you, dear Emre. 
If I have contributed to you, I would 
consider myself happy. I’m proud of 
young people like you.



Göbeklitepe in Urfa is on 
Unesco World Heritage 
permanent list
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Urfa’nın Göbeklitepe’si
Unesco Dünya Mirası 
kalıcı listesinde

Neolitik Dönemin anıtsal keşfi Göbeklitepe,  
Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alındı.
Göbeklitepe, the monumental discovery of the Neolithic 
Period, was included in the Unesco World Heritage 
Permanent List.

Göbeklitepe, 
Türkiye’den Unesco 
Dünya Mirası 
Listesi’ne giren 18. 
kültür varlığı.

Göbeklitepe is the 18th 

cultural asset from 
Turkey to be included 
in the Unesco World 
Heritage List. 

Unesco 42. Dünya Miras Komitesi 
toplantısında, Göbeklitepe’nin 
Unesco Dünya Mirası Liste-

si’ne kayıt edilmesine karar verildi. 
2011’den beri Unesco Dünya Mirası 
Geçici Listesi’nde bulunan Göbekli-
tepe, Türkiye’de bu listeye giren 18. 
kültür varlığı oldu.

Unesco decided Göbeklitepe to 
be included in the Unesco World 
Heritage Permanent List in the 42nd 

World Heritage Committee Meeting. 
Göbeklitepe, which was on the Unesco 
World Heritage Temporary list since 2011, 
has been the 18th cultural asset from Turkey 
to be included in the permanent list.  

Haber  reporter / Ada Kocabaş
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Göbeklitepe’nin keşfi ve kazılar
Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın yaklaşık 
15 km kuzeydoğusunda, Örencik 
Köyü yakınlarında bulunuyor. Göbek-
litepe kalıntıları ilk kez 1963 yılında 
İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin 
ortak çalışmasıyla sürdürülen yüzey 
araştırmaları sırasında fark edilmiş ve 
Neolitik yerleşme olarak saptanmış-
tır. Ancak gerçek değeri, 1983-1991 
yılları arasında sürdürülen Şanlıurfa 
yakınlarındaki Nevali Çori kurtarma 
kazısı sonrasında anlaşılmıştır. Nevali 
Çori’nin Neolitik Dönem buluntuları 
ışığında, 1963 yılında Göbeklitepe’de 
tanımlanan taşların, Neolitik Dönem 
dikili taşları olduğu fark edilir. Bu 
keşif, 1994 yılında bölgeyi ziyaret 
eden Alman arkeolog Klaus Schmidt 
tarafından yapılmıştır. 1995’de baş-
layan kazılar, Şanlıurfa Müzesi ve 
Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ortak 
çalışması ile yürütülür.  Kazı başkanı 
Prof. Dr. Klaus Schmidt’in 2014 yılında 
vefatından sonra kazılar, Alman Arke-
oloji Enstitüsü ve Türk arkeologlardan 
oluşan bilimsel danışma kurulu işbirliği 
ile sürdürülmektedir. 

Kazı alanının ve anıtsal mimarinin 
korunması ve sağlamlaştırılması ça-
lışmaları buradaki uygulamaların bir 
diğer önemli basamağını oluşturuyor. 
2016’da Doğuş Grubu sponsorluğunda 
Ziyaretçi Karşılama ve Canlandırma 
Merkezi, Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Discovery of Göbeklitepe and 
Excavations 
Göbeklitepe is located about 15 km 
northeast of Şanlıurfa, near Örencik 
Village. The ruins of Göbeklitepe 
were first discovered in 1963 during 
the surface surveys conducted by the 
Universities of Istanbul and Chicago 
and they were identified as Neolithic 
settlements. However, its real value 
was understood after the Nevali Çori 
salvage excavation which was carried 
out between 1983-1991 near Şanlıurfa. 
In the light of the Neolithic period finds 
of Nevali Çori, the stones identified 
in Göbeklitepe in 1963 were found 
to have been erected in the Neolithic 
period. This discovery was made in 
1994 by German archaeologist Klaus 
Schmidt. The excavations started 
in 1995, are carried out with the 
collaboration of Şanlıurfa Museum and 
Berlin German Archeology Institute. 
Since the death of Klaus Schmidt in 
2014, who was the head of excavation, 
the excavations have been carried 
out in cooperation with the scientific 
advisory board of the German 
Archaeological Institute and Turkish 
archaeologists.

The conservation and consolidation 
of the excavation area and the 
monumental architecture is another 
important step of the practices in 
Göbeklitepe. In 2016, Visitor Reception 

2016’da Doğuş Grubu 
sponsorluğunda 
Ziyaretçi Karşılama 
ve Canlandırma 
Merkezi, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 
kazı alanının üzerine 
koruma amaçlı çatı 
örtüsü yapıldı.

In 2016, Visitor 
Reception and 
Animation Center was 
established with the 
sponsorship of Doğuş 
Group.

Göbeklitepe kalıntıları 
ilk kez 1963 yılında, 
İstanbul ve Chicago 
Üniversitelerinin ortak 
çalışmasıyla sürdürülen 
yüzey araştırmaları 
sırasında fark edilmiş 
ve Neolitik yerleşme 
olarak saptanmıştır.

The ruins of Göbeklitepe 
were first discovered in 
1963 during the surface 
surveys conducted 
by the Universities of 
Istanbul and Chicago 
and they were identified 
as Neolithic settlements.
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Bakanlığı tarafından da kazı alanının 
üzerine koruma amaçlı çatı örtüsü 
yapıldı. Göbeklitepe kazı alanını ve 
buluntuları bölgenin iklim koşullarına 
karşı korumak için inşa edilen bu çelik 
çatı, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı 
örtüyor. Kültür Bakanlığı’nın Göbeklite-
pe’nin korunması esas olarak, gezilmesi 
ve tanıtımı için hazırladığı alan yöneti-
mi planı kapsamında çalışmalar devam 
ediyor.

Göbeklitepe buluntuları
Göbeklitepe, çapı 30 metreye ulaşan 
dairesel ve oval planlı, 20 yapıdan 
oluşmaktadır.  Bu yapıların duvarla-
rı arasında merkeze bakar şekilde 
konumlanmış ve yabani hayvan motif-
leri ile bezenmiş T biçimli dikili taşlar 
yerleştirilmiştir. Ayrıca her yuvarlak 
yapının ortasında diğerlerinden daha 
uzun olan iki dikili taş bulunuyor. Arke-
ologlar boyları 3 ile 6 metre arasında 
değişen T biçimli dikili taşların insan 
figürleri olduğunu düşünüyorlar. T 
biçimli kafaları ve üzerlerine işlenmiş 
kollar, eller, parmaklar ve giysi kabart-
malarıyla bu dikili taşlar insan biçimli 
heykeller olarak yorumlanıyor. Büyük 
yuvarlak yapılar ve T biçimli dikili taş-
lar Göbeklitepe’nin anıtsal mimarisini 
oluşturuyor. 

Mağara duvarlarındaki 
resimlerden kabartma hayvan 
figürlerine
Arkeologlar ayrıca taşlar üzerinde 
karmaşık figürlerin bir arada kullanıl-
mış olmasının bir hikaye oluşturduğunu 
ifade ediyorlar. Dikili taşların üzerinde-
ki kabartmalar; aslan, yaban domuzu, 
tilki, yabani koyun, turna kuşu, leylek, 
yılan, akrep, örümcek gibi hayvanları 
betimliyor. Hayvanların hepsinin ya-

and Animation Center was established 
with the sponsorship of Doğuş Group. 
Also, a protective roofing was built at 
the excavation site by the Ministry of 
Science, Industry and Technology. This 
steel roof, which was built to protect 
Göbeklitepe excavation area and the 
finds against the climatic conditions 
of the region, covers an area of 
approximately 4 thousand square 
meters. The studies of the Ministry of 
Culture continue within the scope of 
the area management plan that is 
prepared for the protection, tour and 
promotion of Göbeklitepe.

Finds of Göbeklitepe 
Göbeklitepe consists of 20 structures 
with a circular and oval plan, reaching 
up to 30 meters in diameter. Between 
the walls of these structures, T-shaped 
stones decorated with wild animal 
motifs were placed, heading to the 
center. There are also two standing 
stones in the middle of each round 
structure that are longer than others. 
Archaeologists think that the T-shaped 
standing stones ranging in size from 3 
to 6 meters are human figures. These 
standing stones are interpreted as 
human-shaped sculptures with their 
T-shaped heads and embossed arms, 
hands, fingers and clothing reliefs. The 
large round structures and the T-shaped 
standing stones form the monumental 
architecture of Göbeklitepe.

From the paintings on the cave 
walls to the relief animal figures 
Archaeologists also say that the 
combination of complex figures on 
stones creates a story. Reliefs on 
standing stones depict animals such 
as lion, wild boar, fox, wild sheep, 

Göbeklitepe, çapı 30 
metreye ulaşan dairesel 
ve oval planlı, 20 
yapıdan oluşmaktadır.

Göbeklitepe consists 
of 20 structures with 
a circular and oval 
plan, reaching up to 30 
meters in diameter.

Dikili taşların yanı 
sıra kazı alanında ele 
geçen hayvan ve insan 
heykelleri, taş kaplar, 
totemler, ok ve mızrak 
uçları, taş boncuklar, 
öğütme taşları ve taş 
aletler gibi buluntular 
o dönemin kültürü 
hakkında eşsiz bilgiler 
sağlıyor. 

In addition to the 
standing stones, animal 
and human sculptures, 
stone pots, totems, 
arrows and spearheads, 
stone beads, grinding 
stones and stone tools 
found in the excavation 
area, provide unique 
information about the 
culture of that period.

Haber  reporter / Ada Kocabaş
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bani ve erkek olması dikkat çekmekte. 
Bazı arkeologlar dikili taşlar üzerin-
deki farklı hayvan figürlerinin ibadet 
yerlerini ziyaret eden farklı kabilelerin 
sembolü olarak da nitelendiriyorlar. 
Ayrıca H harfi gibi daha simgesel, ken-
dini tekrar eden işaretler var. Bunların 
erken dönem yazı olduğu öngörüsü 
doğrultusunda incelemeler devam 
ediyor. Dikili taşların yanı sıra kazı 
alanında ele geçen hayvan ve insan 
heykelleri, taş kaplar, totemler, ok ve 
mızrak uçları, taş boncuklar, öğütme 
taşları ve taş aletler gibi buluntular o 
dönemin kültürü hakkında eşsiz bilgiler 
sağlıyor. 

Göbeklitepe nedir?
Göbeklitepe, Erken Neolitik Döneme 
ait bir yerleşim yeridir. Tarıma geçil-
meden önceki bir zamanda, avcı-top-
layıcı taş devri insanları tarafından 
yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edilmiştir. 
Çok uzaklardan bile görülebilecek bir 
tepe üzerinde bulunan anıtsal yapıları 
yaklaşık 1500 yıl kullanıldıktan sonra, 
MÖ 8000 civarında bilenemeyen bir 
nedenle terk edilmiştir. Arkeologlar 
ayrılma sırasında bu muazzam alanın 
bilinçli şekilde taş ve toprakla doldu-
rularak kapatılma olasılığından söz 
etmektedirler. 

crane, stork, snake, scorpion, spider. 
It’s interesting that all animals are wild 
and male. Some archaeologists think 
that the different animal figures on the 
standing stones were the symbols of 
the different tribes who used to visit 
this place of worship. There are also 
more symbolic, repetitive signs, such 
as the letter H. Archeologists continue 
to make researches to prove that these 
are early age writings. In addition to 
the standing stones, animal and human 
sculptures, stone pots, totems, arrows and 
spearheads, stone beads, grinding stones 
and stone tools found in the excavation 
area, provide unique information about 
the culture of that period.

What is Göbeklitepe?
Göbeklitepe is an Early Neolithic 
settlement. It was built by the hunter 
gatherer people of the stone age at a 
time before farming, about 12 thousand 
years ago. The monumental buildings 
on a hill that can be seen from far 
away are abandoned for a reason 
that could not be identified after being 
used for about 1500 years, around 
8000 BC. Archaeologists talk about the 
possibility of this enormous space being 
deliberately filled with stone and soil 
before the abandonment.

Arkeologlar boyları 3 
ile 6 metre arasında 
değişen T biçimli dikili 
taşların insan figürleri 
olduğunu düşünüyorlar.

Archaeologists think 
that the T-shaped 
standing stones 
ranging in size from 3 
to 6 meters are human 
figures.

Göbeklitepe, Erken 
Neolitik Döneme ait 
bir yerleşim yeridir. 
Tarıma geçilmeden 
önceki bir zamanda, 
avcı-toplayıcı taş devri 
insanları tarafından 
yaklaşık 12 bin yıl önce 
inşa edilmiştir.

Göbeklitepe is an Early 
Neolithic settlement. It 
was built by the hunter 
gatherer people of the 
stone age at a time 
before farming, about 
12 thousand years ago.
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Göbeklitepe, dünyanın bilinen 
en eski tapınma merkezi 
Pek çok kişi tarafından dünyanın en 
eski tapınak merkezi olarak tanımla-
nan Göbeklitepe hakkında araştırma-
cılar değişik görüşlere sahiptir. Yorum-
lar, Göbeklitepe’nin kutsal kitaplarda 
sözü edilen cennetin kapısı olma-
sından, uzaydan gelenlerin merkezi 
olmasına kadar çeşitlenmektedir. Kazı 
başkanı Prof. Dr. Klaus Schmidt, 
Göbeklitepe’yi,  “Göbeklitepe’deki 
kazılarda elde ettiğimiz bulgularla 
dünyanın bilinen en eski tapınma 
merkezlerinden birinin bu bölgede ol-
duğunu ortaya çıkarmıştık. Ancak son 
kazı çalışmalarıyla buranın dünyanın 
en büyük tapınma merkezi olduğunu 
tespit ettik. Buradaki tapınak dünyanın 
bilinen en büyük tapınağı olma özelli-
ği taşıyor.” sözleriyle açıklamıştır. Bazı 
arkeologlar, Erken Neolitik Dönemde 
karmaşık bir din olgusu olmadığını; 
bu nedenle burayı tapınak olarak 
isimlendirmek yerine bir ibadet yerinin 
varlığına yormanın daha doğru olabi-
leceğini söylemektedir. Üstelik pek çok 
arkeolog ve araştırmacı buranın bir 
çeşit buluşma noktası olduğu görüşün-
de birleşmektedir. Yapılan çalışmalar 
buranın yaklaşık 200 km çapında bü-
yük bir buluşma merkezi olduğunu ve 
törensel amaçlı inşa edildiği görüşünü 
de desteklemektedir. 

Göbeklitepe’nin önemi
Göbeklitepe dünyanın en iyi korun-
muş, en eski anıtsal yapı grubunu oluş-
turuyor. İnsanın avcı-toplayıcı olarak 
yaşamını sürdürdüğü, tarım öncesi bir 
dönemde, ileri düzeyde mimarlık ge-
rektiren anıtsal yapıların inşa edilmiş 
olması tarihsel akışı değiştiriyor. Şimdi-
ye kadar olan bilgilere göre insanların 

Göbeklitepe is the world’s 
oldest temple 
Researchers have different views about 
Göbeklitepe, defined as the oldest 
temple in the world by many people. 
Comments vary from Göbeklitepe 
being the gate of heaven mentioned in 
the holy books, to Göbeklitepe being 
the center of the ones coming from 
the space. Prof. Dr. Klaus Schmidt, the 
former head of excavation, explains 
Göbeklitepe as follows: “The findings 
of the excavations in Göbeklitepe 
revealed that one of the oldest known 
temples in the world was in this region. 
However, with recent excavations, 
we have determined that it is the 
largest worship center in the world. 
The temple here is the world’s largest 
known temple.” According to some 
archaeologists, there wasn’t a complex 
concept of religion in the Early 
Neolithic Period; therefore, it makes 
more sense to think of Göbeklitepe 
as a place of worship rather than 
naming it as a temple. Moreover, many 
archaeologists and researchers agree 
that this was a kind of meeting point. 
The studies also support the view that 
this is a large meeting center with a 
diameter of about 200 km and that it is 
built for ceremonial purposes.

The Importance of Göbeklitepe 
Göbeklitepe is the world’s best 
preserved, oldest monumental building 
group. The construction of monumental 
buildings that require advanced 
architecture in a pre-agricultural 
period, where people live as hunter-
gatherers, is changing the course of 
history. According to our knowledge so 
far, people need to become a settled 
agricultural society before they can 

Yapılan çalışmalar 
Göbeklitepe’nin 
yaklaşık 200 km 
çapında büyük bir 
buluşma merkezi 
olduğunu ve 
törensel amaçlı inşa 
edildiği görüşünü 
desteklemektedir. 

The studies also support 
the view that this is a 
large meeting center 
with a diameter of about 
200 km and that it is 
built for ceremonial 
purposes.

Göbeklitepe dünyanın 
en iyi korunmuş, en eski 
anıtsal yapı grubunu 
oluşturuyor.

Göbeklitepe is the 
world’s best preserved, 
oldest monumental 
building group.

Haber  reporter / Ada Kocabaş
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yapı inşa edebilmeleri için önce yer-
leşik tarım toplumuna geçmesi gereki-
yor. Hala gezici olan insanların böyle 
büyük ölçekli projeler yapabilmesi, 
mühendislik bilgisi, inşa için gerekli 
çok miktarda iş gücü, taş ustalığı, yeni 
oluşmakta olan karmaşık bir sosyal 
yapılanmaya ve üstün becerilere işaret 
ediyor. Bu nedenlerle, arkeologlar bu-
ranın Anadolu’daki Neolitik Dönemin 
anlaşılması açısından çok önemli bir 
katkı sağladığını vurguluyorlar. 

Göbeklitepe’yi bu kadar değerli 
yapan şey çok iyi korunmuş 
olması 
Buradaki buluntular ve üzerlerindeki 
kabartmalar, o dönemdeki insanın 
dünyayı algılama biçimini anlatıyor. 
Arkeolog ve araştırmacılar bu durumun 
Göbeklitepe’yi diğer arkeolojik alanlar-
dan farklı bir yere koyduğunu belirtiyor.

build buildings. The fact that nomadic 
people were able to do such large-
scale projects, points to the fact that 
they’ve had engineering knowledge, 
a large amount of workmanship, 
stone mastery, a new complex social 
structure and superior skills. For these 
reasons, archaeologists emphasize 
that this place makes a significant 
contribution to the understanding of the 
Neolithic Period in Anatolia.

What makes Göbeklitepe so 
valuable is that it is very well 
preserved
The finds here and the reliefs on 
them describe the way that people 
at that time perceived the world. 
Archaeologists and researchers say 
that this situation puts Göbeklitepe 
in a different place from other 
archaeological sites.

Kazı Başkanı Prof. 
Dr. Klaus Schmidt, 
Göbeklitepe’nin 

“dünyanın bilinen 
en büyük tapınağı” 
olduğunu belirtiyor.

Head of the excavation 
Dr. Klaus Schmidt says 
that Göbeklitepe is the 
largest known temple in 
the world.

“Göbeklitepe’deki 
buluntular ve 
üzerlerindeki 
kabartmalar, o 
dönemdeki insanın 
dünyayı algılama 
biçimini anlatıyor.”

“The finds here and the 
reliefs on Göbeklitepe 
describe the way that 
people at that time 
perceived the world.”



Nadir ama çaresi olan hastalıklar
Rare but treatable diseases

We had an interview with Prof. Dr. Özgür Kasapçopur from Istanbul University 
Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Department of 
Pediatric Rheumatology about the “Rheumatological diseases in children” for 
Avaz magazine. 

Murat Nişancı: Özgür Ho-
cam, siz ülkemizde “na-
dir hastalıklar” doktoru 

olarak biliniyor ve hem Türki-
ye’nin her yerinden hem de yurt 
dışından gelen çok sayıda hasta-
ya şifa dağıtıyorsunuz. Öncelikle 
söyleşimize sizden “nadir hasta-
lık” konusuyla ilgili bilgi alarak 
başlamak isterim.

Özgür Kasapçopur: Bugün dünyada 
350-400 milyon insanı etkilemekte olan 
nadir hastalık kavramı, tüm dünyada 
sağlıklı bir toplumda on binde bir kişiden 
daha az görülen hastalıklara verilen 
isimdir. Çocukluk çağı açısından bak-
tığımızda ise kabaca iki bin çocuktan 
bir kişide görülen hastalığa nadir has-
talık diyoruz. Nadir hastalıkların sayısı 
ile ilgili net bir rakam vermek mümkün 
değil. Onlarca hatta yüzlerce çeşit nadir 

Murat Nişancı: Mr. 
Kasapçopur, you are 
known as a doctor of 

“rare diseases” in our country 
and you heal many patients 
from all over Turkey as well as 
abroad. I’d like to begin our 
interview by asking for informa-
tion about the “rare diseases”. 

Özgür Kasapçopur: “Rare disease” 
is the name given to diseases observed 
in less than one in ten thousand in a 
healthy society. In terms of childhood, 
a rare disease is a disease that is 
observed in roughly less than one in 
two thousand. Rare diseases affect 
350-400 million people in the world 
today. It is not possible to estimate an 
exact figure about the number of rare 
diseases. There are hundreds of rare 
diseases. There are many different 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ile 

“Çocuklarda görülen romatolojik hastalıklar” konusunda “Avaz” dergisi için bir 
söyleşi gerçekleştirdik. 

“Yüzlerce çeşit nadir 
hastalık var.”

“There are hundreds of 
types of rare diseases.”
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hastalık var. Nadir hastalığa yol açan çok 
farklı nedenler var. Bunların tanınması çok 
önemli. Toplumda nadir görüldükleri için 
yani hekimler çok sık karşılaşmadığı için 
bu tür hastalıklar çok daha ciddi sorunlar-
la karşımıza çıkabiliyor. 

Murat Nişancı: Çocukluk çağının 
en çok karşılaşılan romatolojik 
hastalığı nedir ve yeni yeni duy-
duğumuz “yetim ilaç” ne demek-
tir? 

Özgür Kasapçopur: Nadir hastalıkla-
rın yaklaşık yüzde 80’i genetik nedenlidir. 
Ama genetik nedenli olmayan, daha 
çok bağışıklık sistem bozukluğuna bağlı 
olarak ortaya çıkan nadir hastalıklar da 
vardır. Bunların içerisinde özellikle be-
nim de çalışmış olduğum “çocukluk çağı 
romatizmal hastalıkları” gelmektedir. Bazı 
çocukluk çağı kanserleri de nadir has-
talık kavramı altında değerlendirilebilir. 
Bu hastalıklar toplumda nadir görüldüğü 
için değerlendiren ekip arkadaşlarımın 
aklına da çok sık gelmemekte. O yüzden 
de bu bulgulara ait farkındalığın artması 
toplum için çok önemli. Biz Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi olarak bu konudaki has-
talıklarla ilgili bir başvuru merkeziyiz. 
Türkiye’nin her yerinden ve ülke dışından 
da kabul ettiğimiz çok sayıda hastamız 
var. Bunların takiplerini ortaya çıkan ana 
bulguların tanılandırma süreci çok önemli. 
Erken tanı konulduğunda tedaviye erken 
başlamak mümkün. Bu nadir hastalıkların 
tedavisinde kullanılan ilaçlar da hastalık 
çok yaygın olmadığı için, çok sık kullanı-
lan ilaçlar değil. İşte bu nedenle biz bu 
ilaçlara ‘yetim ilaç’ adını veriyoruz.

Murat Nişancı: Ülkemizde bu tür 
hastalıkların çocuklarda görülme 
sıklığı nedir? Hareket yeteneğiyle 
birlikte diğer tüm vücut sistemini 
de etkileyen bu tür hastalıkların 
tedavisi nasıl yapılmaktadır? 

Özgür Kasapçopur: Ülkemizde ak-
raba evliliklerinin çok fazla görülmesinin 
nadir hastalıklar ile de sık karşılaşılmasına 
sebep oluyor. Çok çeşitli olgularla, çok 
farklı şekillerde karşımıza çıkan hastalıklar 
var. Çocuklarda daha çok romatizmal 
hastalıklar açısından baktığımızda aktif 
iltihap ile birlikte karşımıza geliyor. Biz bu 
aktif iltihabı kontrol altına alamadığımız 
zaman, çocuk karşımıza kontrol altına 
alınamayan ateşler, hastalık hali ciddi 

“Zamanında konulan 
tanı kalıcı bir hasarı 
önleyebilir.”

“Diagnosis on time can 
prevent permanent 
damage.”

“Nadir hastalıkların 
tedavisinde kullanılan 
ilaçlar çok sık 
kullanılmadığı için 
bunlara ‘yetim ilaç’ 
diyoruz.”

We call the medicines 
used for treating rare 
diseases ‘orphan drug’, 
for they are rarely used.

reasons leading to a rare disease. It is 
very important to recognize these. Since 
they are rarely seen in the community, 
doctors do not encounter these problems 
very often and these diseases can cause 
even more serious problems.

Murat Nişancı: What is the most 
common rheumatological disease 
of childhood and what is an 
“orphan drug” that we recently 
hear about? 

Özgür Kasapçopur: About 80 
percent of rare diseases are genetic. But 
there are also rare diseases that are not 
genetically related, but are more likely 
due to immune system disorders. Among 
these, “childhood rheumatological 
diseases” are the leading ones which is 
also my area of study. Some childhood 
cancers can also be evaluated as 
rare diseases. For they are rarely seen 
in the society, my colleagues who 
examine patients may not consider them 
often. Therefore, it is very important 
for the society to raise awareness 
of the findings of these diseases. As 
Cerrahpaşa Medical Faculty, we are 
a referral center for rare diseases. We 
have many patients who apply to us 
from all over Turkey and abroad. The 
process of diagnosing the main findings 
is very important. Early diagnosis makes 
early treatment possible. Drugs used in 
the treatment of these rare diseases are 
not commonly used drugs because the 
disease itself is not so common. That is 
why we call them “orphan drugs”.

Murat Nişancı: What is the 
incidence of such diseases in 
children in our country? How is 
the treatment procedure of such 
diseases affecting the whole 
body system as well as mobility?

Özgür Kasapçopur: In our country, 
consanguineous marriages are very 
common. This causes rare diseases to 
be frequently encountered. There are 
many different diseases that come in 
many different ways. Most children 
with rheumatological diseases apply to 
us for active inflammation. If we can’t 
control this active inflammation, then 
the child develops uncontrollable fever, 
affection, severe joint involvements 
and other severe findings. These joint 
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“Nadir hastalıklarla 
ilgili çalışan önemli 
merkezler var.”

“There are important 
centers working on 
rare diseases.”

“Nadir hastalıkların 
tanı ve tedavi süreci 
oldukça zordur. Ancak 
erken teşhisle tedavi 
sürecinde başarılı 
olabiliyoruz.”

The diagnosis and 
treatment of rare 
diseases are very 
difficult. We can 
only be successful at 
treatment with early 
diagnosis.

eklem tutulumları, ciddi eklem bulguları ile 
birlikte geliyor. Bu eklem bulguları, eklem 
tutulumları çocukta kalıcı eklem hasarına 
yol açabiliyor. Ortalama ömrün 80 yıl 
olduğu ülkemizde bir çocuğun çok küçük 
yaşta eklem tutulması yaşaması çocuğun 
tüm yaşamını etkiliyor. Ama bu çocukları 
etkili olarak zamanında tanılandırır, za-
manında tedavi edecek olursak kalıcı bir 
hasarın olmasını önlemiş oluruz.

Murat Nişancı: Çocuklarda nadir 
hastalıkların tedavi süreci nasıl 
oluyor?

Özgür Kasapçopur: Nadir hastalık-
ların tanı ve tedavi süreci oldukça zor. 
Ailelerin bize zamanında ulaşmaları çok 
önemli. Yani fakültemize zamanında baş-
vuran, zamanında tanılandırma ve tedavi 
sürecine başladığımız hastalarımızda 
çok daha hızla tedavi sonucu alıyoruz. 
Hastalar bize ne kadar erken gelirlerse 
düzelmeyen ve yenileyen ateşleri olan 
hastaların tedavi sürecinde o denli başarı-
lı olabiliyoruz.

Murat Nişancı: Hocam, siz uzun 
yıllardır İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Hasta Okulunda görev 
yapıyorsunuz. Toplumda seyrek 
görülen ve iyi tanınmayan bu ra-
hatsızlıklar konusunda yaşanan 
en büyük sıkıntı, hastanın taki-
bini yapacak merkezlerin sayısı-
nın az olması. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz bize?

Özgür Kasapçopur: Aslında dünya-
nın her yerinde nadir hastalıklar ile ilgili 
çalışan önemli merkezler bulunuyor. Ço-
cuk romatoloji de bu gruptaki en önemli 
merkezlerden biri durumunda. Bizim de 

findings and joint involvements can 
lead to permanent joint damage in 
the child. In our country where the 
average life expectancy is 80 years, if 
a child suffers from joint involvements 
at a very early age, it affects his/her 
whole life. But if we diagnose and treat 
these children on time, we can prevent 
permanent damage.

Murat Nişancı: How is the 
treatment procedure of rare 
diseases for children?

Özgür Kasapçopur: Diagnosis 
and treatment of rare diseases is quite 
difficult. It is very important for families 
to contact us on time. In other words, 
when the patients apply to our faculty 
in a timely manner and we start their 
treatment similarly on time, we get 
faster results. The sooner the patients 
come, the better success we achieve in 
the treatment process of persistent and 
recurrent fever.

Murat Nişancı: Mr. Kasapçopur, 
you have been working at 
Istanbul University Cerrahpaşa 
Medicine School for many 
years. The most common 
problem about these rare and 
unrecognized diseases is the 
low number of centers to follow 
up. What would you like to say 
about this?

Özgür Kasapçopur: In fact, there 
are important centers around the 
world working on rare diseases. 
Children’s rheumatology centers are 
the most important group. We have 
joint studies with all the researchers in 
the world about child rheumatology. 
New developments in diagnosis and 
treatment processes provide us with 
very important conveniences and we 
work to contribute to have healthy 
children and a healthy generation. 
Rare diseases may vary from country 
to country. For example, “familial 
Mediterranean fever”, one of the 
most common genetic diseases in our 
country, may be considered as a rare 
disease in the Netherlands. There 
are also genetic diseases that we see 
in childhood. These are congenital 
disorders of the body. These type of 
diseases that disrupt the body integrity 
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“Doğumsal olarak ortaya 
çıkan vücut bozuklukları 
da nadir hastalıklar 
arasında sayılıyor.”

“Congenital body 
deformations are also 
considered as rare 
diseases.”

Nadir hastalıkların 
toplum tarafından 
bilinmesinde medya çok 
önemli bir güce sahip.

“Media has a crucial 
power for informing 
the society about rare 
diseases.”

çocuk romatoloji ile ilgili dünyada araş-
tırma yapan tüm araştırmacılarla ortak 
çalışmalarımız var. Tanı ve tedavi süreçleri 
ile ilgili yeni gelişmeler bizlere çok önemli 
kolaylıklar sağlıyor ve sağlıklı çocukları-
mızın olması, sağlıklı bir neslimizin olması 
için bizler de bu konuda yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Nadir hastalıklar ülkeden 
ülkeye de değişebilir. Örneğin ülkemizde 
en çok görülen genetik hastalıklardan biri 
olan ‘ailesel Akdeniz ateşi’, Hollanda’ya 
gittiğiniz zaman nadir hastalık olarak 
karşınıza çıkabilir. Yine çocukluk çağın-
da gördüğümüz genetik hastalıklar var. 
Bunlar da doğumsal olarak ortaya çıkan 
vücut bozuklukları oluyor. Vücut bütünlüğü-
nün bozulduğu hastalıklar, bu tip hastalık-
lar da nadir hastalıkların içinde yer alıyor.

Murat Nişancı: Nadir hastalık-
larla ilgili olarak medyanın çok 
önemli bir gücü olduğunu bili-
yoruz. Son olarak bu konudaki 
düşüncelerinizi sizden öğrenebilir 
miyiz?

Özgür Kasapçopur: Medyanın gücü 
çok yüksek. Bunu size yaşadığımız bir 
örnek ile anlatmak istiyorum. Bu hastalık-
ları ve tedavi süreçlerini halkla paylaşmak 
çok önemli. Çünkü bu tür haberler izle-
nildiği zaman insanların da farkındalığı 
artıyor. Başımdan geçen bir örneği sizlere 
anlatmak isterim. Geçtiğimiz aylarda 
çok nadir gördüğümüz bir damar iltihabı 
tanısına önemli katkılarda bulunmuştuk ve 
bu çalışma medyada haber olarak yer 
almıştı. Çocuğun ciddi görme kaybına 
neden olan ve damarsal tutumu bütün vü-
cut damarlarını etkileyen bir hastalık söz 
konusuydu ve tedaviyle birlikte çocuğun 
bütün fonksiyonları düzelmişti. Bu haberi 
Erzurum’da dinleyen bir aile bu haberden 
sonra bunun Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 
tedavi edildiğini duyarak bize geldi ve 
kendi çocuğunu tedavi ettirdi. Bu çocuk 
da böylece sağlığına kavuşmuş oldu. Bu 
anlamda yazılı ya da görsel basında na-
dir hastalıklar ile ilgili haberlerin yapılma-
sı toplumda farkındalığın artmasına büyük 
katkı sağlıyor diyebilirim.

Murat Nişancı: Bu güzel söyleşi 
ve verdiğiniz bilgilerden dolayı 
size çok teşekkür ederim.

Özgür Kasapçopur: Ben de sana eği-
tim hayatında başarılar diliyorum sevgili 
Murat.

are also among the rare diseases.

Murat Nişancı: We know that 
media has a very important 
power regarding rare diseases. 
Finally, can you share your 
thoughts on this?

Özgür Kasapçopur: The power of 
media is immense. I’d like to share an 
experience that we’ve been through as 
an example. It is very important to share 
these diseases and treatment processes 
with the public. Because when people 
watch such news, people’s awareness 
is increasing. In the past months, we 
have made a significant contribution 
to the diagnosis of a type of vascular 
inflammation, which is quite rare, and 
this study was featured on the media. It 
was a disease that caused serious loss 
of vision for a child and its vascular 
behavior affected all veins in the child’s 
body. All of his bodily functions were 
restored after the treatment. A family 
who heard these news in Erzurum came 
to us after hearing that this disease 
was treated at the Cerrahpaşa Medical 
Faculty and had their own child treated, 
too. This child has thus regained his 
health. In this sense, having news on 
rare diseases in written or visual media 
makes a great contribution to increasing 
the awareness of society.

Murat Nişancı: Thank you for 
this lovely interview and all 
the information that you have 
provided.

Özgür Kasapçopur: And I wish you 
all the success in your education, dear 
Murat. 
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Kurban Bayramı’ndan sonra bizi bir telaş aldı. En önemli protein kaynağımız olan 
etlerin, şarbonlu hayvanlar nedeniyle hastalık kaynağı olabileceğini medyadan 
duyduk. Ege Yılmaz, bu konuda merak ettiklerini Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Funda Şimşek’e Avaz 
okuyucuları için sordu.

Oh No! Anthrax! 

Eyvah Şarbon !!!
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Ege Yılmaz: Şarbon aslında 
ülkemizde bilinen bir hastalık. 
Hastalığın tarifini kısaca yapar 
mısınız? 

Funda Şimşek: Şarbon, “Bacillus  
Anthracis” olarak bilinen, bakterilerin 
neden olduğu, ot yiyen hayvanlardan 
insanlara temas yolu ile geçen ve kimi za-
man ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. 
Bakteriler toprakta doğal olarak bulunur 
ve özellikle inek, koyun gibi otçul hayvan-
ları etkiler. Şarbon bakterisi insanlara has-
ta hayvanlar veya onların ürünleri (et, süt 
vb.) ile temas sonucunda bulaşır. Şarbon 
bakterisi çok dayanıklıdır, 140 santigrat 
derece gibi yüksek sıcaklıkta bile 30 daki-
ka bekledikten sonra ölür, toprak ve suda 
60 yıl boyunca canlı kalabilir.

Ege Yılmaz: Şarbon mikrobu nasıl 
bulaşır?

Funda Şimşek: Şarbonlu hayvanlarla 
doğrudan temas ya da dolaylı olarak 
temas etmek, bu hayvanların etinin 
yenilmesi, hayvanın kesilmesi sırasında 

Ege Yılmaz: Anthrax is actually 
a disease known in our country. 
Can you briefly describe the 
disease?

Funda Şimşek: Anthrax is a disease 
caused by bacteria known as Bacillus 
Anthracis. It spreads to humans from 
contact with the plant-eating animals and 
may result in death. The bacteria occur 
naturally in soil and it affects especially 
the plant-eating animals such as cows or 
sheep. It is transmitted to humans as a 
result of direct contact with the infected 
animals or their products (meat, milk, etc.). 
Anthrax bacteria are very resistant. They 
die after 30 minutes at a temperature as 
high as 140 degrees Celsius and may 
stay alive in soil and water for 60 years.

Ege Yılmaz: How is the anthrax 
microbe transmitted?

Funda Şimşek: Anthrax bacteria may 
be transmitted as a result of direct or 
indirect contact with the infected animals 
as well as consuming their meat. Contact 

After the Feast of Sacrifice, we had an anthrax panic. We heard from the media that 
meat, which is our most important source of protein, may be a source of disease due to 
animals infected with anthrax. Ege Akbulut asked questions about this to Dr. Funda 
Şimşek from Okmeydanı Education and Research Hospital, Department of Infectious 
Diseases Clinic, for Avaz readers.

“Şarbon aşısı, 1881 
yılında Pasteur 
tarafından üretildi.”

“Anthrax vaccine was 
produced by Pasteur in 
1881.”

Röportaj  interview / Ege Yılmaz
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temas edilmesi, hayvan yünleri, derileri 
ve kılları, hastalığın görüldüğü ülkelerden 
denetimsiz hayvan ve hayvan ürünlerini 
almak ve ayrıca laboratuvar çalışmaları 
sonucu dikkat edilmezse, şarbon mikro-
bu bulaşabilir.

Ege Yılmaz: Şarbondan nasıl ko-
runabiliriz?

Funda Şimşek: Şarbon bakterileri 
toprakta yıllarca yaşayabilir. Bu nedenle 
şarbon hastalığının yaygın görüldüğü 
bölgelerde hayvanlara aşı yapılmalıdır. 
Şarbonun ilk aşısı 1881 yılında Pasteur 
tarafından üretilmiştir. Hayvanlarda 
şarbon vakasına rastlanıldığında kesin-
likle sağlık birimlerine haber verilmeli 
ve bölgenin karantina altına alınması 
sağlanmalıdır. Karantina süresi sona 
ermeden hayvanlar kesilmemeli ve etleri 
tüketilmemelidir. Şarbonlu olduğundan 
şüphelenilen veya şarbondan ölen 
hayvanlar asla kesilmemeli, derisi ya da 
postu yüzülmemelidir. Şarbonun yaygın 
olduğu bir ülkeye seyahat edildiğinde 
mümkün olduğunca hayvan ve hayvan 
derileriyle temastan kaçınmalıdır. Ayrıca 
iyi pişirilmemiş et yenmemelidir.

Ege Yılmaz: Şarbon hastalığının 
vücudumuzdaki belirtileri nelerdir?

Funda Şimşek: İnsanlarda akciğer, 
deri ve sindirim sistemi şarbonu olmak 
üzere üç tip şarbon hastalığı vardır. İnsan-
lar ve hayvanlardaki belirtiler benzerdir.

Deri şarbonu: En sık el, kol ve yüzde 
rastlanır. Temas sonrası deriden kabarık, 
kaşıntılı ve kızarık yaralar gelişir. 2-6 
gün sonra siyah renkli kabuklu görüntü 
ortaya çıkar. Ağız yoluyla alınan antibi-
yotiklere iyi yanıt verir.

with the animal during slaughter, contact 
with its wool, skin or hair, uncontrolled 
import of animals and animal products 
from countries where the disease is 
common and careless laboratory 
studies are other ways of transmission to 
humans.  

Ege Yılmaz: How can we protect 
ourselves from anthrax? 

Funda Şimşek: The anthrax bacteria 
can live in soil for years. That’s why, the 
animals must be vaccinated in regions 
where the disease is common. The first 
vaccine for anthrax was produced by 
Pasteur in 1881. It is a must to inform the 
health units and quarantine the area if 
animals are infected with anthrax. The 
animals shouldn’t be slaughtered or their 
meat shouldn’t be consumed before the 
quarantine is over. Animals suspected to 
be infected or animals with the disease 
should never be slaughtered or skinned. 
It is recommended to avoid contact with 
animals or animal skin during a visit to a 
country where anthrax is common. Also, 
rare cooked meat shouldn’t be eaten.  

Ege Yılmaz: What are the 
symptoms of anthrax? 

Funda Şimşek: There are three types of 
anthrax that can be observed on humans. 
These are lung anthrax, skin anthrax and 
gastrointestinal anthrax. The symptoms for 
humans are similar with animals’.

Skin anthrax: It is observed mostly on 
hands, arms and the face. Flaky, itchy 
and reddened wounds develop on the 
skin after contact. After 2-6 days, black-
colored scabs appear. It responds well to 
oral antibiotics.

“İnsanlarda üç tip 
şarbon hastalığı 
görülmektedir.”

“There are three types 
of anthrax that can be 
observed on humans.”

“Şarbon tedavisinde 
etkili antibiyotikler 
kullanılmaktadır.”

“Effective antibiotics 
are used for anthrax 
treatment.”



“Şarbon hastalığı 
insandan insana 
bulaşmaz.”
  

“Anthrax does not 
spread from person to 
person.”
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Akciğer şarbonu: Hastalık grip gibi 
başlar. Ateş, baş ağrısı, adale ağrısı 
ve kuru öksürük görülür. Şiddetli solu-
num yetmezliği gelişebilir. Erken tedavi 
edilirse iyileşme şansı yüksektir. Ayrıca 
menenjit de gelişebilir.

Sindirim Sistemi Şarbonu: Has-
talığın en nadir formudur. Ciddi karın 
ağrısı, kanlı ishal ve bulantı-kusma ile 
karakterizedir. Ölümle sonuçlanma 
olasılığı yüksektir. 

Ege Yılmaz: Bu hastalığın tedavi-
si mümkün müdür?

Funda Şimşek: Evet, mümkündür. 
Şüpheli durumlarda hemen bir sağlık 
kuruluşuna başvurulmalıdır. Şarbon 
tedavisi için etkili antibiyotikler vardır.

Ege Yılmaz: Şarbon bulaşmış 
hayvan etini çıplak gözle anla-
yabilir miyiz? Belirgin özelikleri 
var mıdır?

Funda Şimşek: Şarbon nedeniyle 
ölmüş olan ya da hasta olduğu halde 
kesilip satılan hayvanların etlerinde 
bazı farklılıklar vardır. Şarbonlu hay-
vanların etlerinde çok çabuk kokuşma 
görülür. Şarbonlu etlerin çeşitli yerlerin-
de ödemler ve kabarmalar görülebilir.

Ege Yılmaz: Şarbon hastalığı 
kişiden kişiye bulaşır mı?

Funda Şimşek: Şarbon hastalığı 
insandan insana bulaşmaz. Bu nedenle 
şarbonlu bir kişinin yakınlarına veya 
temas halindeki kişilere koruyucu antibi-
otik uygulaması önerilmez.

Ege Yılmaz: Bu hastalığın top-
lumda yayılması nasıl kontrol 
altına alınır?

Lung anthrax: The disease starts 
like the flu. Fever, headache, muscle 
ache and dry cough are the common 
symptoms. The patient may develop 
severe respiratory failure. If treated 
early, the chances of recovery are high. 
Meningitis may also develop.

Gastrointestinal anthrax: It is 
the rarest form of the disease. It is 
characterized with severe abdominal 
pain, bloody diarrhea, nausea and 
vomiting. The chances of resulting in 
death are high.

Ege Yılmaz: Is it possible to treat 
this disease?

Funda Şimşek: Yes, it is. In 
suspicious cases, you must consult a 
health facility immediately. There are 
effective antibiotics for the treatment of 
anthrax.

Ege Yılmaz: Can we distinguish 
the meat of an infected animal 
with naked eye? Are there any 
specific indicators?

Funda Şimşek: The meat from the 
animals which died because of anthrax 
or the animals which are slaughtered 
even though they are infected, exhibit 
some characteristics. The infected 
meats rot much faster. Also, in various 
parts of the infected meats, edema and 
swellings can be observed.

Ege Yılmaz: Does anthrax 
spread from person to person?

Funda Şimşek: Anthrax does not 
spread from person to person. That’s 
why preventive antibiotic treatment is not 
necessary for the relatives of the infected 

Ege Yılmaz, Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalıkları 
Kliniğinden Doç. Dr. 
Funda Şimşek’le birlikte.
  
Ege Yılmaz is with Ass. 
Prof. Funda Şimşek 
from Okmeydanı 
Training and Research 
Hospital Infectious 
Diseases Clinic.

Röportaj  interview / Ege Yılmaz
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Funda Şimşek: Hayvan ve hayvan 
ürünlerinin denetiminin yapılması ve 
takibi, şarbon görülen bölgede hay-
vanların kontrolü, gerekirse karantinaya 
alınması, şarbon görülen et ve ürünlerin 
imhası ve halkın bilgilendirilmesi gere-
kir. 

Ege Yılmaz: Bu mikrop biyolojik 
silah olabilir mi?

Funda Şimşek: Şarbon biyolojik silah 
yapımında en çok kullanılan bakteriler-
den biridir ve solunum yoluyla alındığın-
da hızla ölüme yol açar. 1970 yılında 
Dünya Sağlık Örgütü’nün bir uzmanlar 
kurulunun yaptığı tahmine göre, 5 
milyon nüfusa sahip bir şehir üzerine 
uçakla 50 kg şarbon basili aerosol 
halinde atıldığı takdirde 250 bin kişide 
şarbon görüleceği ve bunlardan 100 
bin kişinin tedavisiz bırakıldığı takdirde 
öleceği hesaplanmıştır. 

Ege Yılmaz: Et ithalatında bu tür 
bulaşıcı hastalıklar açısından 
nelere dikkat edilmelidir?

Funda Şimşek: Denetimsiz canlı 
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı 
yapılmamalıdır.

Ege Yılmaz: Verdiğiniz bu önemli 
bilgilerden dolayı çok teşekkür 
ediyorum.

person or the people who are in contact 
with him/her.

Ege Yılmaz: What can be done 
to control the spread of this 
disease in society?

Funda Şimşek: Inspecting and 
monitoring the animals and animal 
products, controlling the animals in 
the region where anthrax is observed, 
applying quarantine if necessary, 
destroying infected meat and products as 
well as informing the public are methods 
of preventing the disease from spreading. 

Ege Yılmaz: Can this disease be 
a biological weapon? 

Funda Şimşek: Anthrax is one of 
the most frequently used bacteria 
in biological weapons and it 
causes rapid death when inhaled. 
According to a report of World Health 
Organization prepared by specialists 
in 1970, if 50 kg of anthrax bacteria 
were to be sprayed over a city with 5 
million residents, 250 thousand people 
would have been infected while 100 
thousand people would have died if 
they didn’t have access to a proper 
treatment.

Ege Yılmaz: What are the factors 
that should be considered in 
terms of these type of infectious 
diseases when importing meat?

Funda Şimşek: Unsupervised livestock 
and animal products should not be 
imported.

Ege Yılmaz: Thank you very 
much for your important 
explanations.

“Şarbon, biyolojik 
silah yapımında 
en çok kullanılan 
bakterilerden biridir 
ve solunum yoluyla 
alındığında hızla ölüme 
yol açar.”
  

“Anthrax is one of the 
most frequently used 
bacteria in biological 
weapons and it causes 
rapid death when 
inhaled.”

“Şarbon, ABD ve 
AB ülkeleri gibi 
endüstrileşmiş 
ülkelerde nadiren 
görülmekle beraber bazı 
Asya, Afrika ve Güney 
Amerika ülkelerinde 
daha sık görülmektedir.”
  
While anthrax is 
rarely observed in 
industrialized countries 
such as the USA and 
European countries, 
it is more common in 
some Asian, African 
and South American 
countries. 



DJ Doğukan Manço thrills his fans with his new cover 
of his father, Barış Manço’s song “Zalım Sultan”  

which was sang by Emre Altuğ. We had an  
enjoyable interview with him for this issue of Avaz. 

Doğukan 
Manço’dan 

sevenlerini mutlu 
eden çalışma

DJ Doğukan Manço, babası Barış Manço’nun ‘Zalım Sultan’ 
adlı parçasına yaptığı ve Emre Altuğ’un seslendirdiği  

yeni yorum ve düzenleme  ile sevenlerini coşturmaya 
devam ediyor. Biz de Avaz dergimizin bu sayısında 

kendisiyle keyifli bir söyleşi yaptık… 

“Zalım Sultan”“Zalım Sultan”

Türkiye’de hem müzik hem oyuncu-
luk kariyerinde ciddi başarılara 
imza atmış, geniş bir hayran kitle-

sine sahip ünlü sanatçı Emre Altuğ ile 
Doğukan Manço’yu bir Barış Manço 
şarkısı “Söyle Zalım Sultan” bir araya 
getirdi.

Şadan Alptekin: Sevgili Doğukan, 
gençler ve çocuklar seni başarılı 
bir DJ, orta yaşın üzerindekiler 
de Barış Manço’nun oğlu olarak 
tanıyor. Ben ise seni ve Batıkan’ı 
sizler lise sıralarında iken tanıma 
şansını buldum. Aradan epey 
zaman geçse de iletişimimizi hiç 
kesmedik. Söyleşimize senin son 
dönemde Emre Altuğ’la paylaştı-
ğın, Barış Manço’nun “Zalım Sul-
tan” parçasına yaptığın düzen-
lemeden söz ederek başlayalım 

The new song from Doğukan 
Manço thrills his fans

A Barış Manço Song, “Söyle 
Zalım Sultan” (Tell Me Cruel 
Sultan) has brought Emre 

Altuğ, who is a successful actor and 
a musician with many fans, and 
Doğukan Manço together.

Şadan Alptekin: Dear  
Doğukan, young people 
and children know you as a 
successful DJ while people over 
the middle age know you as 
Barış Manço’s son. I’ve had 
the chance to know you and 
Batıkan while you were in high 
school. We’ve never stopped 
hearing from each other even 
though it has been a long time. 
Shall we start our interview 
with your recent cover of Barış 
Manço’s Song, Zalım Sultan, 
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Röportaj  interview / Şadan Alptekin

“Zalım Sultan’ın 
tonundan tutun hızına, 
şarkı trafiğinden tutun 
kullanılan sazlara kadar 
her şeyi değiştirilerek 
yeniden düzenlendi.” 

“Everything about 
Zalım Sultan has been 
rearranged including 
the tone, the rhythm, 
song traffic and the 
instruments played.”
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mı? Sen daha önce Barış Manço 
parçasına yeni bir düzenleme yap-
mış mıydın?

Doğukan Manço: Daha önce Barış 
Manço cover yani bir parçanın yeniden 
düzenlemesini yaptım diyemeyiz. İlk 
çalışmam olan “Binlik Demlik” bir cover 
çalışmayı andırsa da aslında var olan 
Barış Manço sesi ve çalgılar üzerinden 
gittiğim, yeniden yorumladığım daha 
çok Remix yapıya sahip bir çalışmaydı. 
“Zalım Sultan” düzenlemesi ise tonundan 
tutun hızına, şarkı trafiğinden tutun kul-
lanılan sazlara kadar her şey değiştirilip 
yeniden düzenlendi.

Şadan Alptekin: Emre Altuğ’un 
seslendirdiği “Söyle Zalım Sul-
tan” adlı şarkının klipte sen de 
rol alıyorsun. Giysilerin çok hoş, 
sanırım babana ait. 

Doğukan Manço: Klipte babama ait 
sadece çizmeleri görüyoruz. Aslında 
klip senaryosu onaylanırken kafamızda 
tamamen Barış Manço’dan bağımsız 
bir senaryo oluşturmak vardı. O sebep-
le kamera arkası videosunda gözüken 
plak gibi detayları klibe yansıtmadık. 
Ancak insanlar tarzdan ötürü bir yakış-
tırma yapmış olsa gerek ki böyle bir fikir 
oluşmuş.

Şadan Alptekin: “Zalım Sultan” 
da olduğu gibi “Sakin ol” ve 
“Yüzleşme” adlı çalışmalarında 
da kliplerde varsın ama ses-

featuring Emre Altuğ? Have you 
ever covered any other Barış 
Manço songs before?  

Doğukan Manço: I haven’t covered 
or rearranged any other Barış 
Manço songs before. Even though 
my first work “Binlik Demlik” (Pot for 
Thousands) resembled a cover, it was 
actually a remix in which I used and 
reinterpreted the existing samples of 
Barış Manço’s voice and sounds of 
instruments. This time, everything about 
Zalım Sultan has been rearranged 
including the tone, the rhythm, song 
traffic and the instruments played.

Şadan Alptekin: You also 
appear in the video clip of the 
song. Your outfit is lovely; I  
believe they are your father’s.

Doğukan Manço: Only the boots 
belong to my father in the video clip. 
Actually, we had a scenario that 
was completely independent of Barış 
Manço when we approved the script. 
For this reason, we did not put some 
details into the video clip such as the 
vinyl that can be seen in the behind-
the-scenes video. However, people 
might have thought this way because 
of my style.

Şadan Alptekin: Like in “Söyle 
Zalım Sultan” you also appear 
in the video clips of “Sakin Ol” 
(Calm Down) and “Yüzleşme” 

Klipte Doğukan Manço 
babasına ait çizmeleri 
giydi.

Doğukan Manço wore 
his father’s boots in the 
video clip. 
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lendirme yapmıyorsun. Peki, 
neden kendin şarkı söylemeyi 
tercih etmiyorsun?

Doğukan Manço: Söylenenin aksine 
şu ana kadar neredeyse  bütün çalış-
malarımda vokalim mevcut. “Sakin ol” 
parçasında “Şişt şişt, sakin ol” erkek ses-
lendirmeleri, “Yüzleşme” adlı parçada 
Funda’nın sesinin altındaki “Vur” erkek 
vokalleri ve (ha ha, hey hey) seslen-
dirmeleri, “Zalım Sultan” çalışmasında 
Emre’nin sesinin altındaki  ikinci erkek 
vokalleri bana ait. Sembolik olarak 
çalışmalarımda varım ancak ses olarak 
bir iddia içerisinde bulunmadığım için 
kendimi geri planda tutuyorum.

Şadan Alptekin: Sevgili Doğu-
kan Manço, sen lise eğitimini 
Özel Marmara Radyo TV Gaze-
tecilik Anadolu Lisesinde, üni-
versite eğitimini de Amerika’nın 
Florida eyaletinde Mimarlık 
Fakültesinde tamamladın. Peki, 
DJ olmaya nasıl karar verdin?

Doğukan Manço: Benim ilk profes-
yonel radyoculuk deneyimim Marmara 
Meslek Lisesinde okurken o zaman ya-
yın yapan Radyo Marmara sayesinde 

(Face-Off) but we don’t hear 
your voice. Why don’t you prefer 
singing?  

Doğukan Manço: Contrary to the 
common belief, I have my voice almost 
in all my works. In “Sakin ol”, the male 
voice who sings the “Şişt Şişt, sakin ol” 
part; in “Yüzleşme” male vocals singing 
“Vur” and “Ha ha, hey hey” parts to 
accompany Funda; in “Zalım Sultan” 
the overtone vocals to accompany Emre 
belong to me. My voice exists in my 
works symbolically but I keep myself in 
the background because I have nothing 
to claim about my voice. 

Şadan Alptekin: Dear Doğukan 
Manço, you have completed your 
high school education in Marmara 
Private Anatolian Vocational High 
School and you had your college 
degree in Florida in the US, on 
Architecture. So, how did you 
decide to be a DJ? 

Doğukan Manço: I’ve had my first 
radio broadcasting experience while I 
was a student at Marmara Vocational 
High School through Radio Marmara. 
Then, I started working as a trainee 

“Ses olarak bir 
iddia içerisinde 
bulunmadığım için 
kendimi geri planda 
tutuyorum.”

“I keep myself in the 
background because I 
have nothing to claim 
about my voice.”

Röportaj  interview / Şadan Alptekin



“Barış Manço’nun 
oğlu olmaktan gurur 
duyuyorum.”

“I’m proud to be Barış 
Manço’s son.”

1 Şubat 1999 tarihinde 
56 yaşında aramızdan 
ayrılan usta sanatçı 
Barış Manço’nun 
eserleri günümüzde 
hala sevilerek 
dinleniyor.

Songs of Barış Manço, 
who passed away on 
February 1, 1999, at 56 
years of age, are still 
appreciated today.
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başlayıp stajyer olarak gittiğim diğer 
radyo istasyonlarında pekişmişti. DJ’lik 
ise hobi olarak hep yapmak istediğim, 
hatta kendi kendime öğrenebilmek için 
para biriktirip ekipmanlarını aldığım 
bir hayaldi. Baktım ki ben artık yayı-
nı stüdyodan değil insanların yüzünü 
görerek yapmak, onların şarkılara 
olan tepkilerini görmek istiyorum… İşte 
bu bahaneyle hobimi gerçekleştirebi-
leceğim bir fırsat buldum ve değerlen-
dirdim. Derken yaptığım işi çok sevdim 
ve geliştirdim.

Şadan Alptekin: Barış 
Manço’nun oğlu olmak nasıl bir 
şey? Üzerinizde bunun baskısı-
nı hissettiğin oluyor mu? 

Doğukan Manço: Barış Manço’nun 
oğlu olmak tabii ki çok gurur verici ve 
bir o kadar da zor. Ne yaparsanız 
yapın yine de yaptığınız doğrular ve 
yanlışlarla ilk olarak babayla kıyas-
lanıyorsunuz. Bu da atacağınız her 
adımı iki kere düşünüp öyle hareket 
etmeniz anlamına geliyor. Haliyle 
bazen doğallığınızı kaybetmiş veya 
hayatı anlık kaçırmış olabiliyorsunuz. 

in other radio stations to gain more 
experience. On the other hand, DJing was 
a dream that I always wanted to do as a 
hobby and I even saved money to buy the 
equipment to learn by myself. I thought to 
myself, I no longer wanted to broadcast 
from a studio but I wanted to see people’s 
faces and their reactions when I played 
songs. With this motivation, I took the 
opportunity to do my hobby. Then, I liked 
what I did and I took it further. 

Şadan Alptekin: How does it feel 
like to be Barış Manço’s son? 
Do you ever feel under pressure 
because of it? 
Doğukan Manço: It’s both sublime 
and difficult to be Barış Manço’s son. 
Whatever you do, everything you do is 
first compared with your father, either 
right or wrong. That makes you think 
twice about every step you are to take. 
Consequently, sometimes you might act 
mannered or miss the authenticity of life.

Şadan Alptekin: It’s the 20th 

anniversary of Barış Manço’s 
death, who is a globally 
recognized artist who is known 
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Şadan Alptekin: Bu yıl ülkemiz-
de şarkılarının yanı sıra “7’den 
77’ye” programıyla da tanınan 
ancak dünya çapında üne ka-
vuşmuş bir sanatçı olan Barış 
Manço’nun aramızdan ayrılışı-
nın 20. yıldönümü… 20 yıl çok 
da uzun bir zaman ama Barış 
Manço öyle çok seviliyor ki bu-
gün o aramızdan ayrıldığında 
dünyada olmayanlar bile onun 
tüm şarkılarını biliyor ve çok 
seviyorlar. Son olarak Avaz 
dergisi okuyucularına babanla 
ilgili neler söylemek istersin?

Doğukan Manço: 20 yıl dile ko-
lay… Bazen bakıyorum, bu kadar süre 
ne kadar çabuk geçti diyorum, bazen 
de bakış açımı değiştirip ne kadar da 
zor geçti diyorum. Belki bu röportajı 
okumakta olan birçok genç kardeşim 
o hüzünlü günleri yasadığımızda 
henüz doğmamıştı ama hepsi Barış 
Manço’yu çok iyi biliyorlar. Çünkü 
Barış Manço yasarken tüm Türkiye’nin 
kalbini fethetmeyi başarmıştı. Onu 
seven, benimseyen aileler, öğretmenler 
Barış Manço’nun kıymetini bildikleri 
için yeni nesillere (doğru) aktarmasını 
başardı. 

Şadan Alptekin: Yoğun çalış-
ma tempon içinde bu röpor-
tajı benimle yaptığın için çok 
teşekkür ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum. Yolun açık 
olsun sevgili Doğukan…

in our country not only for his 
songs, but also for his TV show, 
“From 7 to 77”. 20 years is such 
a long time. Barış Manço is so 
deeply loved, even the children 
who weren’t born when he 
left this world know and love 
his songs today. Finally, would 
you like to share one of your 
memories with your father with 
the readers of Avaz? 

Doğukan Manço: 20 years… Easier 
said than done. It’s very surprising to see 
how time passes this quickly. Sometimes, 
I think about how difficult those days 
were. Maybe most Avaz readers weren’t 
even born when we had those days, 
but still, they all know Barış Manço very 
well. Because, Barış Manço won Turkish 
people’s hearts when he was still alive. 
Parents and teachers who loved him 
managed to hand his legacy down to 
the next generation. 

Şadan Alptekin: I would like 
to thank you for doing this 
interview with me in your busy 
work tempo, and I wish you all 
the success, dear Doğukan.

Röportaj  interview / Şadan Alptekin

Barış Manço’nun 
aramızdan ayrılışının 
20. yıl dönümü.

It’s the 20th anniversary 
of Barış Manço’s death.



İsmail Gaspıralı Education and  
Culture Association gathered to 
commemorate İsmail Otar

İsmail Gaspıralı Kültür ve Eğitim 
Derneği, İsmail Otar’ı andı

İstanbul’da yeni kurulan İsmail Gaspıralı Eğitim ve Kültür Derneği, Kırım Milli 
Davası’nın unutulmaz isimlerinden İsmail Otar’ı anma söyleşisi düzenledi.
The newly established İsmail Gaspıralı Education and Culture Association in 
Istanbul organized a commemorative interview about İsmail Otar, one of the 
unforgettable names of the Crimean National Case.

İsmail Otar, Kırım 
Milli Davası’nda 
muhaceretteki önemli 
isimlerden biri 
olarak pek çok önemli 
çalışmaya imza attı.

One of the important 
names of immigration 
in the Crimean 
National Case, İsmail 
Otar, achieved many 
important works. 

Dr. Ataalp Pınarer ve dernek üye-
lerinden Bilge Otar’ın konuşma 
yaptığı “İsmail Gaspıralı Bey’in 

Kütüphanecisi İsmail Otar’ı Anma Söy-
leşisi” başlıklı etkinlik, 4 Kasım Pazar 
günü saat 14.00’te Pendik’teki dernek 
lokalinde gerçekleştirildi.

Katılımın herkese açık olduğu ve 
yoğun katılımın söz konusu olduğu 
etkinlikte İsmail Otar’ın hayatı ve 
çalışmaları konuşuldu. Kırım Tatarı fikir 
adamı, eğitimci ve yazar-yayıncı İsmail 
Gaspıralı’nın torunu Gülnara Yusufkı-
zı Seitvani’ye ile Türkiye’de yayaşan 
Kırımlı keman virtüözü Metin Batur’un 
konuk olduğu etkinliğin ardından katı-
lımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Dr. Ataalp Pınarer and one of 
the members of the association, 
Bilge Otar, made a speech titled: 

“The commemorative interview about 
İsmail Otar, the librarian of İsmail 
Gaspıralı Bey”. The event took place on 
Sunday, November 4, at 14.00 at the 
association’s office in Pendik.

Many people attended this public event 
where İsmail Otar’s life and works were 
discussed. Granddaughter of İsmail 
Gaspıralı, who was a Crimean Tatar, 
educator, and writer-publisher, Gülnara 
Yusufkızı Seitvani and Crimean violin 
virtuoso Metin Batur, who lives in Turkey 
were the guests of the event. After the 
event, a souvenir photo was taken with 
the participants.

Haber  reporter / Murat Nişancı
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Haber  reporter / İlknur Akgün

Özel Marmara Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğren-
cileri Televizyon Haberciliği 

dersi uygulamaları kapsamında geçti-
ğimiz Nisan ayında İstinye’de bulunan 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü’nün bir birimi olan İstanbul 
Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinde 
haber çekimi yaptılar. Merkezde bu bi-
rimin Türk Boğazlarının korunmasındaki 
önemi deneyimli deniz trafik operatör-
leri tarafından operasyon merkezinde 
yapılan söyleşilerde belirtildi. 

Gemi trafik hizmetlerinin sunulduğu 
coğrafi alan olarak Türk Boğazları; 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemen-
liğinde 37 mil uzunluğunda Çanakkale 
Boğazı, 110 mil uzunluğunda Marmara 
Denizi ve 17 mil uzunluğunda İstanbul 
Boğazı’ndan oluşmaktadır. Karadeniz 
ile Ege Denizi arasındaki, toplam uzun-
luğu 164 deniz mili olan bu suyolunun 
alternatifi yoktur ve tüm ülkeler, özel-
likle Karadeniz ülkelerinin ekonomileri 
için çok önemlidir. Coğrafi yapısı, 
darlığı, kuvvetli akıntıları, keskin dönüş-
leri, değişken iklim şartları ve her gün 
yaklaşık 150 uğraksız gemi, yaklaşık 
23 tehlikeli yük taşıyan gemi geçişi ve 
2 milyon insanın taşındığı 2500 adet 
bölgesel deniz trafik hareketi ile İstan-
bul Boğazı, dünyanın en önemli doğal 
dar suyoludur. Tüm bunların yanında 
en önemlisi de İstanbul’da yaşayan 10 

Last April, Marmara Private Anatolian 
Vocational High School 11th grade 
students had a news shoot in Istanbul 

Vessel Traffic Services Center, which 
is a unit of the Directorate General of 
Coastal Safety that is affiliated to the 
Ministry of Transport, Maritime Affairs 
and Communications, in İstinye for 
their Television Journalism course. The 
importance of this unit in the protection 
of the Turkish Straits was stated in the 
interviews with experienced maritime 
traffic operators, that took place in the 
operation center.

The geographical area of the Turkish 
Straits controlled by the Government 
of Republic of Turkey where the Vessel 
Traffic Services are provided are; the 
Hellespont that is 37 miles long, the 
Marmara Sea that is 110 miles long 
and the Bosphorus that is 17 miles long. 
There is no alternative to this waterway 
with a total length of 164 nautical 
miles between the Black Sea and the 
Aegean Sea. This waterway is very 
important for the economies of all and 
especially the Black Sea countries. The 
Bosphorus is the world’s most important 
natural narrow water with its geographic 
structure, narrowness, strong currents, 
sharp turns, variable climatic conditions 
and approximately 150 transit ships, 
approximately 23 dangerous cargo 
passes per day as well as 2500 regional 
local sea traffic movements where 2 

Boğazın Gözleri

Eyes of the Bosphorus

Alternatifi olmayan suyolu; İstanbul Boğazı

The waterway with no alternative; The Bosphorus

İstanbul Boğazı, 
dünyanın en önemli 
doğal dar suyoludur.

The Bosphorus is the 
most important natural 
narrow waterway in the 
world.

Türk Boğazları, 
ülkemizin olduğu 
kadar, Karadeniz’e 
kıyıdaş ülkelerin 
de gerek ekonomisi 
gerek askeri güvenliği 
açısından hayati önem 
taşımaktadır. 

The Turkish Straits are 
of vital importance for 
both the economies and 
the military securities 
of the Black Sea coastal 
countries, as well as our 
country.
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milyonu aşkın insanın her an deniz 
trafiğinden kaynaklanabilecek büyük 
tehlikelerle karşı karşıya olmalarıdır.

Boğazlardaki deniz trafiği yoğun-
luğunun çok yüksek olması, geçen 
gemilerin boylarında ve tonajlarındaki 
artış, tehlikeli yük taşıyan gemi ge-
çişlerinde görülen artış, karmaşık ve 
zor trafik yapısı, deniz kazalarındaki 
artış, olumsuz hava, deniz, akıntı ve 
iklim şartları, çevre koşulları ve ma-
halli tehlikeler, ulusal ve uluslararası 
gelişmeler, bölgedeki diğer denizcilik 
faaliyetleri, Montrö Sözleşmesi ve 
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 
kural ve tavsiye kararları ile benzer 
diğer sistemlerle işbirliği ihtiyacı Türk 
Boğazlarında Gemi Trafik Hizmetinin 
kurulmasını gerektiren faktörlerdir. 
İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı 
ve Marmara Denizi’nden oluşan Türk 
Boğazlarında, belirlenen servis alanı 
içinde, deniz trafik emniyetini ve deniz 
trafiğinden kaynaklanabilecek risk 
ve tehlikelere karşı çevre emniyetini 
arttırmak amacıyla, ulusal ve uluslara-
rası kurallara uygun olarak çağdaş ve 
teknolojik imkanlarla “Türk Boğazları 
Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Siste-
mi”ni tesis etmek, işletmek ve idame 
ettirmektir. Tüm bu bilgilerin harman-
landığı ve sunuculuğunu Kıdemli Deniz 
Trafik Operatörü Uğur Karabay’ın 
yaptığı “Boğazın gözleri” adı verilen 
haber programı geçtiğimiz eğitim yı-
lında Marmara Meslek Lisesi Yıl Sonu 
Etkinliğinde izleyicilerle buluştu.

million people are transported. The most 
important of all is the fact that more than 
10 million people in İstanbul face the 
dangers of maritime traffic every day.

Very high maritime traffic density, increase 
in the length and tonnage of the passing 
ships, increase in dangerous cargo 
carrying ships, complex and difficult traffic 
structure, increase in marine accidents, 
adverse weather, sea, current and climatic 
conditions, environmental conditions and 
local hazards, national and international 
developments, other maritime activities 
in the region, Montreux Convention and 
the rules and recommendations of the 
International Maritime Organization 
and the need to cooperate with other 
similar systems are factors that require 
the establishment of Vessel Traffic Service 
in the Turkish Straits. Its purpose is to 
establish, operate and maintain “The 
System of Turkish Strait Vessel Traffic 
Services (TSVTS)” by modern and 
technological means in accordance 
with national and international rules to 
enhance the maritime traffic safety and 
the environmental safety against risk and 
dangers which may be resulted from 
maritime traffic, within the specified service 
area in the Turkish Straits consisting of 
the Bosphorus, the Hellespont and the 
Marmara Sea. Hosted by Senior Marine 
Traffic Operator Uğur Karabay, the news 
program called “Eyes Of The Bosphorus” 
that blends all these information, met 
with the audience at Marmara Private 
Vocational High School’s Year-End Event.

Boğazlardaki deniz 
trafiği yoğunluğunun 
çok yüksek olması, geçen 
gemilerin boylarında 
ve tonajlarındaki artış 
ve bölgedeki diğer 
denizcilik faaliyetleri, 
Montrö sözleşmesi ve 
Uluslararası Denizcilik 
Örgütü’nün kural ve 
tavsiye kararları ile 
benzer diğer sistemlerle 
işbirliği ihtiyacı, Türk 
Boğazlarında Gemi 
Trafik Hizmetlerinin 
kurulmasını 
gerektirmiştir. 

Very high maritime 
traffic density, increase 
in the length and 
tonnage of the passing 
ships, other maritime 
activities in the region, 
Montreux Convention 
and the rules and 
recommendations 
of the International 
Maritime Organization 
as well as the need to 
cooperate with other 
similar systems are the 
factors that required the 
establishment of Vessel 
Traffic Service in the 
Turkish Straits.
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Düşler 
Ülkesi 
Troya 

Sergisi
“Troy: The Land Of Dreams”

The Exhibition

Troya’nın UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ne kabulünün 20. yıl 
dönümü nedeniyle 2018 yılı Kültür 

ve Turizm Bakanlığınca “Troya Yılı” 
ilan edilmişti. Yeni nesil sanatçıların 
bu kapsamda, dünyanın en bilinen ve 
üzerinde en çok konuşulan antik kent-
lerinden Troya’yı yeniden yorumladığı 
“Düşler Ülkesi: Troya” ilk olarak, 27 
Temmuz-27 Ağustos tarihlerinde Çanak-
kale’de Piri Reis Müzesinde sergilendi. 
Sergi Çanakkale’den sonra 26 Eylül – 
26 Ekim tarihleri arasında da İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Darphane-i Amire 
14 No’lu binada, İstanbullu sanatsever-
lere kapılarını açtı.

Dokuzu halen Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi öğrencisi olan ve Türki-
ye’nin farklı illerinden kadim efsaneleri 

Due to the 20th anniversary of the 
accession of Troy to the UNESCO 
World Heritage List, the Ministry of 

Culture and Tourism announced 2018 to be 
“The Year of Troy”. The exhibition, “Troy: 
The Land of Dreams”, was first displayed at 
Çanakkale Piri Reis Museum between July 
the 27th and August the 27th. In their works, 
the new generation artists have reinterpret-
ed Troy which is one of the most popular 
and controversial ancient cities in the world. 
After Çanakkale, the exhibition opened 
its doors to art lovers of Istanbul between 
September the 26th and October the 26th 
at Istanbul Archeological Museums, Dar-
phane-i Amire, building number 14.

The exhibition, which was curated by Derya 
Yücel, featured the works of 29 different 
young artists, nine of whom are still students 

Kale Grubu’nun katkıları, Etnik Popüler Sanatları Koruma 
ve Geliştirme Derneği ve yeni nesil sanatçı platformu 
BASE’nin işbirliğiyle düzenlenen “Düşler Ülkesi: Troya” 
sergisi, 26 Eylül-26 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Darphane-i Amire’de sanatseverler 
tarafından gezildi.

“Troy: The Land of Dreams” exhibition, which was organized 
with Kale Group’s contributions and the cooperation of 
Protecting and Developing The Ethnical Popular Arts 
Association and new generation artists’ platform, BASE, 
was visited by art lovers between September the 26th and 
October the 26th, 2018 at Istanbul Archeological Museums, 
Darphane-i Amire.   

Sergide 29 genç 
sanatçının eseri yer aldı.

29 young artists’ works 
were featured in the 
exhibition. 

Haber  reporter / Berfin Aladağ
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yeniden yorumlayan toplam 29 genç 
sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 
Derya Yücel’in küratörlüğünde gerçek-
leşti. Sergide enstalasyondan grafik 
tasarıma, resimden seramik çalışma-
larına kadar farklı alanlarda üretilmiş 
eserler yer aldı.

Serginin küratörü Derya Yücel, “Yüz-
yıllardır, nice arkeolog, bilim insanı, 
sanatçı, şair ve yazara ‘düşler’ kur-
duran efsane kent Troya’yı özgün 
kılan, savaş, güç, medeniyet destanı 
ile mücadele, hayal gücü ve ilham 
kültürünün bir bileşimi olmasıdır. Bu 
ilhama kulak veren yeni nesil sanatçı-
lar, kadim efsaneleri güncel ve disip-
linlerarası anlatım pratikleriyle yeni-
den yorumlayarak nesilleri birbirine 
bağlayacaklar” dedi.

Kale Grubu, geçtiğimiz yıl 60’ıncı 
kuruluş yıl dönümünü de ülkemizde 
seramik sanatının öncülerinden Füreya 
Koral’ın çok sayıda eserini bir araya 
getirdiği ‘Füreya’ sergisiyle kutlamıştı.

at Çanakkale 18 Mart University. The young 
artists reinterpreted ancient legends from 
different regions of Turkey. The exhibition 
included works of art from different art 
disciplines such as installations, graphic 
design, paintings and ceramic. 

The curator of the exhibition, Derya Yücel 
said: “For centuries, many archeologists, 
scientists, artists, poets and writers 
have dreamt about this city. What set 
the legendary city of Troy free is a 
combination of the epic of war, power 
and civilization; and the culture of 
challenge, imagination and inspiration. 
The young artists who listen to this 
inspiration shall connect the generations 
by reinterpreting the ancient legends 
through current and interdisciplinary 
expression practices.”

Kale Group celebrated its 60th 
anniversary last year with the exhibition 
“Füreya”, which brought together many 
works of Füreya Koral, one of the pioneers 
of ceramic art in our country.

“Yeni nesil sanatçılar, 
nesilleri birbirine 
bağlayacak”

“New generation 
artists will connect 
generations.”
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The society has had an antipathy 
for tabloid journalism for a long 
time…For some reason, people 

flout to tabloid press. Everyone says 
that they don’t read tabloids or watch 
them. So how do they know the news 
about celebrities in every detail? We 
visited journalist Hülya Uz Özerdemli 
to find an answer to this dilemma. Her 
answers changed our perspective of 
tabloid journalism.

Berk Uçku: Why are people 
ashamed of admitting that they 
read or watch tabloids? 

Hülya Uz Özerdemli: There is a 
false perception in the society that 
cultural levels of those who read or 
watch tabloids are low. Even though 
we ignore it, it is a fact that from age 
7 to 77, everybody is interested in 
tabloids. So, many people follow up 
just like many others complain…

Uzun süredir toplumda oluşan bir 
“magazin” antipatisi var… İnsan-
lar nedense “magazin” kelimesini 

duyunca burun kıvırıyor. Kime sorsanız 
magazin okumuyor ya da izlemiyor? 
Peki, ünlüler dünyasındaki haberleri en 
ufak ayrıntısına kadar nasıl biliyorlar 
ve fikir sahibi olabiliyorlar? Bu yaman 
çelişkiye cevap bulmak için gazeteci 
Hülya Uz Özerdemli’nin kapısını çaldık. 
Aldığımız cevaplar magazine bakışımızı 
değiştirdi.

Berk Uçku: İnsanlar “magazin 
okuyorum ya da izliyorum” de-
mekten neden utanıyor?

Hülya Uz Özerdemli: Toplumda 
magazin okuyan ve izleyenlerin kültür 
seviyesinin düşük olduğu yönünde yanlış 
bir algı var. Ne kadar görmezden gel-
sek de ortada bir gerçek var ki; 7’den 
77’ye herkes magazinle ilgileniyor. Yani 
takip edeni de çok, şikayet edeni de… 

“If I were born again, I would 
still be a journalist”

“Bir daha dünyaya gelsem 
yine gazeteci olurum”

Journalist Hülya Uz Özerdemli, who left behind a quarter century in journalism, 
was our guest in this issue. We discussed tabloid journalism with Özerdemli who is 
the Chief Editor of Ses Magazine which made many artists famous. 

Basın dünyasında çeyrek yüzyılı geride bırakan gazeteci Hülya Uz Özerdemli, 
dergimiz Avaz’ın konuğu oldu. Birçok sanatçıyı şöhrete ulaştıran Ses dergisinin 
Genel Yayın Yönetmeni Özerdemli ile magazin haberciliğini konuştuk.

Ses Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni 
Hülya Uz Özerdemli, 
mesleği ile ilgili çarpıcı 
açıklamalarda bulundu.

Chief Editor of Ses 
Magazine, Hülya 
Uz Özerdemli, made 
striking statements 
about her profession.
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Berk Uçku: Neden magazin bu 
kadar küçümseniyor, magazin 
gazetecisi olarak sizin suçunuz 
yok mu?

Hülya Uz Özerdemli: Var tabii ki… 
Özel televizyonların hayata geçmesiyle 
büyük bir magazin enflasyonu yaşandı 
Türkiye’de. Bununla birlikte de bir kirlilik 
oluştu. Vasıfsız insanlar “muhabir” 
kimliği altında ortalığa döküldü. “Papa-
razzi” kelimesinin sık sık kullanılmaya 
başladığı dönem magazinin de kalite 
açısından düşüşe geçtiği dönem oldu 
ne yazık ki. Çalışanların kalitesinin 
yükselmesiyle hak ettiği yere geleceğini 
umuyorum. Bu konuda genç arkadaşla-
rın önemi çok büyük. Etik kurallar uygu-
landığı sürece, magazin ‘öcü’ değildir.

Berk Uçku: Peki, nedir maga-
zin?

Hülya Uz Özerdemli: İngilizce 
“magazine” kelimesinden alıntılana-
rak bizim dilimize geçmiş… Popüler 
dergilere magazine deniliyor aslında. 
Bizde ise; halkın çoğunluğunu ilgilendi-
ren bol görselli haber ve yorumlardır. 
Bir magazincinin haber yelpazesinde 
siyasetçi de var, futbolcu da, bilim 
adamı da… Sanılanın aksine, magazin 
sadece sanat dünyasındaki ünlülerden 
haberleri kapsayan sığ bir alan değil-
dir.

Berk Uçku: Temiz magazin adı-
na neler yapılmalı?

Hülya Uz Özerdemli: Burada 
öncelikle kendimizi eleştirmek istiyo-
rum. Muhabir arkadaşların sanatçılarla 
olan aşırı samimi diyalogları maalesef 
durumu içinden çıkılmaz bir hale ge-
tiriyor. Konumuz magazin olduğu için 
sadece magazinci arkadaşlarla ilgili 
örnekler veriyorum. Sanat camiasından 
insanlarla gezip tozduktan, masaların-
da oturduktan sonra ne kadar objektif 
olabilirler ki? Aslında ekonomi yazarı-
nın iş dünyası ile ilişkisi, spor basınının 
spor kulüpleri ile ilişkisi ne ise magazin 
basınının da sanat camiası ile ilişkisi 
aynı yönde. Bu durum aslında basının 
ortak sorunu.

Berk Uçku: Özel hayata saygı 
konusu…

Hülya Uz Özerdemli: Evet, sık sık 
dile getirilir. Ancak gazetecilerin cirit 

Berk Uçku: Why are tabloids so 
underrated? Do you think you 
have contribution on this as a 
tabloid journalist?

Hülya Uz Özerdemli: Of course 
I do… With the establishment of 
private television channels, a great 
tabloids’ inflation has begun in Turkey. 
There was a pollution of journalists. 
Unqualified people came up as 
“reporters”. Unfortunately, during the 
days when the word “paparazzi” 
was often heard, tabloid journalism 
started to decline in quality. I hope that 
tabloid journalism will reach the place 
it deserves with the improvement of the 
quality of the employees. My young 
colleagues pose an important role on 
this. As long as the code of ethics is 
applied, the tabloid journalism is not a 
“bugaboo” for anyone.

Berk Uçku: So, what is tabloid 
journalism? 

Hülya Uz Özerdemli: The word 
used for tabloid journalism in Turkish 
is “magazin”. It is derived from the 
English word “magazine”. For Turkish 
people, tabloids are news and 
comments accompanied with many 
photographs and visuals that concern 
the majority of the public. A politician 
as well as a soccer player or a scientist 
is in the scope of a tabloid journalist. 
Contrary to common belief, tabloid 
journalism is not a shallow occupation 
that only covers the news about 
celebrities.

Berk Uçku: What should be 
done in the name of clean 
tabloids? 

Hülya Uz Özerdemli: First, I’d 
like to criticize ourselves. My reporter 
colleagues’ overfamiliar dialogues with 
the celebrities result in inappropriate 
situations. I’m only giving examples 
about tabloid journalism since we are 
talking about this now. How objectively 
can they practice their profession if 
they pal around with celebrities and 
eat at their tables? In fact, the relation 
of tabloid press with the art community 
is similar to the relation of the economy 
press with the business world or the 
sporting press with the sports clubs. 

Ses dergisi, Türk 
Sineması, Türk Müziği 
ve sanat dallarında 
birçok ünlünün bugünkü 
tanınırlığını sağlamada 
çok etkili olmuş bir 
dergidir.

Ses magazine has 
been very effective 
for celebrities from 
Turkish Cinema, 
Turkish Music and 
other fields of art to 
become known. 
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attığı yerlere gidip, kamera karşısına 
geçenlerin bu konudaki samimiyetleri-
ne inandığımı söyleyemeyeceğim. Ne 
yazık ki, öz eleştiri yapmak gerekirse; 
bu konuda çizmeyi aştığımız örnekler 
çok fazla. Ama yine de tekrar ediyo-
rum; “Özel yaşamıma saygı gösteril-
sin” diyenler gazetecilerin kapısında 
beklediği ortamlardan uzak dursunlar.

Berk Uçku: Magazin denilince 
akla gelen ilk isimlerden olan 
Ses’in Genel Yayın Yönetmen-
liğini yaptınız. Ses’in magazin 
basınındaki yeri nedir?

Hülya Uz Özerdemli: Ses dergisi 
sadece magazin basını için değil sanat 
dünyası için de çok önemli bir yapı 
taşıdır. 1956 yılında yayın hayatına 
başlamıştır ve o dönemden bugüne 
kadar pek çok ismin şöhrete kavuşma-
sında önemli rol oynamıştır. Annean-
neleriniz, babaanneleriniz ve dedele-
rinizin döneminden bugünlere taşınmış 
bir tarihtir aslında. Ses sayesinde ünlü 
olmuş isimler arasında Türkan Şoray’ı, 
Ediz Hun’u, Hülya Koçyiğit’i, Tarık 
Akan’ı, Kadir İnanır’ı, Gülşen Bubikoğ-
lu’nu sayabiliriz. Ses’in Türk Sinemasına 
olan katkısı da çok büyük olmuştur. 

Berk Uçku: Ses’in okuyucu pro-
fili nedir?

Hülya Uz Özerdemli: Yakın za-
manda yaptırdığımız bir araştırmaya 
göre; daha çok 16-55 yaş arasında 
kadınlar ve genç kızlar “Ses” okuyor 

This is a common issue for the press 
members. 

Berk Uçku: About respect for 
privacy…

Hülya Uz Özerdemli: Yes, it is often 
uttered. On the other hand, I can’t say 
that I believe the honesty of those who 
complain about this and then go to the 
places where the journalists swarm and 
appear before the cameras. But, we 
should self-criticize. There are too many 
examples where we have gone beyond 
the pale. Still, I repeat: Those who ask 
for respect for their privacy should stay 
away from places where the journalists 
wait right outside.

Berk Uçku: You have been the 
Chief Editor of Ses Magazine, 
which is the first magazine that 
comes to mind when we speak 
about tabloids in Turkey. What is 
Ses’s position in the tabloid press? 

Hülya Uz Özerdemli: Ses is a 
very important milestone, not only for 
the tabloid press, but also for the art 
community. It was established in 1956 
and it made many artists famous since 
that day. It is a heritage that was handed 
down from the time of our grandparents. 
Türkan Şoray, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, 
Tarık Akan, Kadir İnanır, Gülşen 
Bubikoğlu are just a few examples of 
the artists who became famous through 
Ses. Ses has also greatly contributed in 
Turkish Cinema. 

Sinemanın magazini, 
magazinin sinemayı 
yoğun bir şekilde 
beslediği 1960’lı yıllar, 
sinemanın bereketli 
dönemlerinden biriydi. 
Ses dergisi bu anlamda 
tam bir öncüydü. Film 
şirket sahipleri ve Ses 
dergisi yazarlarının 
jürilik yaptığı 
yarışmalarda dönemin 
yıldızları seçiliyordu. 
Elemeyi geçen 

“talihliler” İstanbul’a 
davet ediliyor, deneme 
çekimleri yapılıp 
başarılı olanlarla da 
film çekiliyordu.

1960’s were fruitful 
years as the tabloids 
and cinema constantly 
fed each other. Ses 
magazine was a pioneer 
in that sense. The stars 
of the era were selected 
in contests where 
movie producers and 
Ses magazine authors 
were the jury. The 

“fortunate” ones, who 
were in the shortlist, 
were invited to Istanbul. 
Those who succeeded in 
test shots performed in 
movies afterwards.
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ama tarihçesine bakarsanız, benim de 
büyüklerimden duyduğum kadarı ile 
erkek okuyucuları da oldukça fazlaymış 
o dönem.

Berk Uçku: Derginin ilk çıktığı 
dönemle, şimdiki dönemini kı-
yaslar mısınız?

Hülya Uz Özerdemli: Eski yıllar-
da sanat dünyasından isimlerle dolu 
bir dergi iken, yeni dönemde cemiyet 
hayatından, iş dünyasından isimlere de 
yer veriyoruz. Müzik, o dönem de bu 
dönem de ağırlıkta. Tabii ki, günümüz 
teknolojisinden yararlanarak daha 
renkli ve kaliteli bir baskı söz konusu. 
Eski yıllarda yapılan yarışmalarla sanat 
dünyasına yeni yüzler kazandıran bir 
dergiydi, ancak günümüz Ses dergisi-
nin böyle bir organizasyonu söz konusu 
olamadı henüz. 

Berk Uçku: Gazeteciliğiniz sıra-
sında yaşadığınız ilginç olaylar 
ya da unutamadığınız anlar 
oldu mu?

Hülya Uz Özerdemli: Sayılama-
yacak kadar çok… İlk aklıma gelen-
leri kısaca sıralayayım; çok sevdiğim 
ve saydığım bir sanatçı olan Barış 
Manço’nun son röportajını yapan 
gazeteci olmam beni oldukça etkile-
mişti. Ayrıca Fransız şarkıcı Vanessa 
Paradis’in Türkiye’ye geldiği dönemde 
onu takip eden gazeteciler arasınday-
dım. Korumasının beni itmesi sonucu, 
merdivenlerden yuvarlanarak büyük 
bir tehlike atlattım. Bir hafta boyun-
ca ayağa kalkamadım. Ayrıca Fatih 
Terim’in 2001 yılında Fiorentina’nın 
Teknik Direktörü olarak İtalya’ya git-
meden önce son röportajını benimle 
yapması, spor basını mensubu mes-
lektaşlarımı fena kızdırmıştı ki, Fatih 
Terim’e tavır alıp uzun bir süre onunla 
konuşmadılar. Bilmeden Fatih Terim 
ile Türk basınının arasını açmışlığım 
vardır yani. 

Berk Uçku: Gençlere gazeteciliği 
önerir misiniz?

Hülya Uz Özerdemli: Kesinlikle 
evet… Bir daha dünyaya gelsem yapa-
cağım meslek yine gazetecilik olurdu. 
Bir günü bir gününe benzemeyen, her 
gün yeni bir maceranın yaşandığı baş-
ka hangi meslek var ki?

Berk Uçku: What is the reader 
profile of Ses? 

Hülya Uz Özerdemli: According 
to a recent research, mostly women 
between ages 16 to 55 and young 
girls read the Ses magazine today. 
As far as I know from my seniors, the 
number of male readers of Ses was 
quite high in the past.

Berk Uçku: Can you please 
compare the times when the 
magazine was first published 
and today?

Hülya Uz Özerdemli: It was 
a magazine full of art community 
celebrities in the past. Today, we also 
include celebrities from the society 
and the business world. Music was 
widely covered as it is today. For 
sure, we take advantage of today’s 
technology to have better and more 
colorful prints. It was a magazine that 
brought new faces to the art world 
through competitions held in the past, 
but Ses magazine haven’t had the 
opportunity to organize such an event 
these days.

Berk Uçku: Have you ever 
experienced anything 
interesting or unforgettable 
when you worked as a 
journalist?

Hülya Uz Özerdemli: Far too 
many… Let me tell you about the ones 
that come to my mind quickly. I was 
quite impressed with the fact that I 
was the last reporter to interview Barış 
Manço whom I dearly love and respect. 
In addition, I was one of the reporters 

“Bir gazeteci röportaj 
yapacağı kişiye 
önceden sorularını 
vermemelidir.”

“A journalist mustn’t 
share his/her 
questions with his/her 
interviewee in advance.”

“Bilmeden Fatih 
Terim’le Türk basınının 
arasını açtım.”

“I drove a wedge 
between Fatih Terim 
and the Turkish press, 
unintentionally.”

AVAZ YOUTH MAGAZINE/ ISSUE 20 / JANUARY 2019 / 65



Berk Uçku: Günümüzde basın 
dünyasında yaşanan yanlışlar 
neler?

Hülya Uz Özerdemli: Benim en 
büyük sıkıntım, gazeteci arkadaşların 
röportaj yapacakları kişilere soruları 
önceden göndermek gibi bir alışkanlık 
geliştirmeleri. Bu mantığa sığabilecek 
bir durum değil. Benim gazeteciliğe 
başladığım dönemde böyle bir şey 
olsaydı, yani bir gazeteci sorulardan 
birini bile önceden röportaj yapacağı 
kişiye uçursaydı bu durum, işten uzak-
laştırma ile sonuçlanabilirdi. Önceden 
soruları gönderdiğiniz bir kişi ne kadar 
doğal ve doğru cevaplar verebilir ki 
size? Neredeyse attığımız başlıklara 
kadar karışmaya başladılar. Bu duruma 
acil olarak bir son verilmeli! 

Berk Uçku: Ünlüler tarafından 
sosyal medyanın yoğun bir şe-
kilde kullanılması, gazetecilere 
olan ilgiyi azalttı mı?

Hülya Uz Özerdemli: Böyle bir du-
rum söz konusu olabilir. Eskiden gazete-
cilere karşı daha hassas olan ünlülerde 
artık “Benim kendi medyam var” algısı 
oluştu. Yani kendi haberlerini kendileri 
yapıyorlar. Bir de onların takipçilerinin 
sayısı milyonları aşınca tabii ki gazete-
lerin tirajlarını küçümsemeye başladılar. 
Bir de şu her olayın içinde yer alan fan 
grupları var ki, tüm meslektaşlarımın 
ortak derdi.

that followed the French singer Vanessa 
Paradis when she came to Turkey. I 
fell down the stairs when one of her 
bodyguards pushed me and I overcame 
a life-threatening situation. I couldn’t walk 
for a week. Furthermore, my colleagues 
from the sporting press were so offended 
that they didn’t talk to him for a long time, 
when Fatih Terim had his last interview 
with me in 2011 before he went to Italy 
to start his new position as Fiorentina’s 
coach. I, unintentionally managed to 
drive a wedge between Fatih Terim and 
the Turkish press.

Berk Uçku: Would you 
recommend becoming a journalist 
to the youth?

Hülya Uz Özerdemli: Absolutely 
yes…If I were born again, I would still be 
a journalist. How many other professions 
are there, where one lives a new 
adventure each day and no day is like 
the other?

Berk Uçku: What are the things 
that are done wrong today in the 
press? 

Hülya Uz Özerdemli: My biggest 
problem is this: My reporter colleagues 
have developed a strange behavior 
such as sharing the questions of their 
interviews with the interviewee in 
advance. This is beyond comprehension. 
In the days when I started journalism, 
this act could result in suspension. 
How sincere and correct answers may 
the person who knows the questions 
in advance provide? They even try to 
interfere with the headline these days. 
This needs to stop immediately!

Berk Uçku: Has the active 
use of social media by the 
celebrities reduced the interest in 
journalists?

Hülya Uz Özerdemli: It may be so. 
The celebrities used to be more sensitive 
to the journalists. Now, they think that 
they have their own media, too. So they 
broadcast for themselves. For sure, they 
underestimate the circulations of the 
newspapers since they have millions of 
followers of their own. Another common 
problem of my colleagues is those fan 
groups, who get involved, literally, in 
everything.

“Eskiden gazetecilere 
karşı daha hassas olan 
ünlülerde artık “benim 
kendi medyam var” 
algısı oluştu. Yani kendi 
haberlerini kendileri 
yapıyorlar.”

“The celebrities used to 
be more sensitive to the 
journalists. Now, they 
think that they have 
their own media, too. 
So they broadcast for 
themselves.”

“Günümüzde ne yazık 
ki gazeteci arkadaşlar 
röportaj yapacakları 
kişilere soruları 
önceden vermek gibi bir 
alışkanlık geliştirdiler. 
Oysa benim gazeteciliğe 
başladığım yıllarda bir 
gazeteci sorulardan 
birini bile önceden 
röportaj yapacağı 
kişiye uçursaydı bu 
durum onun işten 
uzaklaştırması ile 
sonuçlanabilirdi.” 

“My reporter colleagues 
have developed a 
strange behavior 
such as sharing the 
questions of their 
interviews with the 
interviewee in advance. 
In the days when I 
started journalism, 
this act could result in 
suspension.”
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Interview with İdil Biret about music in 
Kadiköy by Zeynep Oral

İdil Biret ile Zeynep Oral’ın 
Kadıköy’de müzik üzerine söyleşisi 

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ve Zeynep Oral, Kadıköy Belediyesi Tarih 
Edebiyat Sanat Kütüphanesinde sezonun ilk söyleşisinde bir araya geldi.
World-renowned pianist İdil Biret and Zeynep Oral came together at Kadıköy 
Municipality History, Literature and Art Library for the first interview of this season.

İdil Biret, müziğe 
ve dünyaya 
nasıl baktığını 
Kadıköylülerle 
paylaştı.

İdil Biret shared her 
vision of music and the 
world with residents of 
Kadıköy.

Yedi yaşındayken TBMM’nin 
çıkardığı özel kanunla Fransa’ya 
müzik eğitimi için gönderilen, o 

yılların harika çocuğu, devlet sanatçısı, 
sayısız başarılara imza atmış piyanist 
İdil Biret ve tiyatro eleştirmeni, sanat 
kültür elçisi, gazeteci Zeynep Oral, 
Kadıköy’de “Sanat ve Müzik” üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirdiler. 20 Ekim 
Cumartesi günü saat 14.00’te başla-
yan söyleşiye ilgi yoğun oldu. 

Soru - cevap şeklinde yapılan söyleşide 
Zeynep Oral, İdil Biret’i; “Onun hak-
kında çok yazı yazdım, çok röportaj 
yaptım. Onu çeşitli biçimlerde anlattım. 
Ben İdil Biret’i benzersiz bir fenomen 
olarak görüyorum. O, kedilerle konu-
şur, sohbet eder. Denizde yüzerken 
kafasında müzik ve matematik prob-
lemleriyle boğuşur. Suyun akışında 
müziğin akışını yakalar. Dinlenmek 
için kimya kitapları okur. Kahve falına 
bakmaya bayılır ama en son yenilikleri 
de bilir. Karşısındakinin sorularını teker 
teker yanıtlarken bir yandan da onun 
çok uzak bir yerlerde gezintide olduğu-
nu hissedebilirsiniz. Sizinle konuşurken 
Chopin’in müzikleri arasında dolaşıyor 
olabilir. Güncel politikayla değil tarihle 
ilgilenir, tarihten alınacak çok ders 

Zeynep Oral who is a theatre 
critic, journalist, art and culture 
ambassador interviewed İdil Biret, 

a national artist and a piano player with 
countless achievements about “Art and 
Music” in Kadıköy. Being the wonder kid 
of her time, İdil Biret was sent to France 
when she was seven years old for her 
music training by a special law enacted 
by the Turkish National Grand Assembly. 
The interview attracted a great deal 
of attention and started at 2 p.m. on 
Saturday, October the 20th. 

In the question & answer style interview, 
Zeynep Oral introduced İdil Biret as 
follows: “I have written and interviewed 
a lot about her. I described her in various 
ways. I consider İdil Biret as a unique 
phenomenon. She chats with cats, solves 
music and math problems in her head 
while swimming, observes the flow of 
music in the flow of the sea, reads books 
about chemistry to rest, enjoys coffee 
reading but knows about all recent 
developments at the same time. While 
she answers your questions, you may 
feel that she is also having a voyage 
somewhere far away at the same time. 
While she talks to you, she might also be 
wandering among Chopin’s music pieces. 

Haber  reporter / İpek İğdebeli
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alınacağını bilir. Piyanoda her çaldığını 
ezbere öğrenir. Benzerini ne gördüm ne 
duydum. Sadece bir müzisyen olarak 
değil, insan olarak da İdil Biret bir feno-
mendir” diyerek tanıttı.

Müzikal yaşantısı için; “Büyük 
piyanistlerle tanışma onuruna ulaştım. 
Eserlerimi sıralarken ve oluştururken 
tema üzerinden gitmeye çalışıyorum. 
Çeşitleme programı yapıyorum. 
Beethoven’ın çeşitlemeleri gibi. Müzikte 
bir fikir olması lazım. Bir dans, bir tema 
olmalı.” diyen İdil Biret, ayrıca 1970’li 
yıllardan sonra yurt dışında Türkiye’den 
gelen müzisyenlere karşı ilginin 
azaldığını belirtti.

Zeynep Oral’ın sorularını büyük bir 
samimiyetle yanıtlayan İdil Biret, hisleri 
ve dünyaya bakışı hakkında ise şunları 
söyledi: “Senin için çok önemli olan bir 
şey başka biri için önemli olmayabilir. 
Hiçbir şeyin ‘en iyi olması’ mümkün de-
ğil. Bugün iyi diyorsun, yarın beğenmi-
yorsun. Hiçbir şey, dünyada çok kötü ve 
çok iyi değil. Zamanım hep çalışmakla 
geçiyor ve benim için esas olan, sürekli 
daha iyisini yapmaya çalışmak.”

İdil Biret’in 1959’dan beri yaptığı tüm 
stüdyo kayıtlarını içeren, içinde 130 
CD bulunan müzik kutusu da etkinlik 
sonunda izleyicilere tanıtıldı. Kutunun 
içinde Beethoven, Chopin, Rahmaninov 
gibi büyük müzisyenlerin bütün piyano 
konçertoları, Bach ve Shostakovich’in 
bazı konçertoları, piyano ve orkestra 
içeren 60 eser bulunuyor.

She is interested in history and not in the 
daily politics, knowing that there’s much to 
learn from history. She memorizes every 
piece she plays on the piano. I’ve never 
seen or known anybody like her. Not just 
as a musician, but as a human being, İdil 
Biret is a phenomenon.”

About her musical life, she says; “I’ve had 
the honor of meeting great pianists. I try 
to follow a certain theme while arranging 
and creating my works. I make an 
arrangement of variations, like Beethoven’s. 
There has to be an idea in music; dance, 
a theme.” İdil Biret also stated that after 
1970s, the interest in musicians from 
abroad has decreased in Turkey.

While answering Zeynep Oral’s questions 
sincerely, İdil Biret said these about her 
emotions and her vision of the world: 
“What is important for someone may not 
be as important for someone else. Nothing 
can be “the best”. Today, you may think 
that something is good and tomorrow you 
may not like it. Nothing in the world is too 
good or too bad. I spend all my time on 
practicing and continuously trying to do 
better what is essential for me.”

At the end of the event, the music box that 
includes all of İdil Biret’s studio recordings 
from 1959 in 130 CDs was introduced. 
Inside the box, there are 60 works of 
music including all piano concertos of 
great musicians such as Beethoven, 
Chopin and Rachmaninov; some piano 
concertos by Bach and Shostakovich and 
musical pieces for piano and orchestra. 

İdil Biret’e ait tüm 
eserler bir tek kutuda 
yer alıyor.

All of İdil Biret’s works 
in one box.

“1970’ten sonra önyargı 
başladı.”

“Prejudgment started 
after 1970.”

Haber  reporter / İpek İğdebeli

“Zamanım hep 
çalışmakla geçiyor ve 
benim için esas olan, 
sürekli daha iyisini 
yapmaya çalışmak.”

“I spend all my time 
on practicing and 
continuously trying 
to do better what is 
essential for me.”
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Hiçliğin sesi

The sound 
of nihility

We have conversed with Bilal Kabat on Ney, the Turkish sufi music instrument 
which is the greatest confidant of the human in the journey to nihility through 
purifying all greed and evil. 

Berke Ergönül: Siz son yıl-
larda usta bir başpare, ney 
yapımcısı ve neyzen olarak 

tanınıyorsunuz. Peki, ney ile yol-
culuğunuz ne zaman başladı?

Bilal Kabat: Benim neyle olan 
yolculuğum 2000’li yıllarda Maltepe 
Musiki Cemiyetinde neyzen Salih 
Bilgin’le başladı. Daha öncesinde 
de ney dinleyip seviyordum ama 
herhangi bir müzik eğitimi almamıştım. 
Ben 13 yaşından beri marangoz 
atölyesinde enjeksiyon kalıp yapımında 
çalışıyordum. Salih Hoca ile ney dersine 
başladığımızda bundan söz etmiştim, 
o da beni ney yapımına yönlendirdi. 
Mesleki bilgim olduğundan enstrüman 
yapımında daha hızlı ilerledim.

Berke Ergönül: Ney nasıl bir 
enstrümandır?

Bilal Kabat: Ney, kendi kendine 
üreyen ve halk dilinde kamış diye geçen 
kargı adlı budaklı bir bitkiden yapılır. 
Daha çok Akdeniz Bölgesinde, Hatay 
ve Adana civarında yetişir. Bir neyin 

Berke Ergönül: You have 
been recently known 
as a master başpare, 

ney maker and neyzen (ney 
player). Well, when did your 
adventure with ney start?

Bilal Kabat: My adventure with 
ney started with Neyzen Salih Bilgin 
during 2000s at Maltepe Musiki 
Cemiyeti (Maltepe Musical Society). 
Before that, I loved listening to the 
ney but I hadn’t had training on 
music. I had worked at a carpenter 
shop since I was 13, making injection 
molds. When we started the lessons 
with Salih Bilgin, I told him about it. 
Then, he guided me to make ney. 
As I had professional knowledge, I 
quickly improved myself in making 
instruments. 

Berke Ergönül: What kind of 
instrument is Ney?

Bilal Kabat: Ney, is made of a 
piece of hollow cane or reed. It mostly 
grows in the Mediterranean Region, 

İnsanın tüm hırslarından, kötülüklerden arınarak hiçliğe yaptığı yolculuğundaki 
en büyük sırdaşı olan Türk Tasavvuf Müziği enstrümanı ney hakkında Bilal 
Kabat’la konuştuk. 

“Günümüzde ney, 
tasavvuf müziğinin 
bir sembolü haline 
gelmiştir.”

“Today, Ney has become 
the symbol of sufi 
music.”

Röportaj  interview / Berke Ergönül
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düzgün akortlu olabilmesi için 9 adet 
boğumdan oluşması ve bu boğumların 
her birinin birbirlerine eşit olması şarttır 
ki böyle bir kamışın sazlıkta bulunması 
çok enderdir. Başpare, neyden ses 
almayı kolaylaştırmaya yarayan, 
boynuzdan yapılan bir parçadır ve 
bunun yapımında genellikle manda 
boynuzunu tercih ediyoruz. 

Berke Ergönül: Ney çalarken 
neden “ney üfleme” tabirini 
kullanıyorsunuz?

Bilal Kabat: Günümüzde ney, Türk 
sazı olarak anılmaktadır ve tasavvuf 
müziğinin bir sembolü haline gelmiştir. 
Neyzenler genelde kendi aralarında 
“ney çalınmaz, üflenir” şeklinde 
konuşurlar. Konservatuarda da ney, 
üflemeli çalgılar içerisine giriyor. Burada 
üflemenin mecazi bir anlamı vardır. 
Kaynağını İslam’ da Allah’ın insanı 
yaratırken ruhu üflemiş olmasından alır.

Berke Ergönül: Türkiye’nin 
yetiştirdiği neyzenlerden örnek 
verebilir misiniz bize?

Bilal Kabat: En değerli neyzenlerden 
Niyazi Sayın hocamızın hocası Halil 
Dikmen, aynı zamanda bir ressammış. 
Halil Dikmen, Emin Dede gibi ney 
üstatlarına ait elimizde yeterli kayıt 
yok. Ney, eskiden tekkelerde üflenir ve 
neyzenler Mevlevihanelerde bir defter 
ile kayıt altında tutulurmuş. Niyazi Hoca 
ile bir dönem çalışmış Doğan Ergin, 
Ömer Erdoğdular,  Sadrettin Özçimi 
aynı zamanda ebru sanatçısı hocam 

especially around Hatay and Adana. 
To acquire a good tune, a reed must 
have 9 joints and each joint should 
be similar in length. However, such 
a reed can be rarely found in a reed 
bed. Başpare eases creating the 
sound with ney and it is usually made 
of buffalo horn. 

Berke Ergönül: Why do you 
use the term “blowing into 
ney” instead of “playing ney”?

Bilal Kabat: Today ney is known 
as a Turkish musical instrument and 
it has become the symbol of sufi 
music. Neyzens generally say “Ney 
is not played but blown”. In the 
conservatoire, Ney is included in 
the wind instruments group. Here, 
blowing has a metaphorical meaning, 
which is based on the Islamic 
philosophy that the God had blown 
the soul into the human. 

Berke Ergönül: Could you give 
some names of neyzens raised 
in Turkey, please? 

Bilal Kabat: Halil Dikmen, the 
master of Niyazi Sayın, who is one 
of the most important neyzens, is also 
a painter. We don’t have sufficient 
records of precious ney masters like 
Halil Dikmen and Emin Dede. In the 
past, ney was commonly blown at 
Islamic monasteries and the records 
of neyzens were kept in a book 
at Mevlevi lodges.  There are also 
many important names that I know 

“Bir müzik aleti için 
kullanılan ‘’çalmak’’ 
yerine, ney için 

“üflemek’’ tabiri 
kullanılır.”

“Instead of saying 
“playing ney’’ it is said 
‘’blowing into ney’’.”

“Ney üflemek bir aşktır! 
Neyden en güzel sesi 
çıkartanların başında 
Niyazi Sayın gelir.”

“Blowing into Ney is 
a kind of love! Niyazi 
Sayın is one of the best 
neyzens achieving the 
most beautiful sound.”
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Salih Bilgin, Yavuz Akalın, Ahmet Kaya 
ve Gökhan Önder bildiğim değerli 
neyzenler arasında yer alıyor.

Berke Ergönül: Neyin Türk 
tasavvuf anlayışında ve 
tasavvuf müziğindeki yeri ve 
önemini açıklar mısınız?

Bilal Kabat: Türklerin dini 
hayatlarında musiki her zaman 
önemli bir yer tutmuştur. Özellikle 
tekke hayatında, ayin, cem, zikir, 
deveran gibi dini törenlerde musikinin 
rolü büyük olduğu halde birçok 
tarikatın törenlerinde telli çalgıların 
yer almasına izin verilmemiştir. Ancak 
hemen hemen bütün tarikatların 
törenlerinde bendir ile ney birlikte yer 
almıştır. Özellikle de Mevlevilikte neyin 
önemi çok büyüktür. Hz. Mevlana’ya 
göre musiki Allah’ın lisanıdır. Yüce 
yaratıcı Bezm-i Elest’te ruhlara musiki 
ile seslenmiştir. Bu sebepten hangi 
milletten, hangi dilden olurlarsa 
olsunlar, insanlar musiki ile aynı 
duyguları paylaşabilirler. Hiçbir sanat 
insan ruhuna musiki kadar doğrudan 
doğruya ve içinden kavrayacak 
şekilde nüfuz edemez. Musiki, son 
derece değerli bir manevi temizlenme, 
ferahlama ve yücelme aracıdır. Ruhu 
kir ve paslardan temizlediği gibi, onu 
kötülüklerden de arındırarak tedavi 
eder. Gerçek musiki insana kötü 
hisleri hatırlatmak şöyle dursun, ona 
“sonsuz varlık” ı hissettirir, sezdirir. 
Bu sezgiyle onu hakka yaklaştırır ve 
nihayet ulaştırır. Bunda en etkili ses 

of, including Doğan Ergin, Ömer 
Erdoğdular, Sadrettin Özçimi, Yavuz 
Akalın, Ahmet Kaya, Gökhan Önder 
and Salih Bilgin, who is also a 
marbling artist and my master.

Berke Ergönül: Could you 
please explain the importance 
of Ney in Turkish sufism and 
sufi music?  

Bilal Kabat: Music has always had 
an important place in religious life of 
the Turkish people. Although music 
has an important role in religious 
ceremonies like rites, cem, dhikr 
and whirling in İslamic monastery 
life, strings weren’t allowed in the 
ceremonies of many religious sects. 
However, there were bendir and 
ney in the ceremonies of almost 
all religious sects. Especially, ney 
is highly important in Mevleviyeh. 
According to Rumi, music is the 
language of God. The Almighty 
God calls the souls with music in 
Bezm-i Elest. Therefore, regardless 
of nationality or language, people 
can share the same emotions 
through music. No art but music can 
penetrate the human soul in such 
a way that it grasps it directly and 
innerly. Music is a quite valuable tool 
that provides spiritual purification, 
refreshment and exaltation. It 
cleanses the soul from dirt and 
rust, and heals it by eliminating the 
evil. The real music makes you feel 
the “eternal existence”, let alone 

“Ney icra olanakları 
açısından zengin ve 
teknik yönden zor, 
perdesiz bir çalgıdır.” 

“Ney is a fretless 
instrument that is 
rich in execution but 
difficult in technique.” 

“Musiki, son derece 
değerli bir manevi 
temizlenme, ferahlama 
ve yücelme aracıdır. 
Ruhu kir ve paslardan 
temizlediği gibi, onu 
kötülüklerden de 
arındırarak tedavi 
eder.”
 

“Music is a quite 
valuable tool that 
provides spiritual 
purification, 
refreshment and 
exaltation. It cleanses 
the soul from dirt and 
rust, and heals it by 
eliminating the evil.”
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ise ney sedasıdır. Hz. Mevlana’nın 
felsefesinde ney, “insan-ı kamil” in 
yani birtakım aşamalardan geçerek 
olgunlaşmış insanın sembolüdür ve 
ilahi aşk derdini anlatmaktadır. Ney, 
Mevlevilerce kutsanmış ve “nay-ı şerif ” 
diye anılmıştır.

Berke Ergönül: Bize neyin 
bölümlerini anlatır mısınız?

Bilal Kabat: Ney, üç bölümden 
oluşur. En önemli bölümü olan 
kamış kargı dediğimiz en büyük 
bölümdür. İkinci bölüm parazvane 
denilen bölümdür. Neylerin üst ve 
alt ucuna çatlamayı önlemek için 
çeşitli metallerden yapılmış, kamışa 
sıkıca giren birer bilezik takılır. İşte 
bu bileziklere parazvane adı verilir. 
Metaller altın, gümüş veya bakır olabilir. 
Ancak gümüş, bakır gibi metaller 
oksitlendiğinden hava ile irtibatları 
kesilmelidir. Neylerin üst ucuna (üflenen 
yerine) sesin daha net çıkması ve 
dudakların yaralanmaması için başpare 
denilen bir parça takılır. Burası neyin 
en önemli yeri yani sesin oluştuğu 
yerdir. Neyin üstünde ön tarafta 6, arka 
tarafta ise bir tane perde bulunur. Bu 
perdeleri kapattıkça notalar oluşmaya 
başlar. Neylerin boyları uzadıkça ses 
elde edilmesi, kontrolü ve parmakların 
perdelere rahatça ulaşıp kıvrak hareket 
edebilmesi zorlaşmaktadır.

reminding bad feelings. The most 
effective sound for this is the sound 
of ney. According to the philosophy 
of Rumi, ney is the symbol of “insan-ı 
kamil” (the perfect human being) and 
tells about the divine love. Ney was 
sanctified by the Mevlevis and named 
“nay-ı şerif” (sacred instrument). 

Berke Ergönül: Could you 
please tell us about the parts of 
ney?

Bilal Kabat: Ney has three main 
parts. The most important part is the 
biggest part called the cane. The 
second part is called the parazvane, 
which are the rings fixed on the top 
and bottom edges of ney and made 
of various metals to prevent cracking. 
The metal is gold, silver or copper. 
However, as the metals like silver and 
copper oxidize, their contact with air 
should be prevented. The third part is 
the başpare, which is a mouthpiece 
attached on the top in order to 
obtain a clear sound and prevent the 
neyzen’s lips from injuries. It is the 
most important part of ney. There are 
6 finger holes at the front and one 
thumb hole at the back side of ney. As 
these holes are covered, the notes are 
heard. As the ney gets longer it gets 
harder to obtain sounds and reach the 
finger holes.

“Hz. Mevlana’nın 
felsefesinde ney, 

“insan-ı kamil” in yani 
birtakım aşamalardan 
geçerek olgunlaşmış 
insanın sembolüdür 
ve ilahi aşk derdini 
anlatmaktadır.”

“According to the 
philosophy of Rumi, ney 
is the symbol of “insan-ı 
kamil” (the perfect 
human being) and tells 
about the divine love.”

“Neylerin üst ucuna 
(üflenen yerine) sesin 
daha net çıkması 
ve dudakların 
yaralanmaması için 
başpare denilen bir 
parça takılır. Burası 
neyin en önemli yeri 
yani sesin oluştuğu 
yerdir.”

“The third part is 
başpare, which is a 
mouthpiece attached 
on the top in order to 
obtain a clear sound and 
prevent the neyzen’s lips 
from injuries. It is the 
most important part of 
ney.”

Röportaj  interview / Berke Ergönül
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Berke Ergönül: Neylerin birkaç 
çeşidi olduğunu duyduk bu 
ayrımlar neye göre yapılıyor?

Bilal Kabat: Başlıca 13 çeşit ney 
vardır. Kısadan uzuna doğru ana ahenk 
ve ara ahenk (mabeyn) ney çeşitleri şöyle 
sıralanabilir: Neye yeni başlayacak bir 
kişiye mansur veya kız neyi gibi orta-üst 
uzunlukta neyler tavsiye edilmektedir. Bu 
neylerde hakimiyet sağlayan kişi daha 
kısa neylerde kolayca başarılı olabilir. 
Şah ney, günümüzde bazı usta neyzenler 
tarafından solo olarak kullanılmakta, 
Davud ney çok nadiren kullanılmakta, 
Davud-Bolahenk Mabeyni ile Bolahenk 
neyler ise hemen hiç kullanılmamaktadır. 
Klasik Osmanlı Musikisi icracıları 
genellikle mansur, kız, yıldız ve sipürde 
ahenklerinde icra ettiklerinden bu 
ahenklerdeki neyler daha çok kullanılırlar. 
Boğum aralarına göre akortları 
yapılmaktadır. Ayrıca müstahzen, yıldız, 
kız ney gibi çeşitler de vardır. 

Berke Ergönül: Bize vakit 
ayırdığınız ve verdiğiniz bu 
değerli bilgiler için size çok 
teşekkür ederim.

Berke Ergönül: We heard that 
there are different types of 
neys. How are they classified?

Bilal Kabat: There are mainly 
13 types of neys. Major and minor 
chord (mabeyn) ney types are 
as follows: medium-long ney like 
mansur or kız neyi is advised for the 
beginners. The ones who are able 
to use these instruments can easily 
be successful in using the shorter 
ones. Şah ney is used by some 
master neyzens for solo performance 
today. Davud ney is rarely used. 
Davud-Bolahenk Mabeyni and 
Bolahenk are almost not used. As the 
Classical Ottoman Music performers 
used mostly mansur, kız, yıldız and 
sipürde keys, the neys in these keys 
are widely used. They are tuned 
according to their joints’ lengths. 
Besides, there are other types of 
neys such as müstahzen. 

Berke Ergönül: I would like to 
thank you for having time for 
us and giving such precious 
information. 

“Başlıca 13 çeşit ney 
vardır. Neylerin boyları 
uzadıkça ses elde 
edilmesi, kontrolü ve 
parmakların perdelere 
rahatça ulaşıp kıvrak 
hareket edebilmesi 
zorlaşmaktadır.”

“There are mainly 13 
types of neys. As the 
ney gets longer it gets 
harder to obtain sounds 
and reach the finger 
holes.”



Japonya: Japonca (resmi adı 日本国, 
Nihon-koku, biz nikkon diye okuyoruz) 

“güneş” ve “köken” anlamına geliyor. 
Bu nedenle “Doğan Güneşin Ülkesi” diye 
bilinen Japonya, bir ada ülkesidir. Çin, 
Kore ve Rusya’nın doğusunda, kuzeyde 
Ohotsk Denizi’nden, güneyde Doğu Çin 
Denizi’ne kadar uzanan Japonya Büyük 
Okyanus’ta üç binden fazla adadan 
oluşur. Başkenti Tokyo, resmi dili Japonca, 
para birimi Yen’dir. İnanışları, Samuray-
ları, geyşaları, çay seremonileri, temiz, 
çalışkan ve disiplinli olmalarıyla ve 
yemekleriyle değişik bir kültüre sahiptirler. 
Ben öncelikle sizlere Japonların dinlerin-
den söz etmek istiyorum.

Japan: The word Japan (official name: 
日本国, Nihon-koku, we pronounce 
it as nikkon) means “sun” and “roots” 

in Japanese. Therefore, Japan is known 
as the “Land of the Rising Sun”. Japan 
is an island country. It consists of more 
than three thousand islands in the 
Pacific Ocean in the east of China, 
Korea and Russia, which extend from 
the Ohotsk Sea to the north, to the East 
China Sea to the south. Its capital is 
Tokyo, its official language is Japanese 
and its currency is Yen. The Japanese 
have a different culture with their beliefs, 
Samurai, geisha, tea ceremonies and 
cuisine. They are clean, hard-working 

Dinler tarihi üzerine araştırmalar yapan ve izlenimlerini 
Avaz Dergisi okuyucularıyla paylaşan Atike Ataş, bu sayıda 
sizlere altın tapınakları, sessiz mabetleri, sakuraları ve 
düzenli bahçeleriyle tanınan Japonya’yı anlatıyor.
Atike Ataş, who makes research on the history of religions 
and shares her impressions with the readers of Avaz 
Magazine, tells you in this issue about Japan, which is known 
for its golden temples, quiet sanctuaries, sakuras and orderly 
gardens.

Geçmişin gelecekle 
buluştuğu ülke Japonya
Japan
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Tokyo Tower’dan şehrin 
genel görüntüsü.

The view of the city from 
Tokyo Tower.

The country where the 
past meets the future



Japonya’da Din 
Japonya’da hem milli dinleri olan Şin-
toizm hem de Budizm inancı yaygındır. 
Dünyanın en eski dinleri arasında yer 
alan Şintoizm, M.Ö. VII. yüzyıla kadar 
eskiye dayanır. Şintoizm’in Japonca’da 
karşılığı “Tanrıların Yolu” anlamına 
gelen Kami-Nomiçi’dir. Şintoizm’in 
herhangi bir peygamberi ya da kurucu-
su yoktur. Şintoizm’in bir diğer özelliği 
diğer dinlere karşı oldukça hoşgörülü bir 
din olmasıdır. Şintoizm yalnızca Japonla-
rın inandıkları milli bir dindir. Doğaya ve 
doğa olaylarına, ata ruhlarına taparlar.

İnanç ve İbadetleri 
Tanrılarıyla ilgili inançlarından biri, 
birbiriyle hem kardeş hem de karı-koca 
olan Gök ile Yer Tanrılarıdır. Bu iki tanrı 
bütün Japon adalarını ve diğer Tabiat 
Tanrılarını doğurmuşlardır. Bu iki tanrıya 
bağlı olarak başka tanrı inanışları da 
vardır. Japonya’da 8 milyon tanrı olduğu 
söyleniyor. Doğa olaylarının tanrıları; 
dağ, ırmak, ateş, gök gürlemesi, fırtına, 
yağmur gibi tanrılar. Ayrıca her meslek 
grubunun da kendilerine özgü tanrıları 
vardır. Ölüler yaşayanlara muhtaçtır. On-
ların ruhunun tıpkı yaşayan insanlar gibi 
maddi yiyeceklerden manen beslendikle-
rine, ölülere ikram yapılıp mezarın üzeri-
ne yiyecek, içecek, eşya, vs. konulduğu 
sürece mutlu olacaklarına inanıyorlar.

and disciplined people. First of all, I’d 
like to tell you about their religion. 

Religion in Japan 
Shintoism, which is their national 
religion, and Buddhism are common 
in Japan. Shintoism, one of the oldest 
religions of the world, dates back to the 
7th century BC. The Japanese equivalent 
of Shintoism is Kami-Nomichi, which 
means the “Path of the Gods”. Shintoism 
has no prophet or founder. Another 
feature of Shintoism is that it is highly 
tolerant to other religions. Shintoism is a 
national religion that only the Japanese 
believe. They worship nature and 
natural events, and their ancestral spirits.

Faith and Worship 
One of their beliefs about their gods is 
the Gods of Heaven and Earth, who 
are both siblings and spouses. These 
two gods have given birth to all the 
Japanese islands and other Gods of 
Nature. There are other beliefs of Gods 
depending on these two gods. They 
say that there are 8 million gods in 
Japan. Gods of natural events; mountain, 
river, fire, thunder, storm, rain gods. 
In addition, each profession has its 
own gods. The dead depend on the 
living. They believe that their souls are 
nourished from real food like living 
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“Japonlar tapınağa 
girmeden önce bizim 
abdestimize benzer 
biçimde bir temizlik 
yaparlar.”

“Before the Japanese 
enter the temple, they do 
a cleaning ritual similar 
to ablution that we do.”

“Japonya’da 8 milyon 
tanrı olduğu söyleniyor. 
Doğa olaylarının 
tanrıları; dağ, ırmak, 
ateş, gök gürlemesi, 
fırtına, yağmur gibi 
tanrılar. Ayrıca her 
meslek grubunun 
da kendilerine özgü 
tanrıları vardır.”

“They say that there are 
8 million gods in Japan. 
Gods of natural events; 
mountain, river, fire, 
thunder, storm, rain 
gods. In addition, each 
profession has its own 
gods.”



Şintoizm’de ibadet, evde ve tapınakta 
yapılabilir. Tapınaklarda genellikle es-
kiliği açısından değerli olan ayna, kılıç, 
mücevherli taş ve Amatarasu’nun heykeli 
bulunur. Japonlar tapınağa girmeden 
önce bizim abdestimize benzer biçimde 
bir temizlik yaparlar. Dışarıda bulunan 
su havuzundaki uzun tahta kepçelerle 
aldıkları suyla önce bir ellerini daha 
sonra diğer ellerini yıkarlar. Sonra 
ağızlarına su alarak çalkalar, daha 
sonra da yüzlerini yıkarlar. Abdest alan 
kişi tapınağa girdiğinde tanrılara geldi-
ğini haber vermek için orada bulunan 
çanı çalar veya üç kere ellerini çırpar. 
Tapınaktaki kıymetli eşya karşısında diz 
çöker, ibadetini tamamlar ve dışarı çıkar. 
Duayı kendisi yaptığı gibi din adamla-
rına da para karşılığında yaptırabilir. 
Rehberimizin kızı üniversiteye girsin diye 
500 dolara Kyoto’daki tapınakta rahip-
lere dua yaptırmış ve kızı üniversiteyi 
kazanmış. Tapınakların dışında dilekle-
rinizi yazıp attığınız kutular var. Parayla 
dilek kâğıdını alarak dileklerinizi yazıp 
kutuya atıyorsunuz. Kyoto’daki tapınağın 
bahçesinde silindir şeklinde yan yana 
dizilmiş ve bir koridor oluşturmuş dua 
kapıları dedikleri direkler bulunmaktadır. 
Bunlar, halk tarafından büyük miktarda 
para karşılığında satın alınıp isimler ve 
dualar yazılarak buraya konur. 

Japon Efsaneleri 
Amaterasu, Japon Şinto dininin güneş 
tanrıçasıdır. Amaterasu’nun asi erkek 
kardeşi Susanoo, Amaterasu’nun pirinç 
tarlalarını, tapınaklarını, her şeyini yerle 
bir edince, tanrıça bu duruma çok üzülür 
ve Ama-no-Iwato isimli mağaraya giz-
lenir. Güneşini kaybeden dünya karan-
lıkta kalır. Diğer tanrılar onu saklandığı 
yerden çıkarmak için bir oyun kurarlar. 
Tanrıça Ama-no-Uzume mağaranın önü-

people and the dead shall be happy 
as long as they are served food, drinks, 
objects, etc. on their graves.

People may worship at home or in the 
temple in Shintoism. In the temples 
there is usually a mirror which is worthy 
of its age, a sword, a jeweled stone, 
and a statue of Amaterasu. Before the 
Japanese enter the temple, they do a 
cleaning ritual similar to ablution that 
we do. They wash one hand and then 
the other hand with the water they take 
with the long wooden scoops from 
the pool outside. Then, they rinse their 
mouths with water and wash their faces. 
After the ablution, they ring the bell 
and clap their hands three times upon 
entering the temple to inform the gods 
of their arrival. They kneel against the 
precious things in the temple, complete 
their worship and go out. They might 
pray for themselves or ask the monks to 
pray for them in exchange for money. 
Our tour guide had paid 500 dollars 
to the monks in the temple in Kyoto for 
them to pray for his daughter to get 
into university and he says that it has 
worked. There are boxes outside the 
temples where you write your wishes. 
You buy the paper, write your wishes 
on it and throw it into the box. In the 
garden of the temple in Kyoto, there 
are cylinders that are arranged side by 
side to make a corridor, which they call 
prayer gates. These are bought by the 
public in exchange for large amounts 
of money and placed there with names 
and prayers written on them.

Japanese Legends 
Amaterasu is the “Goddess of Sun” 
of Japanese Shinto religion. When 
Amaterasu’s rebellious brother, Susanoo, 
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“Japonya’da hem milli 
dinleri olan Şintoizm 
hem de Budizm inancı 
yaygındır.”

“Shintoism, which is 
their national religion, 
and Buddhism are 
common in Japan.”

“Japonların yaratılışla 
ilgili çok sayıda efsanesi 
bulunmaktadır.”

“The Japanese have 
many legends about the 
creation of human.”

Yazı article / Atike Ataş



ne bir ayna koyar ve baştan çıkarıcı bir 
dans etmeye başlar. Kutlamayı ve gelen 
sesleri merak eden Amaterasu mağara-
dan dışarı uzandığında kendi yansıma-
sını görür ve bu yansımadan ürker. Bu 
esnada diğer tanrılar onu mağaradan 
çekip çıkarırlar ve dünya tekrar güneşi-
ne kavuşur.  

Kutsal Rüzgar 
13. Yüzyılda, Kubilay Han’ın komutasın-
daki Moğollar, Japonya’yı istila etme-
ğe kalkışır. Ancak çok güçlü fırtınalar 
Moğolların gemilerini batırır. Japonlar 
da bu fırtınaya “Kutsal Rüzgar” adını ve-
rirler. Japoncası bizim de bildiğimiz bir 
sözcük: “Kami Kaze”. O zaman doğanın 
bir lütfu olan Kami Kaze, İkinci Dünya 
Savaşı’nda da intihar dalışı yapan savaş 
pilotları için kullanılmıştır.  

Gelenekleri  
Evlenme törenleri tapınakların bitişindeki 
evlenme salonlarında Şintoist rahipler 
tarafından yapılır. Cenaze törenlerini ise 
Budist rahipler yönetir. Japonlar bu iki 
inancı “Biz Şintoist doğar, Budist ölürüz” 
şeklinde açıklıyorlar. İnançlarına göre 
ölen herkes “Kami” (Tanrı veya hayat 
için önemli olan rüzgar, yağmur, ağaç, 
dağ, ırmak ve bereket gibi şeylerin şek-
lini alan kutsal ruhlar) olur. Ölen kişinin 
dünyadaki konumuna ve yaptığı eylem-
lere göre ruhu derecelendirilir. Kamilerin 
içinde en kutsal olanı Amaterasu adı 
verilen güneş kamisi ya da tanrıçası-
dır. Japonya bayrağında kırmızı güneş 
Amaterasu’yu temsil ediyor. İmparatorun, 
savaşta başarı göstermiş kahramanların 
ruhları en yüksek ruhlar kabul ediliyor. 
İkinci Dünya Savaşı’nın bitimine kadar 
imparatorların da Amaterasu’nun soyun-
dan geldiğine inanılıyor ve imparatora 
yaşayan kami anlamına gelen ikigami 

destroys everything that belongs to 
her, including the rice fields and the 
temples, the goddess hides in a cave 
called Ama-no-Iwato with her grief. The 
world that loses its sun is plunged into 
darkness. The other gods set up a game 
to take her out of the cave. Goddess 
Ama-no-Uzume places a mirror in front 
of the cave and performs a seductive 
dance. Curious about the celebration 
and the sounds, Amaterasu reaches out 
from the cave and sees her reflection on 
the mirror and it stuns her. Other gods 
take her out of the cave at that moment 
and the world has its sun back. 

Holy Wind 
In the 13th century, Mongols under the 
command of Kublai Khan tried to invade 
Japan. However, very strong storms sank 
the Mongols’ ships. The Japanese call 
this storm the “holy wind”. The Japanese 
translation of this word is familiar to 
us: “Kami Kaze”. Kami Kaze, which was 
a blessing of nature at the time, has 
become a phrase used for fighter pilots 
who perform a suicide attack in the 
Second World War. 

Traditions 
Marriage ceremonies are done by the 
Shintoist monks in marriage halls next to 
the temples. Buddhist monks conduct the 
funeral. The Japanese explain these two 
beliefs as: ”We are born as Shintoists 
and we die as Buddhists.” According to 
their belief, anyone who dies becomes 
a “Kami” (Gods or spirits of important 
things in life such as wind, rain, trees, 
mountains, rivers or fertility). The soul 
of the deceased is graded according 
to his/her position and actions in the 
world. The most sacred of all Kami’s 
is the goddess of the sun, Amaterasu. 
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“Japon tapınaklarının 
giriş bölümünde 
üzerinde dua yazılı 
bayraklar bulunur.”  

“There are flags at the 
entrances of Japanese 
temples with prayers 
written on them.”

“Japonya’da İkinci Dünya 
Savaşı’nın bitimine 
kadar imparatorların 
da Amaterasu’nun 
soyundan geldiğine 
inanılıyor ve 
imparatora yaşayan 
kami anlamına gelen 
ikigami deniliyordu. Bu 
inanıştan dolayı Japon 
imparatorlarına da 

“Güneşin Oğlu” diye 
hitap ediliyordu.”

“Until the end of the 
Second World War, the 
emperors were believed 
to be descendants of 
Amaterasu, and the 
emperor was called 
ikigami, which means 
the living kami. Because 
of this belief, the 
Japanese emperors were 
also called “The Son of 
the Sun”.”



deniliyordu. Bu inanıştan dolayı Japon 
imparatorlarına da “Güneşin Oğlu” diye 
hitap ediliyordu. Fuji-Yama Dağı da ülke-
deki mukaddes bir yanardağdır.   

Kimono 
Japon kültürünün en belirgin özelliklerin-
dendir. Kimononun da farklılıkları vardır. 
Evli bayanların kimonolarının kolları kısa, 
bekarların ise uzundur. 20 yaşına basan 
genç kızlar aile içinde seremoniyle 
kimono giyer, tapınağa giderek duasını 
yapar ve 20 yaşını kutlar. Biz Tokyo’daki 
tapınağı gezerken kimonolarını giymiş 
bir gruba rastladık. Ayaklarına giydikleri 
parmak arası tahta terlikler nedeniyle 
kısa kısa adımlar atarak yürüyorlardı. 
Hepsi de çok sevimli ve sıcakkanlıydılar. 
Japonlar, günlük hayatta da çok bakım-
lıdırlar.

Sadõ 
Sadõ ”Çay Yolu” veya “Çanoyu” (Çayın 
sıcak suyu) adı verilen çay töreni 15. 
yüzyıla kadar geriye gider. Çay töreni 
bize sıkıcı gelse de onlar için törensel 
bir niteliği vardır. Ev sahibi ve konuklar 
bu törenin ayrıntılı kurallarına büyük 
bir ciddiyetle uyarlar. Çay töreninde 

The red sun in the flag of Japan 
represents Amaterasu. The souls of the 
emperor and the heroes who have 
succeeded in a war are considered 
as the highest spirits. Until the end of 
the Second World War, the emperors 
were believed to be descendants 
of Amaterasu, and the emperor was 
called ikigami, which means the 
living kami. Because of this belief, 
the Japanese emperors were also 
called “The Son of the Sun”. Fuji-Yama 
Mountain is also a sacred volcano in 
the country.

Kimono 
Kimono is one of the most distinctive 
features of Japanese culture. Kimonos 
vary. Married women’s kimonos have 
short sleeves whereas single women’s 
kimonos have long sleeves. Young girls 
who turn 20, wear a kimono through 
a ceremony in the family, then go to 
the temple and pray and celebrate 
their 20 years of age. While we were 
visiting the temple in Tokyo, we came 
across a group wearing kimonos. They 
were walking in short steps because of 
the wooden sandals they wore. They 
were all very cute and friendly. The 
Japanese are very well-groomed in 
their daily life.

Sadõ 
The tea ceremony called Sadõ (Path 
of Tea) or Chanoyu (Hot water of tea) 
dates back to the 15th century. Even 
though we consider this ceremony a 
little boring, it is an important ritual 
for them. The host and guests adhere 
to the detailed rules of this ceremony 
with gravity. The effect of Zen 
Buddhism can be observed throughout 
the tea ceremony. During our trip, we 
attended a tea ceremony. Guests 
took off their shoes before entering 
the house. The host greeted us all in 
Japanese style. We sat down on our 
knees at home. In the corner of the 
room, there was a tray with a teapot 
and cups on it. In front of it, beneath 
the floor, there was the water heating 
compartment which became visible 
when the top of it was lifted. The host 
slowly filled the teapot with hot water 
with a scoop. Of course, he did all 
these very slowly as a ritual. He was 
bowing with every scoop of water. 
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“Japonya’da ‘sadö’ adı 
verilen çay törenine 
katılan konuklar, 
tören kurallarına ev 
sahibi kadar büyük bir 
ciddiyetle uyarlar.”

“In Japan, guests, who 
attend a tea ceremony 
which is called ‘sadö’, 
follow the rules of the 
ceremony as strictly as 
the host.” 

“Japonya denilince ilk 
akla gelen kimanolu 
kadınlardır.”

“The first thing that 
comes to mind about 
Japan is the women in 
kimonos.”

Yazı article / Atike Ataş



ağırlıklı olarak Zen Budizmi’nin etkisi 
görülür. Gezimiz esnasında biz de bir 
çay seremonisine katıldık. Evlerin içine 
ayakkabılar çıkarılarak giriliyor. Ev sa-
hibi hepimizi Japon usulü selamlayarak 
karşıladı. Bizler evde yere diz çökerek 
oturduk. Odanın bir köşesinde demlik ve 
fincanların olduğu tepsi, hemen önünde 
de zeminin altında olan üstü açıldığında 
ortaya çıkan suyun ısıtıldığı bölme vardı. 
Ev sahibi kepçeyle aldığı sıcak suyu 
demliğe yavaş yavaş doldurdu. Tabi bu 
işlemleri çok yavaş ve de törensel nite-
likte yaptı. Her kepçede eğilerek selam 
veriyordu. Çay demleme işi tamamlan-
dıktan sonra her birimizin önünde diz 
çöktü, fincanı önce başının üstünde 
tutup sonra eğilerek bizlere verdi. Çayın 
yanında Japon tatlısı da ikram etti. Çay 
çok yoğun yeşil çaydı. Yeşil çayı sevme-
me rağmen zorlanarak içtim.

Ryokan 
Kyoto’da Ryokan’da kaldık. Ryokanlar, 
geleneksel Japon otelleridir ve genellikle 
bir veya iki katlı geleneksel ahşap Japon 
evlerinden esinlenerek inşa edilmişlerdir. 
Eğer siz de bizim gibi tam bir Japon at-
mosferi yaşamak isterseniz kesinlikle ko-
naklamanızı tavsiye ederim. Ryokanların 
çok katı kural ve prensipleri bulunmakta-
dır. Ryokan’a geldiğimizde bizi önce çay 
seremonisi ile karşıladılar. Bütün odalar 
Japon stilinde döşeliydi. Tabanı tatami 
(tahta) kaplı, fusuma adı verilen kâğıt 
kaplamalı ince tahtadan yapılma sürme 
kapılar ile bölümlere ayrılmış olan oda-
ya girdiğimizde yatak göremedik, çünkü 
eskiden bizde olduğu gibi Ryokanlarda 

Once he was done with brewing the 
tea, he kneeled before each one of us; 
he held the cups on his head, bowed 
and served them. He also offered us a 
Japanese desert with the tea. The tea 
was a very dense green tea which I’ve 
had a hard time drinking even though 
I like green tea.

Ryokan 
We stayed in a Ryokan in Kyoto. 
Ryokans are traditional Japanese hotels 
and are usually inspired by traditional 
wooden Japanese houses with one or 
two floors. If you’d like to experience 
a real Japanese atmosphere like we 
did, I would definitely recommend 
you to stay in one. There are very 
strict rules and principals in Ryokans. 
When we arrived at the Ryokan they 
welcomed us with a tea ceremony. All 
rooms were furnished in Japanese style. 
When we entered the room which was 
divided into sections, with sliding doors 
made of tatami (wood) covered with 
fusuma (paper), we couldn’t see the 
beds because, just like we used to do 
in the old days, people sleep in ground 
beds that are called futons in Ryokans. 
Futons are usually kept in closets called 
oshi-ire. During our dinner time, the 
staff prepared the beds. We were all 
enthusiastic about wearing the yukata, 
which is for wearing in a Ryokan, 
when we saw it in the closet. It is a 
simple cotton robe that looks like a 
Kimono. The main reason for us to 
wear them was to act according to 
their culture while watching the geisha 
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“Ryokanlar, geleneksel 
Japon otelleridir ve 
genellikle bir veya 
iki katlı geleneksel 
ahşap Japon 
evlerinden esinlenerek 
inşa edilmişlerdir. 
Ryokanların da çok katı 
kural ve prensipleri 
bulunmaktadır.”

“Ryokans are traditional 
Japanese hotels and 
are usually inspired 
by traditional wooden 
Japanese houses with 
one or two floors. There 
are very strict rules and 
principals in Ryokans.”

Atike Ataş, Japonya’da 
geçmişin izlerini 
taşıyan Kyoto evlerinin 
önünde.

Atike Ataş is in front of 
the Kyoto houses which 
carry the traces of the 
past in Japan.



futon denilen yer yataklarında yatılı-
yor. Futonlar genelde oshi-ire denilen 
dolapların içinde. Akşam yemeğe inip 
tekrar odaya çıktığımızda görevliler yer 
yataklarını sermişlerdi. Dolapta Ryokan 
içerisinde giymek için yukata denilen 
kimonoya benzeyen, pamuklu, basit, 
bornoz gibi giyilen bir giyeceği görünce 
hepimiz büyük bir hevesle giydik. Giy-
memizin asıl nedeni grubumuza özel 
gösteri yapacak olan geyşaları seyre-
derken onların kültürüne göre hareket 
etmekti. Ryokan’ın içinde de yukataları 
giysilerimizin üstüne giyerek gezdik. 
Geyşalar normalde böyle özel gösteri 
yapmazlarmış ama Kyota’da kalacağı-
mız akşam folklorik tiyatroya gidecektik. 
Yerel turun tarihleri karıştırması yüzün-
den gösteriye gidemedik. Yerel acente 
kendilerini affettirmek için bu organizas-
yonu düzenlemiş. Gösteri çok güzeldi, 
çok memnun kaldık. Geyşaların makyajı 
ve saçlarının yapımı çok uzun sürdüğü 
için birkaç gün silmiyorlarmış.

Geisha (Geyşa) 
Japon kültüründe köklü bir yeri olan ge-
leneksel dansçı ve şarkıcı kadınlar olan 
Geyşalar, Japonya’da 17. yüzyıldan bu 
yana eğlence hayatında erkek müşteri-
lere, şarkı, dans, sohbet ve oyunlar ile 
eşlik ediyorlar. Her ne kadar onlar hak-
kındaki algı daha farklı olsa da aslında 
onlar sanat, müzik ve dans konularında 
katı bir eğitim sürecinden geçiyor. Gey-
şalar günlerinin büyük bir çoğunluğunu 

who would perform a special show for 
our group. Inside the Ryokan, we wore 
the yukatas on top of our clothes. The 
geisha wouldn’t normally do such a 
special show. We were going to go to 
the folkloric theater on the evening of 
our stay in the Kyota, but we couldn’t; 
because the local tour company had 
confused the dates. They arranged 
this performance to apologize. It was 
a lovely show. We were very pleased. 
We learnt that the geisha don’t remove 
their make up or unmake their hair for 
a few days because it takes such a 
long time to make them.

Geisha 
The Geisha, traditional dancer and 
singers who have a long-standing 
place in Japanese culture, have 
been entertaining male clients by 
singing, dancing, chatting and 
playing games in Japan since the 17th 

century. Although they are sometimes 
perceived in a different way, in fact, 
they go through a strict training in art, 
music and dance. The geisha used to 
spend most of their time by reading 
about current events and researching 
because they’ve had to have 
knowledge deep enough to converse 
with politicians and businessmen. 
Modern geisha, on the other hand, 
learn foreign languages to be able 
to communicate with foreign clients. 
Wherever she is, a geisha must be 

“Japonya’da görülmesi 
gereken tarihi yerlerin 
en önemlisi aynı 
zamanda eski başkent 
olan Kyoto’dur.”

“The most important 
historical site to see in 
Japan is the old capital, 
Kyoto.”
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Yazı article / Atike Ataş

“Japon kültüründe köklü 
bir yeri olan geleneksel 
dansçı ve şarkıcı 
kadınların Kyoto’daki 
geleneksel otelleri 
Ryokan’da bize özel 
sergiledikleri gösteri 
muhteşemdi.”

“The performance of the 
traditional dancer and 
singer women, who have 
an important place in 
the Japanese culture, in 
a traditional hotel in 
Kyoto, a Ryokan, was 
spectacular.”



güncel olayları okuyarak ve araştırma 
yaparak geçirirlerdi. Bunun sebebiyse, 
politikacılar ve iş adamları ile derin bir 
sohbet edebilecek bilgiye sahip olmaları 
gerektiğiydi. Modern geyşalar yabancı 
müşterileriyle iletişim kurabilmek içinse 
yabancı diller öğreniyor. Nerede olursa 
olsun, bir geyşa en az birkaç sanat da-
lında eğitim görmek zorundadır. Geyşa 
olacak kızlar, küçük yaşta yetişmesi için 
geyşa evlerine verilir. Şikomi denen bu 
kızlar tüm ev işleriyle ilgilenir. Kızlar, 
disiplin edilmesi için çok ağır şartlar al-
tında çalıştırılırlar.15-18 yaşları arasında 
eğitim almaya başlıyorlar. Genç yaşta 
eğitim görmeye başlayanlara Maiko 
(dans eden çocuk) veya Hankyoku (yarı 
mücevher) deniyor.

Maikolar “Okiya denilen geyşa evlerin-
de Okasanlar (Geyşa anneleri) tara-
fından eğitiliyorlar. Eğitimleri diksiyon, 
dans, müzik, mutfak, çay ve servis üzeri-
ne. Dört ay boyunca ailesi ile irtibatları 
yok. Telefonla konuşmaları dahi yasak. 
Üstelik eskiden altı ay boyunca dışarı 
çıkamazlarmış. Eğitim sürecini tamamla-
yan Maikolar isim seçme seremonisine 
katılıyorlar.

İsimler rahibin okuduğu duanın ardın-
dan veriliyor. Duanın ardından rahip 
diyor ki Maikona’nın ismi 15 harfli 
olsun ve K harfi ile başlasın. Bu kural-
lar dahilinde isim veriliyor. İsim töreni 
sonrasında gerçek bir geyşanın yanına 
çırak olarak veriliyor. Oneesan (büyük 
abla) Maikoya geyşalığı öğretmeye 
başlıyor. Aynı kaptan su içerek sadakat-
lerini kanıtlıyorlar ve ömür boyu ayrılmı-
yorlar. Eğitimini tamamlayan Maiko’ya 

trained at least in a few branches of 
art. The little girls are brought to geisha 
homes in early ages to be raised as 
geisha. These young girls are called 
Shikomi, and they take care of all the 
housework. The girls work under harsh 
conditions to be disciplined. They start 
the training between the ages of 15-18. 
Those who start their training at young 
age are called Maiko (dancing child) 
or Hankyoku (half-jewel).

Maikos are trained by Okasans 
(geisha mothers) in geisha houses that 
are called “okiya”s. Their trainings 
are based on diction, dance, music 
instruments, kitchen and tea service. 
They are not allowed to communicate 
with their parents for four months. Even 
using the telephone is forbidden. In the 
old days, they were not allowed to go 
out in the first six months. The maikos 
who complete their training, attend the 
name selection ceremony. 

The names are given after the prayer 
the monk says. After the prayer, the 
monk says that “Maikona’s name shall 
start with the letter K and have 15 
letters in it”. Thus, the names are given 
within according to these rules. After 
the ceremony, they are assigned as 
apprentices to the real geisha. Oneesan 
(big sister) teaches the maiko how to 
become a geisha. They prove their 
loyalty by drinking water from the same 
container, and they are bound to each 
other for life. The maiko who completes 
her training receives a misedashi 
ceremony. She may become a geisha 
only after 5 years from this ceremony. 

“Japonlar ne kadar 
modern görünseler de 
aslında geleneklerine 
çok fazla bağlılar.”

“Even though the 
Japanese seem to be 
very modern people, 
they are deeply attached 
to their traditions.”

Atike Ataş, Tokyo’da 
Şintoist Tapınağını 
ziyarete gelen anne ve 
kızı ile birlikte.

Atike Ataş is with 
a mother and her 
daughter, visiting a 
Shinto Temple in Tokyo.
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misedashi töreni yapılıyor. Bu törenden 
5 yıl sonra ancak geisha olabiliyor. 
Hemen hemen her Ryokan’da büyük 
bir genel ofuro (kaplıca havuzu ve 
hamamı) bulunur. Biz kaplıca havuzunu 
duyunca hemen girmeye niyetlendik. 
Kadın ve erkekler ayrı ayrı ofurolarda 
tamamen çıplak olarak giriyorlarmış. 
Rehberimize Ryokan’ın sahibinden 
mayoyla girmemiz için izin istemesini 
söyleyince kesinlikle reddetti. Kurallara 
sıkı sıkı bağlı olan Japonlar asla taviz 
vermiyorlar. Biz de ilerleyen saatler-
de mayomuzun üstüne yukatalarımızı 
giyip şansımızı denemeye karar verdik. 
Şansımıza ofuroda ne bir görevli, ne de 
bir başkası vardı. Böylece ofuroyu da 
denemiş olduk. 

Japonya’da yemek kültürü 
Normalde akşam yemeği ve sabah 
kahvaltısı odaya servis yapılır ama biz 
on beş kişilik bir grup olduğumuz için 
yemeğimizi özel salonda servis ettiler. 
Sabah kahvaltısında pilav (gohan), 
miso çorbası (sıcak suyla karıştırılarak 
ezilmiş soya fasulyesi) ve Japon usulü 
turşu, akşam yemeğinde sukiyaki deni-
len türlü yedik. Sukiyaki masa üzerine, 
bir ısıtıcı, onun üzerine de kaynar su ile 
dolu bir tencere, masanın üzerinde ince 
kesilmiş et, çeşitli sebzeler, mantarlar ve 
tofu çiğ olarak konulmuştu. Biz bu mal-
zemeleri masadaki kaynar suya attık, 
biraz bekledikten sonra servis yaptık. 
Etler çok ince kesildiği için çok çabuk 
pişti, üstelik çok da lezzetliydi. Eğer 
bu haşlama işi sadece ince ince dilim-
lenmiş etlerle yapılırsa buna da şabu 
şabu deniliyor. Yemekler çok hafif ve 
lezzetliydi. Ryokan’dan ayrılacağımız 
zaman sahibi olan seksen yaş civarın-
daki bayan hepimizi tek tek uğurlamak 

Almost each Ryokan has a public 
ofuro (a thermal pool and bath). We 
wanted to use it right away when we 
heard of it. It is traditional for women 
and men to use the ofuro completely 
naked in separate divisions. Our guide 
immediately refused our request to ask 
for permission from the owner of the 
Ryokan for us to wear our swimsuits 
for using the ofuro. The Japanese are 
strictly bound to the rules and they 
never tolerate breaking them. So, we 
decided to give it a shot by wearing 
our yukatas over our swimsuits in the 
late hours. Fortunately, there was no 
one in the ofuro. So, we experienced 
the ofuro, too.

Food Culture in Japan 
Normally dinner and breakfast are 
served in the room, but since we 
were a group of fifteen people, they 
served our meals in the private hall. At 
breakfast we ate rice called “gohan”, 
miso soup (crushed soybeans mixed 
with hot water) and Japanese-style 
pickles. For dinner, we had a stew 
called sukiyaki. Sukiyaki was served 
with a heater on the table with a pot 
full of boiling water on it and raw 
ingredients such as finely cut meat, 
various vegetables, mushrooms and 
tofu. We placed these ingredients in 
the boiling water and we served the 
dinner after waiting for a while. Since 
the meat was cut so fine, it was cooked 
very quickly and it was delicious. If the 
meal consists only of those finely cut 
meats, then it is called shabu shabu. 
The meals were light and delicious. 
When we were to leave the Ryokan, 
the lady, who is the owner and is 
about eighty years old, waited for a 
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Atike Ataş, çeşitli çiğ 
balıklardan hazırlanan 

“saşimi” adlı Japon 
yemeğini denerken.

Atike Ataş is tasting 
“sashimi”, a dish 

prepared with various 
raw fish.

“Japonlar tapınağa 
girerken, dileklerinin 
gerçekleşmesi için 
duvardan aldıkları 
kartları sandığa 
atıyorlar.”

“The Japanese buy the 
papers from the wall to 
make their wishes come 
true and throw them 
into the boxes before 
entering the temple.” 

Yazı article / Atike Ataş



için ayakta uzun zaman bekledi. Bir 
başka Japon yemeği olan Saşimi’yi de 
denedik; sizin de denemenizi tavsiye 
ederim. Saşimi çeşitli çiğ balıklardan 
hazırlanan bir yemek. Genelde soya 
sosu ve wasabi (yaban turpundan yapı-
lan çok ama çok acı bir çeşit macunsu 
tat verici) karıştırılıp bu karışımın içine 
batırılarak yeniyor.

Japon halkı 
Japonlar kurallarına çok bağlı, dürüst, 
güler yüzlü, saygılı bir millet. “Hayır” 
kelimesini karşısındakine saygısızlık 
olarak gördükleri için kullanmıyorlar. 
Onun yerine ben bunu tekrar düşüne-
yim gibi nazik ifadeler kullanıyorlar. 
Japonya çok güvenli bir ülke. Biz 
Tokyo’nun en işlek caddesindeki bir 
restorana gidiyorduk, arabada çan-
tamı unuttum. Şoföre çantayı almak 
için arabanın nerde olduğunu sorunca 
göstermek üzere benimle beraber ara-
baya kadar geldi. Arabanın kapısını 
açık görünce çok şaşırdım. Ben çantayı 
aldıktan sonra da kapıları kapatmadı. 
Durumu rehberimize anlatınca “burada 
hiçbir şey olmaz” dedi. Aracımız en 
işlek caddede kapıları açık vazıyette 
iki üç saat kaldı. Bizde olsa herhalde 
otobüsten eser kalmazdı ama orada 
kimsenin bir şeyi kaybolmadı. Sokakta 
bir cüzdan görseler kimse almazmış. 
Sokaklar geceleri tek başına gezilebile-
cek kadar güvenli. Ne hırsızlık, ne de 
taciz olayları var. 

Evet, ben bu yazımda sizlere on beş 
günlük seyahatimde Japonya’da yaşa-
dıklarımı, Japon halkı ile ilgili edindiğim 
izlenimleri anlattım. Bu zengin kültürün 
sadece kitaplardan ya da filmlerden 
öğrenilmesinin yeterli olmadığını önem-
le vurgulamak isterim.

long time standing to see us all one by 
one. We also tasted another Japanese 
dish, Sashimi, and I recommend you to 
try it. Sashimi is a dish prepared with 
raw fish. Usually, it is dipped in soy 
sauce and wasabi (a very very spicy 
paste made from horseradish).

Japanese People 
The Japanese are very respectful, 
friendly, honest people who are strictly 
committed to their rules. They don’t 
use the word “No” because they think 
it is disrespectful to the other person. 
Instead, they use polite expressions 
such as “Let me consider this again”. 
Japan is a very safe country. We were 
headed to a restaurant in one of the 
busiest streets in Tokyo and I forgot my 
bag in the bus. When I asked him, the 
driver came with me to the bus to show 
me where my bag was. I was very 
surprised to see that the bus door was 
not closed. He also didn’t close the 
door after me. When I told our guide 
about this, he said that nothing bad 
would happen. Our bus was parked 
on one of the busiest streets of Tokyo 
with its doors open for 2-3 hours. If it 
were in our country, there would be 
nothing left inside the bus, but nothing 
was missing. The Japanese wouldn’t 
pick it up if they saw a wallet on the 
street. The streets are safe enough to 
walk at night. There are no cases of 
theft or harassment.  

Well, I told you about my experiences 
in Japan and my observations of the 
people of Japan in my fifteen days 
vacation. I’d finally like to emphasize 
that it is not enough to find out about 
this rich culture only from books or 
films. 

“Japonlar kurallarına 
çok bağlı, dürüst, güler 
yüzlü, saygılı bir millet. 
Sokaklar ise geceleri 
tek başına gezilebilecek 
kadar güvenli.”

“The Japanese are very 
respectful, friendly, 
honest people who are 
strictly committed to 
their rules. The streets 
are safe enough to walk 
at night.” 
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“Japonya çok güvenli 
bir ülke. Halkı ise 

‘hayır’ kelimesini 
karşısındakine 
saygısızlık olmasın diye 
asla kullanmıyor. Kime 
fotoğraf çekimi için bir 
ricada bulunduysak 
bizi kırmamak adına 
hep gülümseyerek poz 
verdi.”

“Japan is a very safe 
country. The Japanese 
don’t use the word “No” 
because they think it 
is disrespectful to the 
other person. Anyone we 
asked for a photograph 
posed with a smile to be 
polite to us.”



Engel tanımayanlardan 
büyük başarı

Berfin Aladağ: Mr. Göksel, 
hello… You are one of 
pioneers of disabled sports 

movement in Turkey and you 
have been the general manager 
of BJK Physically Disabled 
Sports Branch since 2003. Who 
is Erdem Göksel, who had 
many successes? What training 
did you have? Can we please 
hear it from you?

Erdem Göksel: Sure, but I have a 
story before Beşiktaş, as well. I was 

Berfin Aladağ: Erdem Bey, 
merhaba. Siz Türkiye’de 
engelli sporu akımının ön-

cülerindensiniz ve 2003 yılından 
beri de BJK Bedensel Engelliler 
Spor Şubesi Genel Menajeri ola-
rak görev yapıyorsunuz… Pek 
çok başarıya imza atan Erdem 
Göksel kimdir? Hangi eğitimle-
ri almıştır? Bir de sizden kısaca 
dinleyebilir miyiz?

Erdem Göksel: Tabii ki, ancak 
Beşiktaş’tan öncesi de var. Ben liseye 

Great success from  
the disabled players

There are many disabled individuals in our country who can’t leave their homes.  
The most important thing for them is to be supported. Families’ and educators’ 
support is very important on this matter. Under these circumstances, it wouldn’t be 
wrong to say that the value given to the disabled sports is not quite enough. In fact, 
when one team can become the champion among the clubs from tens of countries 
which compete in Europe, it becomes more essential to understand the importance  
of this matter. So, we had an interview with the general manager of Beşiktaş 
Physically Disabled Sports Branch, Mr. Erdem Göksel, about “disabled sports”.

Ülkemizde evden çıkamayan çok sayıda engelli var. Onlar için en önemli şey destek. 
Ailelere ve eğitimcilere bu konuda çok iş düşüyor. Hal böyle olunca engelliler sporuna 
verilen değerin de yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Oysa bir takım Avrupa’da onlarca 
ülkede mücadele eden kulüpler arasında şampiyon oluyorsa, bunun önemini daha iyi 
anlamak gerekiyor. Biz de Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Genel Menajeri 
Erdem Göksel’le “engelli sporu” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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Röportaj  interview / Berfin Aladağ



kadar eğitim aldım. Bir kızım ve bir 
torunum var, aynı zamanda bir kamu 
emeklisiyim. Benim çocukluk yıllarımda 
Türkiye’de engellileri ilgilendiren her-
hangi bir spor yoktu. Ancak Sakatlar 
Haftası’nda engelliler tekerlekli sandal-
yeyle yarış yaparlardı ve orada ben 
birinci olurdum. İşte o günlerde ben 
sporu sevdim. Ancak spora yönelme-
min amacı çocukken iki kadının kendi 
aralarında konuşmalarına şahit olmam-
dır. Onların; “Ah canım, ne kadar tatlı 
bir çocuk. Ama ömür boyu sandalyeye 
mahkum yaşayacak.” demeleri bana 
çok dokunmuştu. Hırsımı sandalyeden 
çıkartmaya başladım. Sandalyeyi her 
yere vuruyor, kendimi merdivenlere, 
dik yokuşlara atıyordum. İşte o günler-
de sporu keşfettim. Yani “Evet, ben bu 
arabaya mahkumum ama bu araba 
da bana mahkum olabilir.” düşünce-
siyle yola çıktım. Sonra da spora olan 
aşkım başladı. 1980’li yıllarda “Ben 
sporcu olmalıyım!” diye düşündüm. 
Sonra yüzerek Boğaz’ı geçtim. Ama 
devam etme şansım yoktu. Çünkü 
başvurduğum kulüpler haklı olarak; 
“Elmayla armudu aynı anda yarıştıra-
mayız.” dediler. Bunun üzerine engel-
lilerin bir kulübü olsun diye harekete 
geçtim. 1990 yılında o zamanki adıyla 
Sakatlar Spor Kulübü’nü kurduk. Önce 
topluma engellilerin nasıl spor yapa-
bileceğini gösterdik. Sonrasında da 
performans sporu başladı. Fakat ne 
yaparsak yapalım kamuoyunun dikka-
tini çekemiyorduk. Bunun üzerine bu 
işe üç büyükler ile devam etmeliyiz 
dedik. Tabii ben Beşiktaşlı olduğum 
için mücadelemi Beşiktaş’a kaydırdım. 
İlk olarak Süleyman Seba’yla görüştük. 
Kendisinden ne istediğimizi sordu, ben 

educated until the high school. I have 
a daughter and a grandchild. I was 
retired from public service. There were 
no sports activities for the disabled 
during my childhood in Turkey. During 
the Disabled Week, the disabled used 
to race in wheelchairs and I used to 
come in first. Those were the days 
when I grew fond of sports. But the 
real reason for me to turn towards 
sports was a conversation between 
two ladies. It really hurt me when 
one of them said “Oh dear, what a 
lovely boy. But it’s such a shame that 
he will be bound the wheelchair for 
the rest of his life.” I vented my spleen 
on my wheelchair. I used to bump it 
everywhere, throw myself down the 
stairs or down steep roads. In those 
days, I found out about sports. I 
thought to myself; “So, yes, I am bound 
to this wheelchair, but it can be bound 
to me as well.” Then began my love for 
sports. In 1980s I thought that I should 
have been an athlete. I swam across 
the Bosphorus. I had no opportunity 
to go further because, the sports clubs 
that I had applied to, responded me 
justifiably that they couldn’t make 
apples and oranges race. Thereupon, I 
started acting for the disabled to have 
a sports club of their own. In 1990, 
we established the sports club formerly 
named “The Disabled Sports Club”. 
First, we demonstrated the public how 
the disabled can play sports. Then 
came the performance sports. But we 
could not draw the public’s attention 
no matter what we did. So, we thought 
that we should proceed with the three 
big sports clubs of Turkey. Of course, 
since I am a supporter of Beşiktaş, I 

“Maçlar bizler için birer 
oyundan ibarettir.”

“The matches are 
nothing but games for 
us.”

AVAZ YOUTH MAGAZINE/ ISSUE 20 / JANUARY 2019 / 85

fo
to

ğr
af

 - 
ph

ot
og

ra
ph

y 
/ 

A
da

 K
oc

ab
aş

-M
ur

at
 N

işa
nc

ı

“1990 yılında o zamanki 
adıyla Sakatlar 
Spor Kulübü’nü 
kurduk. Önce topluma 
engellilerin nasıl 
spor yapabileceğini 
gösterdik.”

“In 1990, we established 
the sports club formerly 
named The Disabled 
Sports Club. First, we 
demonstrated the public 
how the disabled can 
play sports.”



brought my case to Beşiktaş Sports Club. 
First, I met Süleyman Seba. He asked me 
what we wanted and I only asked for 
the “spirit” from them. He was touched 
by my demand and he took my request 
to the board. So, in 1998, Beşiktaş 
Disabled Sports Club was established. 
In 2003, the president of the club of 
that time, Mr. Serdar Bilgili who is well-
known for his sympathy for the disabled 
said to me: “Erdem, your club is riding 
high and we want our share of it. So, 
we’d like to make your club our branch.” 
For sure, we were over the moon! That 
was our target. Since that day, we have 
been playing at Beşiktaş Gymnastics 
Club. Galatasaray and Fenerbahçe 
Wheelchair Basketball teams followed 
our lead. Today, the three big sports 
clubs of Turkey carry out the disabled 
sports with great success.

Berfin Aladağ: Which institutions 
and organizations support the 
disabled sports players in our 
country? Do you think these are 
enough? What more could be 
done about this? 

Erdem Göksel: Though we are much 
better than yesterday; we are way 
behind Europe. Our resources are very 
limited. Presently, the clubs with the best 
resources are Beşiktaş, Galatasaray 
and Fenerbahçe. Our expenses are 
rather high because the equipment we 
use is very expensive. For example, a 
basketball wheelchair costs about 40 

de “Sizden sadece maneviyat istiyo-
ruz” dedim. O zaman çok duygulandı, 
kararı yönetim kuruluna götürdü. Böy-
lece 1998’de Beşiktaş Engelliler Spor 
Kulübü kurulmuş oldu. 2003 yılında 
ise o dönemin başkanı Serdar Bilgili, o 
da her zaman engellilere yakınlığı ile 
bilinir, “Erdem, sizin kulüp başarıdan 
başarıya gidiyor, biz bundan pay al-
mak istiyoruz. Dolayısıyla sizi şubemiz 
yapmak istiyoruz.” dedi. Tabii biz de 
havalara uçtuk, zaten hedefimiz buydu. 
İşte o günden beri de Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü’nde mücadele veriyoruz. Sonra-
sında bizi Galatasaray ve Fenerbahçe 
Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları 
izledi. Bugün Türkiye’de üç büyüklerde 
engelli sporu başarıyla gitmekte. 

Berfin Aladağ: Ülkemizde 
engelli sporculara hangi kurum 
ve kuruluşlar destek oluyor? 
Tabii sizce bunlar yeterli mi? Bu 
konuda neler yapılabilir?

Erdem Göksel: Bugün dünden 
çok iyiyiz. Ancak Avrupa’nın çok 
gerisindeyiz. İmkanlar çok az. Bugün 
en iyi imkanları olanlar Beşiktaş, 
Galatasaray ve Fenerbahçe. Bizim 
bütçelerimiz çok kabarık bir bütçe. 
Çünkü kullandığımız aletler çok pahalı. 
Örneğin bir basketbol sandalyesi 
yaklaşık 40 bin lira civarında ve yurt 
dışında imal ediliyor. Ama Avrupa’da 
kurumlar, şirketler, holdingler engellilere 
destek oldukları zaman vergiler 
tamamiyle düşebiliyor. Onların 

“Ülkemizde engelliler, 
spor yapabilmek ve 
sponsor bulabilmek için 
çok çaba harcıyorlar.”

“The disabled make 
a great effort to play 
sports or to find a 
sponsor in our country.”

Röportaj  interview / Berfin Aladağ
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Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü’nde Bedensel 
Engelliler Şubesi’nin 
açılış çalışmaları 
Erdem Göksel’in 
yönetiminde 1998 
yılında başladı ve 
Beşiktaş Engelliler Spor 
Kulübü adıyla dernek 
statüsünde faaliyete 
geçti. 2003 yılında da 
bu dernek BJK Yönetim 
Kurulu kararıyla BJK 
Bedensel Engelliler 
Şubesi’ne dönüştü.

Lead by Erdem 
Göksel, the activities 
for opening The 
Disabled Branch of 
Beşiktaş Gymnastics 
Club (BJK) started in 
1998 and it came into 
operation as Beşiktaş 
Disabled Sports Club 
as an association. In 
2003, this association 
changed into BJK 
Disabled Branch with 
the decision of Board of 
BJK.



thousand liras and they are produced 
abroad. In Europe, when institutions, 
corporations and holdings provide 
support, the taxes may be set to zero. 
Sponsors queue up for them. In our 
country, the disabled queue up in front 
of holdings. We are trying to explain this 
to the public. Of course, the government 
needs to make some regulations about 
this, too. 

Berfin Aladağ: What is 
Wheelchair Basketball? What sort 
of projects are being carried out 
in our country and around the 
world?

Erdem Göksel: In fact, it wouldn’t 
be fair only to mention wheelchair 
basketball. In Europe, everyone helps 
to fulfill a disabled individual’s dreams. 
When a person with a physical disability 
says that he wants to ski or he wants to 
water-ski, universities step in and measure 
that person’s movement rate. For example, 
if that person has a limb missing, the 
universities create prosthetics that they can 
use instead of that limb, conceptualize 
the project and hand it over to the 
manufacturers or construct the prototype 
in house. So, everyone includes sports in 
their lives in Europe. Presently, there are 
no types of sports that the disabled do 
not perform in Europe; from paragliding 
to water-skiing. The most important 
instrument for wheelchair basketball is 
the wheelchair that is specially designed 
for this sport. Unfortunately, not only the 
sports wheelchairs, but also the regular 
wheelchairs in Turkey are designed 
improperly for the disabled. Generally, 
the wheelchairs produced in Turkey are 
for pushing from behind. In a way, they 
see us as sick people. However, they see 
us as individuals in Europe and they build 
tools for us to move comfortably from 
one place to another. There is one thing 
that makes me especially sad: See, I am 
older but I still have a manual wheelchair. 
But in our country, very young children 
ride electric wheelchairs and instead of 
strengthening their bodies, they grow 
weaker and lose their talents. If there 
are disabled people around you who 
have a large area that they can move in, 
please tell them not to ride those electric 
wheelchairs. The more they move, the 
fitter they will be. 

kapılarında sponsorlar kuyruk oluyor. 
Bizde ise holdinglerin önünde engelliler 
kuyruk oluyor. Bizler bunu topluma 
anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bu konuda 
biraz da devletin yeni düzenlemeler 
yapması gerekiyor. 

Berfin Aladağ: Tekerlekli 
Sandalye Basketbolu nedir? 
Ülkemizde ve dünyada bu 
konuda ne tür çalışmalar 
yapılmaktadır?

Erdem Göksel: Aslında sadece 
tekerlekli sandalye basketbolundan 
söz etmek yeterli olmaz. Avrupa’da bir 
engellinin hayalini gerçekleştirmek için 
herkes yardımcı oluyor. Vücudunda 
herhangi bir kaybı olan bir kişi, örneğin 
“Ben kayak yapmak istiyorum” ya da 
“Ben su kayağı yapmak istiyorum.” 
diyor. İşte bu noktada üniversiteler 
devreye giriyor ve üniversiteler o 
insanın hareket oranını ölçüyorlar. 
Örnek veriyorum ayakları yoksa 
ayaklarının yerine kullanabileceği, kolu 
yoksa kollarının yerine kullanabileceği 
aparat yaratarak, projelendirerek 
bunu imalatçılara veriyorlar veya 
ilk modelini orada yapıyorlar. 
Dolayısıyla Avrupa’da herkes spor 
yapıyor. Bugün Avrupa’ya baktığınız 
zaman engellilerin yapmadığı spor 
yok. Yani dağcılıktan tutun yamaç 
paraşütüne, su kayağına kadar pek 
çok sporu yapıyorlar. Bizim tekerlekli 
sandalye basketbolunda ise en önemli 
aparat basketbola göre dizayn 
edilmiş tekerlekli sandalyedir. Ancak 
Türkiye’de değil spor sandalyeleri, 
sokak sandalyeleri dahi engellilere göre 
imal edilmiyor. Genel olarak arkadan 
itenlere göre engelli sandalyesi imal 
ediliyor. Yani bir anlamda bizi hasta 
olarak görüyorlar. Oysa Avrupa’da bir 
birey olarak görüyor ve onun rahatça 
hareket edebilmesi için araç üretiyorlar. 
Bizim çok üzüldüğümüz bir konu var, 
bakın benim yaşım ileri. Ama ben hala 
manuel sandalye kullanıyorum. Oysa 
Türkiye’de gencecik çocuklar akülü 
sandalyeye oturuyorlar ve bedenini 
güçlendirmek yerine bitiriyorlar. İşte bu 
nedenle de daha çabuk güçsüzleşiyor, 
yeteneklerini kaybediyorlar. Dolayısıyla 
çevrenizde hareket alanı geniş 
bir engelli varsa ne olur bu akülü 
sandalyeyi binmemelerini söyleyin.  
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“Avrupa’da kurumlar, 
şirketler, üniversiteler 
engellilere büyük 
destek oluyor, bizde 
ise engelliler destek 
bulabilmek için bu tür 
kurumların önünde 
sırada bekliyor.”

“In Europe, corporations, 
universities provide 
great support for 
the disabled. In our 
country, the disabled 
queue up in front of 
such institutions to get 
support.”

“Engelliler, ne kadar 
çok hareket eder, spor 
yaparlarsa o kadar 
zinde olurlar.”

“The more the disabled 
move and play sports, 
the fitter they become.”

“Avrupa’da engelliler 
hasta olarak değil, 
bir birey olarak 
görülüyor. Bu nedenle 
de onların rahat hareket 
edebilmeleri için 
ihtiyaca yönelik araç 
üretiliyor.”

“The disabled are 
considered as 
individuals, and not as 
sick people, in Europe. 
For this reason, they 
build tools for them to 
move comfortably from 
one place to another.”



Ne kadar hareket ederse, ne kadar çok 
spor yaparsa o kadar zinde olur.

Berfin Aladağ: Tekerlekli 
sandalye basketbol 
karşılaşmaları kaç aşamalı 
olarak gerçekleşmektedir?

Erdem Göksel: Biz süper ligdeyiz. 
Bizim altımızda birinci lig, ikinci lig 
ve bölgesel ligler var. Süper ligde 12 
takım mücadele veriyor. Ayrıca Avrupa 
Kulüpler Şampiyonası var. Türkiye’de 
birinci olanlar Avrupa’da yarışıyorlar. 
Biz BJK Marine Takımı olarak Avrupa 
üçüncüsü olduk. Takımımız yurt içinde 
olduğu kadar yurt dışında da tanınıyor. 
Bir de özel turnuvalar oluyor. Bizler 
o turnuvalara da katılıyoruz. Ara ara 
üniversitelerimizden de gelen talepler 
doğrultusunda çocuklarımız gösteri 
maçları yapıyorlar. 

Berfin Aladağ: Bu müsabakalar 
sonrası yapılan puan sıralaması 
nasıl oluyor?

Erdem Göksel: Bütün dünyada pu-
anlama sistemi aynıdır ve biraz karışık 
gelir insanlara. Ama bu puanlama hafif 
engellinin ağır engellinin hakkını gasp 
etmemesini sağlıyor. Yani sahaya çıkan 
bütün engelliler çok hafif engelli de çok 
ağır engelli de eşit bir biçimde çıkmış 
oluyor. Yani şöyle açıklayayım; benim 
oyun puanım 1,5. Yarım puanlık oyuncu 
var, bir puanlık oyuncu var, 1,5 puanlık 
oyuncu var, 4,5 puanlık oyuncu var. Ör-
neğin yan bağlarınız kopuksa, zıplama 
ve denge sorununuz varsa siz sağlıklı 
spor yapamazsınız. Avrupalı der ki; 
“Sağlıklı spor yapamayan insan engelli 
takımında oynayabilir.” Dolayısıyla bize 
yan bağları kopmuş insanlar da geliyor. 
Onlar 4,5 puanla en ağır engelliyle 
oynayabiliyorlar.

Berfin Aladağ: Beşiktaş, TTSB 
Süper Lig Şampiyonasında hangi 
yıllar başarılı oldu? 

Erdem Göksel: Öncelikle bizim için 
bu maçların bir oyun olduğunu, bunun 
sonunda da ölüm olmadığını söylemek 
isterim. Fakat Beşiktaş RMK Takımı her 
sene en az ikinci oluyor. Genelde  
Galatasaray ile çekişiyoruz. Şimdi 
Fenerbahçe’de var. Herhalde bu üç 
büyükler yine spor arenasında çekişe-
cekler. 

Berfin Aladağ: In how many 
levels do the wheelchair 
competitions take place?

Erdem Göksel: We are in the super 
league. Below us, there are the first 
league, the second league and local 
leagues. 12 teams compete in the super 
league. Also there is the Championship 
of European Clubs. The teams that 
come in first in Turkey compete in 
Europe. Our team, BJK Marine, has 
come in the third in Europe. Our team 
is recognized abroad as much as it is 
recognized in Turkey. There are also 
special tournaments that we also attend. 
From time to time, our boys also perform 
exhibition games upon requests from the 
universities.

Berfin Aladağ: How is the score 
ranking regulated in these 
competitions? 

Erdem Göksel: The ranking system 
is the same around the world and it’s 
usually a bit complicating for many 
people. But this system prevents the 
people with light disabilities from 
entrenching upon the heavily disabled. 
That means, every player on the court 
is equal. Let me explain it; my match 
point is 1.5. There are players of 0.5, 
1.0, 1.5 and 4.5 points. For example, 
if your medial ligaments are ruptured 
or you have a problem jumping or 
finding your balance, you can’t actively 
play sports. According to Europe, “Any 
person who can’t properly play sports 
may play in a disabled team.” So, we 
have people admitting to us who have 
their ligaments ruptured. They can play 
with a heavily disabled person with 4.5 
points.

Berfin Aladağ: Which years did 
Beşiktaş become the champion of 
the Wheelchair Basketball Super 
League? 

Erdem Göksel: First of all, I’d like 
to emphasize that these matches are 
games for us and winning is not our 
priority. However, Beşiktaş RMK Team 
comes in at least the second each year. 
We usually compete with Galatasaray. 
Now there’s Fenerbahçe, too. I believe, 
these three big sports teams are going to 
compete with each other again this year. 

“Engelli sporundaki 
puanlama sistemi 
hafif engellinin, ağır 
engellinin hakkını gasp 
etmemesini sağlar.”

“The ranking system 
in the disabled sports 
prevents the people with 
light disabilities from 
entrenching upon the 
heavily disabled.”

“Beşiktaş Engelliler 
Spor Kulübü 1998’de 
Süleyman Seba’nın 
önderliğinde kuruldu.”

Beşiktaş Disabled 
Sports Club was 
founded with Süleyman 
Seba’s leadership in 
1996.
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Röportaj  interview / Berfin Aladağ



Berfin Aladağ: Uzun yıllardır 
Galatasaray Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı 
ile mücadele halindesiniz. 
Bildiğimiz kadarıyla maçlar 
çok hırslı oynanıyor. Taraftarın 
tepkisi konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?

Erdem Göksel: İşte o her kulübün 
olduğu gibi bizim de bir yaramız. 
Aslında Galatasaray, Beşiktaş ve 
Fenerbahçe sporcuları arasında 
müthiş bir dostluk var. Yani maç 
bitiyor çocuklarımız hep birlikte 
eğlenmeye çıkıyorlar. Maç esnasında 
tartışma olsa da düdük çalınca herkes 
birbirine sarılıyor. Ancak taraftarlar 
arasında bizim de çözemediğimiz bir 
kızgınlık hali olabiliyor. Oysa spor; 
dostluktur, arkadaşlıktır, centilmenliktir. 
Bizim sporcularımız nasıl birbirlerini 
çok seviyorsa taraftarlar da 
birbirlerini sevse, hoşgörü gösterseler 
ne iyi olur. Düşününüz bir engelliler 
maçında tribünlerde kavga ediliyorsa 
bu bizden çok ülkenin sorunudur. Bu 
sorunu ancak eğitimle çözebiliriz diye 
düşünüyorum. Sonuçta bu maçların 
hepsi bir yarışma. Burada biri 
kazanacak, diğeri kaybedecek. Bir 
maç yerini savaş haline getirmenin bir 
anlamı yok. 

Berfin Aladağ: You have been 
competing with Galatasaray 
Wheelchair Basketball Team 
for a long time. As far as we 
know, the players play very 
ambitiously. What can you 
say about the reaction of the 
supporters? 

Erdem Göksel: Well, that is a 
wound for us, like any other club. In 
fact, players of Galatasaray, Beşiktaş 
and Fenerbahçe are great friends. 
When the match is over, our boys go 
out to have fun together. Even if there 
happens to be a quarrel during the 
match, when the referee blows the 
whistle, they all hug each other. But 
sometimes, supporters lose their temper 
which we don’t understand either. 
In fact, sports is about fellowship, 
friendship and gentlemanliness. How 
nice it would be if the supporters loved 
and showed tolerance to each other 
just like our players do. Think about it: 
If there’s a fight between the supporters 
during a disabled sports game, this 
is more likely to be a problem of the 
country rather than ours. In the end, 
all these matches are just competitions. 
One team loses while the other wins. 
It’s meaningless to turn the sports 
arena into a battleground.

“Spor; dostluktur, 
arkadaşlıktır, 
centilmenliktir.”

“Sports is about 
fellowship, friendship 
and gentlemanliness.”

“Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Süper 
Ligi’nde oynayan tüm 
sporcular arasında 
büyük bir dostluk 
bulunuyor.”

“All the players who 
play in the Wheelchair 
Basketball Super 
League are great 
friends.”
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Engel tanımayanların 
mücadelesi A great match  

by the disabled players

BEŞİKTAŞ RMK MARINE - 1907 FENERBAHÇE 
DISABLED STARS

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper 
Ligi’nin 2. haftasında Beşiktaş RMK 
Marine Takımı ile 1907 Fenerbahçe 

Engelli Yıldızlar Takımı, 20 Ekim 
Cumartesi günü Süleyman Seba Spor 
Salonunda karşı karşıya geldi. 

Büyük çekişmeye sahne olan 
karşılaşmayı Beşiktaş RMK Marine  
73-65 kazanmayı başardı. 9 Ekim 
2018 tarihinde 1907 Fenerbahçe 
Derneği ile Engelli Yıldızlar Spor 
Kulübü arasında yapılan iş birliği 
sonucu Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Süper Ligi’nde “1907 Fenerbahçe 
Engelli Yıldızlar” adıyla mücadele eden 
sarı lacivertliler, tecrübeli rakibiyle son 
ana kadar başa baş bir mücadele 
sergilese de ligdeki ilk mağlubiyetini 
almaktan kurtulamadı. Centilmence 
geçen karşılaşma sonrası iki takım 
sporcuları da karşılaşmayı izleyenler 
tarafından alkışlarla uğurlandı.

On the 2nd week of The 
Wheelchair Basketball Super 
League, Beşiktaş RMK Marine 

and 1907 Fenerbahçe Disabled Stars 
held a match in Süleyman Seba Sport 
Hall on Saturday, the 20th of October.

The two teams performed a great 
competition and Beşiktaş RMK Marine 
won the game. The resulting scores 
were 73-65. Fenerbahçe Disabled 
Stars team was established by the 
cooperation between 1907 Fenerbahçe 
Association and Disabled Stars Sports 
Club on October the 9th, 2018 to play 
in the Wheelchair Basketball Super 
League. Even though 1907 Fenerbahçe 
Disabled Stars competed head to head 
until the last minutes of the game, they 
couldn’t help suffering their first defeat 
in the league. After the sportsmanlike 
match, the spectators gave applause to 
both teams. 

BEŞİKTAŞ RMK MARİNE - 1907 FENERBAHÇE 
ENGELLİ YILDIZLAR

“Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Süper 
Ligi’nin ikinci 
haftasında Beşiktaş 
RMK Marine 
ile deplasmanda 
karşılaşan 1907 
Fenerbahçe Engelli 
Yıldızlar Basketbol 
Takımı, salondan  
75-63’lük mağlubiyetle 
ayrıldı.”

“On the 2nd week of the 
Wheelchair Basketball 
Super League, 
Fenerbahçe Disabled 
Stars had an away game 
with Beşiktaş RMK 
Marine and lost the 
match 75-63.” 

Haber  reporter / Emirhan Turgut
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